leden 2013

Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
stojíme na prahu nového roku. Doufejme, že právě započatý rok 2013 se do našich pamětí nevryje pouze tím, že v něm poprvé budeme moci sami
při přímé volbě zvolit prezidenta naší republiky,
ale také tím, že tento rok bude pro všechny z nás
přívětivějším, než byl ten předešlý. Je pravdou,
že vánoční dárek, který nám v podobě zvýšení
obou sazeb DPH dala vláda, nebyl tím nejlepším
startem, nicméně musíme věřit, že podobných
„dárků“ nás bude čekat co nejméně.
V souvislosti s probíhajícími změnami, které se celoplošně dotknou a do budoucna by se
mohli dotknout všech obyvatel ČR, jsem jako jedno z témat mého letošního prvního sloupku zvolila navrhovanou druhou fázi reformy státní správy.
Ti z vás, kteří sledují alespoň usnesení z veřejných zasedání městského zastupitelstva, vědí, že
zastupitelé schválili podporu výzvy na zastavení
dokončení II. fáze této reformy, která by spočívala ve zrušení stavebních a matričních úřadů na
menších obcích, jako je například Dubá. Vzhledem k tomu, že by tím došlo ke zhoršení podmínek pro naše spoluobčany a tím pádem i k silné
vlně nespokojenosti, rozhodla se celá řada obcí
proti tomuto nesmyslnému kroku postavit.
Je nepředstavitelné, že by naši občané, a to
i ti z okolních samostatných obcí, kteří pod náš
stavební a matriční úřad spadají, museli kvůli čemukoliv dojíždět na tyto úřady až do České Lípy.
Výkon státní správy by se tak neuvěřitelně vzdálil od občana. Zároveň je třeba si uvědomit, že
zejména v případě stavebního úřadu je skuteč-

ně nezbytná znalost celého katastrálního území.
Nedovedu si představit, že by podobná reforma
mohla vést k fungující změně.
Nyní krátce k nové vyhlášce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, kterou vydalo město Dubá
v prosinci. Z důvodů legislativních změn bylo třeba stávající vyhlášku mírně poupravit po obsahové stránce. Co se však nezměnilo, je výše poplatku, která zůstává i nadále ve výši 450,- Kč na
poplatníka či rekreační objekt za rok. Neměnné
zůstávají také termíny splatnosti, tedy za první
pololetí vždy nejpozději do 31. ledna a za druhé
pololetí nejpozději do 31. července příslušného
kalendářního roku, popř. je možné celou částku
zaplatit jednorázově do 31. ledna. Ačkoliv mnoho obcí využilo možnosti navýšit pro své občany tento poplatek, dubští zastupitelé se rozhodli
ponecháním jeho výše ocenit všechny občany,
za jejich zodpovědný přístup k třídění odpadu. Je
pravdou, že díky tomu, že se v separování domovního odpadu rok od roku zlepšujeme, získáváme na odměnách od obalové společnosti EKO-KOM a.s. nemalou finanční částku. Ta v roce
2012 činila 268 tisíc korun. I tak město ze společného rozpočtu v roce 2012 doplácelo na sběr
a svoz komunálního odpadu více než 200 000,Kč, přičemž skutečné náklady na poplatníka tedy
činí 579,- Kč. Věřím, že se nám všem i v příštím
roce podaří vyseparovat co nejvíce odpadu a co
nejvíce tak zabránit zvyšování výdajů na likvidaci
komunálního odpadu. Co se týče výdajů na likvi-

daci odpadů, připomínám, že z rozpočtu města
také financujeme sběrný dvůr, což v uplynulém
roce dělalo přibližně 800 tisíc Kč.
V následujícím odstavci bych ráda přidala ještě několik čísel, neboť na prosincovém zasedání
zastupitelstva byl schválen rozpočet na letošní
rok. Původní zveřejněný návrh má na straně příjmů i výdajů 28 milionů 181 tisíc Kč. Po projednání ve finančním výboru byla strana výdajů doplněna (v paragrafu 3613 Nebytové hospodářství)
o částku 620 tisíc Kč na předfinancování akce
„Klubový dům – vybudování sociálního zařízení“, které bude dokončeno začátkem roku 2013.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude kryt z přebytků
hospodaření minulých let, proto je rozpočet pro
letošní rok vyrovnaný.
Ráda bych upozornila na fakt, že v rozpočtu na letošní rok počítáme s částkou 3 miliony
400 tisíc korun na opravu střechy nad tanečním
sálem ve Slávii. Po mnoha letech to bude první
výrazná investice do tohoto jedinečného objektu.
I přes některé skeptické názory zůstává naším cílem postupná obnova Slávie a především jejího
sálu. Většina z vás mi jistě dá za pravdu, že sál,
kde bychom mohli pořádat nejrůznější kulturní
akce, u nás chybí. Mnozí z vás na Slávii dodnes
vzpomínají a využijí každé možnosti navštívit její
prostory vždy, když je pro vás při nejrůznějších
příležitostech zpřístupníme.
Dovolte mi, abych vám touto cestou ještě jednou popřála do nového roku jen to nejlepší, mnoho
úspěchů, štěstí, radosti a hlavně pevné zdraví.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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Střípky z radnice
Černá skládka
Vyjetý olej
v Nedamově

telefon: 487 870 201

Dubáček

e-mail: mesto.duba@tiscali.cz

Černé skládky jsou všeobecně problémem dnešní společnosti, nejinak tomu
bylo i u nás v Dubé. V minulých letech se nám ovšem tento nemilý jev podařilo téměř zcela vymýtit. S náležitou hrdostí jsem se o tomto tématu v Du- Jak se můžete dočíst v přehledu zásahů našich hasičů v tomto vydání
báčku již několikrát zmiňovala. Konec roku 2012 mě ovšem znovu přesvědčil Dubáčku, v měsíci listopadu vyjížděla naše jednotka k velmi nepříjemo tom, že byť se člověk snaží sebevíc, nemá nikdy vyhráno, protože lidská nému zásahu. O co vlastně šlo? Nějaký „inteligent“ vhodil do jednoho
bezohlednost a hloupost tu bude vždy, stejně tak jako černé skládky.
z kontejnerů na směsný komunální odpad na parkovišti pod koupališVe druhé půli listopadu jsme se soustředili na kontroly terénu, při nichž těm v Nedamově kýbl od barvy plný vyjetého oleje. Výsledek? Kýbl se
jsme objevili a odklidili menší „černé skládky“ odpadu hned třech místech, převrátil a protože neměl uzávěr, začal olej z kontejneru unikat spoda to v okolí Horek, podél hlavní silnice mezi Dubovou Horou a Deštnou ním odtokovým otvorem, který je na dně kontejneru kvůli tomu, aby jím
a podél krajské komunikace mezi Dubou a Zátyním.
vytékala dešťová voda, která se v nádobách kupí, když jsou špatně
Bylo až k nevíře, že z těchto tří míst bylo ve dvou (tímto ještě jednou uzavírány. Vzhledem k tomu, že celý předešlý den propršel, bylo parděkuji za pomoc naší pracovnici Jiřince Svobodové) vyproštěno, nalože- koviště plné kaluží, kterými se olej neuvěřitelně rychle šířil směrem
no a odvezeno tolik odpadu, že KIA, kterou jsem si za tímto účelem vza- k vodnímu toku.
la, byla vrchovatě plná. Vždyť jen pneumatik jsme odvezli 13, a to nepoIhned, co mi výskyt oleje na parkovišti byl nahlášen zaměstnančítám další traktorové pneumatiky, pro které musel jet kolega Sedlmaier ci městské údržby a já na místě zjistila rozsah zasažení, bylo nezbytpod Horky městským traktorem, protože se s nimi nedalo skoro ani hnout, né přivolat hasiče, aby šíření oleje zabránili a eliminovali tak škody na
jak byly plné hlíny a vody.
životním prostředí, které jinak mohly vzniknout. Nutno podotknout, že
Na úseku cca 150 metrů podél silnice ve směru Dubá – Zátyní byly v roklin- nebýt ochoty, profesionality a rychlého příjezdu našich hasičů, neměl
ce pod silnicí naházené neuvěřitelné věci. Rozmlácená stará kuchyňská linka, by tento příběh šťastný konec. Zastavit šíření oleje po kalužích i vodou
linoleum, již zmíněných 13 pneumatik, pytle s oblečením, množství kanystříků nasáklém trávníku nebylo vůbec jednoduché. Za rychlou pomoc tímto
od oleje, spousty PET lahví, ale třeba také pytle plné hlíny z květináčků nebo děkuji také Milanu Sedlmaierovi, který dovážel sypký materiál na staplastové kýble od barev plné zatvrdlého betonu. Člověk se nestačil divit, co vení malých hrází, které bránily oleji ve změně směru. Po téměř hodidruzí „nevymyslí“. I když v tomto případě jsem pevně přesvědčená, že nikdo novém zásahu se olej podařilo zcela dostat pod kontrolu. Jen samotný
z těch, kteří se na tvorbě této skládky podíleli, nemá čím přemýšlet!
kontejner musel být téměř do poloviny zasypán sorbentem, aby již neAni nebylo v našich silách uklidit úplně všechno, a proto se sem na jaře docházelo k vytékání dalšího oleje. Po úspěšném zásahu byl všechen
opět vrátíme a vyklidíme i zbylý nepořádek z hůře dostupných míst. Ovšem nebezpečný materiál řádně zlikvidován.
po této zkušenosti už se sem určitě nebudeme vracet jen ve dvou.
Nechápu, jak si někdo vůbec může dovolit nakládat s olejem podobJe pro mě nepochopitelné, že v dnešní době, kdy je všude přístup ke ným způsobem. Je jasné, že v případě, že se něco podobného bude někdy
kontejnerům na směsný i tříděný odpad, i na sběrný dvůr, kam je možné, opakovat a nám se podaří zjistit, kdo to udělal, nebude platit jen značnou
vyjma odpadů s obsahem azbestu a léků, uložit prakticky vše, se mezi námi pokutu, za ohrožení životního prostředí, ale kompletně si zaplatí také celý
najdou tací, kteří raději jedou a vyhodí kdejaký „bordel“ u silnice nebo do zásah, což nejsou zrovna malé peníze!
lesa! A nikdo mi nenamluví, že to u nás dělají jen „přespolní“. Už několikráte
Zuzka Martínková, ekolog
jsem se přesvědčila, že to dokáží i místní.
Prosím všechny, abyste mě kontaktovali v případě, že někde v našem katastru narazíte na čerVážení občané, dovolujeme si vás upozornit, že poplatek za odpady
nou skládku, a to i sebemenší. Tel. kontakt na mě
(za provoz systému shroměžďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
je 724 857 243, nebo e-mail ekolog@mestodua odstraňování komunálních odpadů) za první pololetí roku 2013
ba.cz. My pak zařídíme její odklizení dříve, než
je splatný k 31. lednu 2013. Jeho výše zůstává také pro letošní rok
se zbytečně rozroste.
stejná, a to 450,- Kč za poplatníka na rok, tedy 225,- Kč za první
Zuzka Martínková, ekolog
pololetí. Včasným uhrazením tohoto poplatku se vyhnete zbytečným
nepříjemnostem v podobě placení penále z prodlení. Poplatek je možné
uhradit buď přímo v přízemí městského úřadu v kanceláři „Poplatky“,
Dubáček
nebo zasláním na bankovní účet města Dubá.
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JUBILEA

Z městské matriky

Jombík Juraj, Dubá 87 let
Opřátková Jana, Nedamov 70 let
Michalíková Katarína, Dubá
Melicharová Věra, Dubá 83 let
Pechr Jiří, Lhota 70 let
Škodová Hana, Dubá 84 let
Matouš Vladimír, Korce
Kulhanová Drahomíra, Deštná

ÚMRTÍ

Drlíková Milena, Bukovec
Šupola Jaroslav, Křenov
Reif Antonín, Lhota

Z

Dne 6. ledna 2013 tomu budou již dva roky, co náhle odešel pan Václav Peterka. Se
stálou vzpomínkou rodina.
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 112 – Integrovaný záchranný systém,
hasiči – 150, záchranná služba – 155, policie – 158, hasiči Dubá – 725 076 553
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Usnesení z veřejného zasedání
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Usnesení č. 10/2012 ze dne 13. prosince 2012 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. 10/2012.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

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

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 9/2012 ze dne 22. listopadu 2012
včetně nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 10/2012
kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha
k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva vyhlásit a zveřejnit záměr
prodeje městské budovy čp. 268 v Českolipské ulici v Dubé včetně příslušenství stojící na
st.p.č. 439, část st.p.č. 439, zastavěná plocha a
nádvoří o výměře cca 680 m2, část p.p.č. 331/1,
zahrada o výměře cca 50 m2, část p.p.č. 331/2,
orná půda o výměře cca 100 m2, v obci Dubá,
katastrální území Dubá. Výměra a rozsah pozemků budou upřesněny geometrickým plánem.
Minimální vyhlašovací prodejní cena je stanovena s ohledem na znalecký posudek tj. ve výši 640 000,- Kč.
pro schválení: 9 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. 20/12): p.p.č. 14/3, trvalý travní porost
o výměře 2 846 m2, v obci Dubá, katastrální
území Korce. Strana kupující: pan M.Š., kupní
cena činí 113 840,- 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: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě písemné žádosti uzavřít předloženou smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi městem Dubá (budoucí strana povinná)
a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín (budoucí strana oprávněná), která se týká uložení nového zemního kabelového vedení NN
v rozsahu 7 m2 na části městského pozemku
p.p.č. 36, v obci Dubá, katastrální území Nedamov, v rámci stavby „CL – Dubá, Nedamov,
ppč. 32/1, úprava kNN“. Jednorázová finanční
náhrada za zřízení věcného břemene je sjednána ve výši 1 000,- Kč bez DPH.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4d) ROZHODLO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě doporučení odborného
lesního hospodáře Městských lesů Dubá odkoupit do vlastnictví města Dubá (složka č. 21/12)
nabízené pozemky včetně porostů: p.p.č. 410/6,
lesní pozemek o výměře 2 087 m2, p.p.č. 410/7,
lesní pozemek o výměře 3 672 m2, p.p.č. 410/8,
lesní pozemek o výměře 640 m2, v obci Dubá,
katastrální území Deštná u Dubé. Jedná se
o pozemky, které částečně navazují na pozemky městských lesů. Strana prodávající je: pan
V.D. a paní M.M., kupní cena činí 70 000,- Kč
plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5a) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočtovou změnu č. 6 rozpočtu
města Dubá na rok 2012, viz příloha k nahlédnutí
na Městském úřadě Dubá a na úřední elektronické desce.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: V úpravě rozpočtu je zapojena dotace na veřejně prospěšné práce ve výši
190 tisíc Kč a dotace pro Mateřskou školu Dubá
na akci Pohádkový les ve výši 15 tisíc Kč. Obě
tyto dotace jsou na straně příjmů i výdajů. Příjmy jsou dále upraveny dle skutečné výše daňových výnosů. Úpravou č. 6 se snižuje plánovaný
hospodářský výsledek města o 220 tisíc Kč na
–1 milion 619 tisíc Kč.
5b) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva rozpočet města Dubá na rok 2013,
viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá
a na úřední elektronické desce.
pro schválení: 8 proti schválení: 1 zdrželo se: 0

komentář starostky: Rozpočtem města se řídí
veškeré finanční hospodaření v daném roce.
Pravidla jeho sestavení, projednávání a schválení jsou daná zákonem o obcích č. 128/2000
Sb., zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., v platném znění, a dále zákonem o státním rozpočtu. V místním měřítku je podkladem rozpočtu rozpočtový
výhled a zastupitelstvem schválený dokument
Plán rozvoje města Dubá na roky 2013 – 2017.
V roce 2013 vejde v platnost nové rozpočtové určení daní, které by mělo zvýšit podíl obcí na daňových výnosech. Vzhledem ke složitosti výpočtů
podílů jednotlivých daní se ukáže až během roku
jak se tento záměr naplnil.
Původní zveřejněný návrh má na straně příjmů
i výdajů 28 milionů 181 tisíc Kč. Po projednání
ve finančním výboru byla strana výdajů doplněna v paragrafu 3613 Nebytové hospodářství
o částku 620 tisíc Kč na předfinancování akce
„Klubový dům – vybudování sociálního zařízení“, které bude dokončeno začátkem roku 2013.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude kryt z přebytků hospodaření minulých let, proto je rozpočet
vyrovnaný. Návrh rozpočtu byl zákonnou dobu
zveřejněn v odvětvovém členění na úřední desce
a na internetových stránkách města.

5c) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se stavu finančních
prostředků města Dubá ke dni 30. 11. 2012, který je 10 milionů 896 tisíc Kč.
6) VYDALO na návrh paní starostky obecně závaznou vyhlášku města Dubá č. 4/2012,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá a na
úřední elektronické desce.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Vyhláška byla vydána na
základě změny zákona o místních poplatcích.
V nové vyhlášce nedochází pro naše poplatníky k žádným zásadním změnám. Termíny plateb i výše platby za sběr a svoz odpadu se nemění. Nadále tedy platí, že poplatek je splatný
ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do
31. ledna a do 31. července příslušného kalendářního roku, popř. lze poplatek uhradit jednorázově do 31. ledna příslušného roku. Poplatek pro rok 2013 činí 450,- Kč za poplatníka.
Zastupitelstvo se rozhodlo jeho výši ponechat
a ocenit tak všechny spoluobčany, kteří pečlivě odpady separují a pomáhají minimalizovat
množství komunálního netříděného odpadu
a zároveň přispívají ke zvyšování příjmů do
společného rozpočtu. V letošním roce naše
město dostalo od firmy EKO-KOM za separovaný odpad 268 000,- Kč.
Přesto město ještě v letošním roce doplácelo
na sběr a svoz komunálního odpadu více než
200 000,- Kč a skutečné náklady na poplatníka jsou tedy 579,- Kč. Věřím, že se nám všem
i v příštím roce podaří vyseparovat co nejvíce
odpadu a pokud možno nezvyšovat výdaje na
likvidaci komunálního odpadu. Co se týče výdajů na likvidaci odpadů, připomínám, že ze
společného rozpočtu města také financujeme
sběrný dvůr, v letošním roce částkou přibližně
800 000,- Kč.
7) PROJEDNALO předložený písemný návrh společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., provozovna Česká Lípa o uzavření
dodatku č. 7 ke smlouvě o nakládání s komunálním a separátním odpadem číslo 00107 ze
dne 1. 4. 2007, který se týká navýšení cen za
zneškodňování komunálních a separovaných odpadů ve městě Dubá na rok 2013, viz příloha
k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
ROZHODLO na návrh paní starostky nepřistoupit na navýšení ceny stanovené ve Smlouvě o nakládání s komunálním a separátním odpadem číslo 00107 ze dne 1. 4. 2007 ve znění
následujících dodatků z částky 579,- Kč bez
DPH (na osobu nebo rekreační objekt) na částku 596,- Kč bez DPH (na osobu nebo rekreační
objekt) s účinností od 1. 1. 2013.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Důvody navýšení ceny nemůžeme akceptovat, protože z uvedených důvodů byla již cena navyšována, průběžně v letech

4

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

2008 až 2011 šesti dodatky k původní smlouvě,
celkem o 38 %.
8) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
předloženou výroční zprávu o činnosti Základní školy Dubá, okres Česká Lípa za školní rok
2011 – 2012, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá a na úřední
elektronické desce.
9) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
předloženou výroční zprávu o činnosti Mateřské školy Dubá, příspěvková organizace za
školní rok 2011 – 2012, viz příloha k nahlédnutí
na Městském úřadě Dubá a na úřední elektronické desce.
10) NESCHVÁLILO předložený podnět manželů Ing. Tomáše Datla, bytem Staré Splavy,
a Zdeňky Datlové, bytem Praha, ve věci vyvolání rozporového řízení na zařazení jejich pozemku p.p.č. 387, v obci Dubá, katastrální území Heřmánky, mezi zastavitelné plochy, v rámci
zpracovávaného nového územního plánu Dubá.
Zastupitelstvo města Dubá již svým usnesením
č. 7/2010 ze dne 9. září 2010 po předchozím
projednání se Správou Chráněné krajinné oblasti
Kokořínsko schválilo dokument „Zadání územního plánu Dubá“, kde předmětný pozemek nebyl
zařazen mezi zastavitelné plochy.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Zastupitelstvo nebude
vyvolávat rozporové řízení, neboť se přiklání ke

stanovisku Správy CHKO Kokořínsko o nevhodnosti zařadit předmětný pozemek mezi zastavitelné plochy. Zastupitelstvo tímto rozhodnutím
potvrdilo své rozhodnutí z loňského roku, kdy
na veřejném zasedání 22. září 2011 neschválilo
předloženou žádost manželů Datlových.
11) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložené pokyny pořizovatele Územního plánu Dubá
pro úpravu návrhu Územního plánu Dubá, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Na základě společného
jednání se všemi dotčenými orgány, budou provedeny úpravy návrhu územního plánu dle bodů
1 – 23. Na veřejném projednávání návrhu územního plánu se pak budou moci znovu vyjádřit
všichni zájemci.
12) SCHVÁLILO na návrh paní starostky podporu výzvy Zastavte dokončení II. fáze reformy
veřejné správy, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 1

komentář starostky: Zastupitelstvo nesouhlasí s
rušením stavebního úřadu a matriky. Došlo by tak
ke zhoršení podmínek života našich spoluobčanů
a k prohloubení jejich nespokojenosti, byli by nuceni dojíždět na úřady do České Lípy. Zastupitelstvo zásadně nesouhlasí s reformou, neboť se tak
významně vzdaluje výkon státní správy od občana
a přenáší významnou část výdajů na něj.

Dubáček

13) URČILO na návrh paní starostky data, časy
a místa konání řádných veřejných zasedání zastupitelstva města Dubá v roce 2013. Veřejná
zasedání se budou konat ve čtvrtek od 18 00 hodin v termínech: 17. ledna, 21. února, 21. března, 18. dubna, 23. května, 20. června, 19. září,
17. října, 14. listopadu a 12. prosince. Místo konání zasedání: budova čp. 86 v Dlouhé ulici
v Dubé s výjimkou termínu 17. října (místo konání v Deštné).
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

14) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
a) výběru realizovaných investičních akcí
města Dubá za rok 2012
b) výběru kulturních a společenských
akcí ve městě Dubá za rok 2012
c) výběru ostatních akcí města Dubá za
rok 2012
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka Města Dubá,
Tomáš Novák, místostarosta Města Dubá

Příští veřejné
zasedání zastupitelstva
se bude konat 17. 1.
od 18.00 v Dubé.

Z INVESTIČNÍCH AKCÍ MĚSTA DUBÁ

Kašna na hřbitově

Chodník v Nedamově

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.

Dubáček -
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Rozpočet města Dubá na rok 2013

v tis. Kč

Rozpočtové příjmy
Pol

2010

Popis

skut.

1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. Čin.

0

2011
skut.

2012
odhad

2013
návrh

2976

3049

3100

3480

1112

Daň z příjmu fyz. osob ze OSVC

266

240

540

1138

1113

Daň z příjmu fyz. osob z kap.

258

282

290

355

1121

Daň z příjmu právnických osob

3216

3030

3500

3976

1122

Daň z příjmu pravnických osob za obce

976

1312

1527

1200

6943

7201

7100

7521

0

20

5

0

21

1211

Daň z přidané hodnoty

1332

Poplatky za vypouštění škodlivin

1335

Poplatky za odnětí lesní půdy

34

1339

popl.a odvody v obl.životního prostř.

19

1337

Poplatek za komunální odpad

1015

991

1000

1000

1341

Poplatek ze psů

58

62

62

60

1342

Pobytové poplatky

28

20

55

50

1343

Poplatek za užívání veř. Prostranství

22

21

10

10

1344

Poplatek ze vstupného

0

0

0

1345

Poplatek z ubytovacích kapacit

12

39

66

60

1347

Poplatek za provozovaný hrací přístroj

60

60

10

10

1351

Výtěžek z provozování hr.přístr.

6

6

60

60

1361

Správní poplatky

197

183

100

100

3226

2661

3000

3000

69

9

20

1511

Daň z nemovitostí

2460

Splátky půjček od obyvatelstva

4111

Neinvest. přijaté dotace z všeob. pokl. správy

93

10

70

Neinv. Přij. dot. ze SR v rámci SDV

1419

1247

1221

4116

Ostatní dotace

1518

1235

1408

4121

neivestiční přijaté dotace od obcí

122

131

200

4122

neinvestiční přijaté dotace od krajů

565

1276

596

4222

investiční transfery od krajů

1024

114

4131

Převody z vlastních fondů hosp.č.

1112

4134

převody z rozpočtových účtů

4123

neinf.dotace z reg.rad

4216

invest.dotace

Rozpočtové příjmy

1000

100 od obce Chlum na hasiče

1500

1000

z hospodaření měst.lesů 2012

93

100

8796

2863

212

34030

26062

25783

24220

skut.11

odhad 12

návrh 13

95

100

100

99

59

0

6

9

5

81

80

89

40

2170

1768

1600

1600

771

654

670

500

2

4

5

5

Komunální služby a územní rozvoj

8397

4204

1557

1330

3722

Sběr a svoz komunálního odpadu

281

416

350

300

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

6171

Činnost místní správy

6402

finanční vypořádání min. let

6310

Obecné příjmy a výdaje z financování

6409

Neidentifikovatelné platby

2212

silnice

3113

Základní školy

3314

Činnosti knihovnické

3312

Ost. zál kultury

3319

Záležitosti kultury

3612

Bytové hospodářství

3613

Nebytové hospodářství

3632

Pohřebnictví

3633

výstavba a údržba inž.sítí

3639

CELKEM

Sociální fond

0

96

vnitřní obchod,cestovní ruch

dotace na školství , na výkon státní správy

100

skut.10

2143

daň z příjmů za město Dubá, výdej je na par. 6399

17

4112

Daňové příjmy celkem

komentář k rozpočtu 2013

příjmy v informačním centru

10
vstupné z kulturních akcí pořádaných městem
příjmy za nájem a služby v bytech
příjmy za nájem a služby v nebytových prostorech

převážně příjmy z nájmu a prodeje pozemků
příjmy za zpětný odběr tříděného odpadu

25

37

1

344

46

172

36

příjmy za zaměření pozemků k prodeji od kupujících

105

56

57

40

úroky na bankovních účtech města

46407

33490

30389

28181

6
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Rozpočtové výdaje
1031

Pěstební činnost

2143

Záležitosti prům.obch. a služeb

2212

Silnice

2219

Zálež. poz. komunikací

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

2321

Odvádění a čištění odpadních vod

3111

Předškolní zařízení

návrh 13

Dubáček

skut.10

skut.11

odhad 12

v tis. Kč

3603

589

300

53

58

125

115

výdaje v informačním centru - nákup publikací

747

2307

1096

860

800 opravy,60 zimní posyp

7

100

100

180

úpravy chodníků,projekty

164

163

170

170

dopravní obslužnost KÚ

18806

76

370

50

údržba dešť.kanalizace

620

766

650

600

provoz mateřské školy

3113

Základní školy

2070

2702

2748

2500

3314

Činnosti knihovnické

184

141

138

141

provoz městské knihovny

3319

Záležitosti kultury j.n.

274

300

440

330

kulturní akce dle kulturního kalendáře města

3322

Zachování a obnova kulturních pam.

947

975

305

500

opravy kulturních památek

3341

Rozhlas a televize

3399

Záležitosti kultury a církví a s

3419

Tělovýchovná činnost

3421

Využití volného času dětí

3541

Prevence před drogami

3543

Programy pomoci zdravotně postiženým

3612

Bytové hospodářství

3613

Nebytové hospodářství

3613

Nebytové hospodářství

3613

***

3

0

0

30

47

55

55

320

160

160

160

příspěvek pro TJ Slavoj Dubá

70

86

169

100

příspěvky pro mimoškolní aktivity dětí a mládeže

8

8

8

8

60

80

80

80

2257

2228

3822

1270

484

1102

785

500
3400

1332

100

výdaje na správce a údržbu hřbitova

2110

výdaje na tech.služby

2250

2300

likvidace odpadů

15

15

5 tis. příspěvek včelařům,výdaje na zatoulaná zvířata

1908

2202

1200

výd.na prac. na VPP, údržba zeleně, zvýší se o dotace

10

10

10

příspěvek pro DD Doksy

87

69

77

provoz klubu seniorů a mateřského censtra

312

0

0

87

2518

2161

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

1846

1977

3741

Ochrana druhů a stanovišť

14

12

2885

4319

Soc. péče a pomoc starým a zdrav postiž.

74

5326

ost. opatření pro krizové stavy

5512

Protipožární ochrana- dobrovolná

950

1326

500

osadní výbory

6112

Zastupitelstva obcí

6114

volby

6171

Činnost místní správy

6330

převody vlastním fondům

6399

Finanční operce j.n.

6402

Finanční vypořádání min. let
CELKEM

Rekapitulace

8115

střecha sálu Slávie

100

140

Komunální služby a územní rozvoj

10

úhrada služeb a nutná údržba

2671

Pohřebnictví

Domovy důchodců

úhrada služeb v bytech a nutná údržba

výdaje za el.energii a nutná údržba

3639

4316

příspěvek Centru služeb pro zdr.postižené

předfinancování soc.zařízení v Klub.domě ***

3632

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

příspěvek org. Most k naději

950

Veřejné osvětlení

3745

výdaje na obřady a dary pro občany (výročí seniorů)

620

Nebytové hostodářství

3631

Rozpočtové výdaje

provoz základní školy 2400, opravy 100

972

1036

988

600

skut. 10

skut.11

odhad 12

návrh 13

1046

941

1000

1000

74

0

50

0

6265

6484

6800

7000

93

100

1527

1200

30246

28801

976

1312

48859

29560

podle požadavků osadních výborů

zajištění akceschopnosti jednotky,navýší se o dotace
odměny zastupitelů uvol.a neuvol., komisí a výborů
mzdy úředníků, provoz a údržba radnice
převod na účet SF (viz. pol. 4134 v příjmech)
výdaj za daň z příjmů města, příjem je na polož. 1122

19

skut. 10

skut.11

odhadh 12

Legenda:

návrh 13

Příjmy

46407

33490

30389

28181

Výdaje

48859

29560

30246

28801

Příjmy - výdaje

-2452

3930

143

-620

financování
Hosp. výsledek

***

doplněný údaj

620
-2452

3930

143

0

Upravený návrh: paragraf 3613 Nebytové hostodářství se zvyšuje o 620 tis. Kč na předfinancování akce “Klubový dům v Dubé” - vybudování soc. zařízení
v 1. patře budovy. (Přislíbená dotace je 461 tis. Kč). Schodek 620 tis. Kč bude kryt z přislíbené dotace 461 tis. Kč a z přebytku hospodaření minulých let.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Rozpočet byl projednán a schválen na Veřejném zasedání zastupitelstva města Dubá č. 10/2012 dne 13. prosince 2012
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MĚSTO DUBÁ
Obecně závazná vyhláška č. 4/2012,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Dubá se na svém zasedání konaném dne 13. prosince 2012 usnesením č. 6-10/2012 usneslo vydat na základě ustanovení § 14 odst. 2
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Čl. 4
Úvodní ustanovení
Sazba poplatku
(1) Město Dubá touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému (1) Sazba poplatku činí 450,- Kč a je tvořena:
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komua) z částky 0,- Kč za kalendářní rok a
nálních odpadů (dále jen „poplatek“).
b) z částky 450,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na
(2) Řízení o poplatcích vykonává městský úřad (dále jen „správce po- základě skutečných nákladů města předchozího kalendářního roku na sběr
platku“).
a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
Čl. 2
(2) Rozúčtování skutečných nákladů města roku 2012 na sběr a svoz netříPoplatník
děného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v pří(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, loze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
využívání a odstraňování komunálních odpadů platí2:
(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby
a) fyzická osoba,
určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalen1. která má ve městě trvalý pobyt,
dářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu ka2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území Čes- lendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce.
ké republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu
90 dnů,
měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České reČl. 5
publiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měSplatnost poplatku
síců,
(1) Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího 31. ledna a do 31. července příslušného kalendářního roku.
azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu (2) Poplatek lze uhradit jednorázově nejpozději do 31. ledna příslušného
cizinců,
kalendářního roku.
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální (3) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1,
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měfyzická osob, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou oso- síci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příbu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému slušného kalendářního roku.
domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně
Čl. 6
a nerozdílně.
Osvobození
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Od poplatku se dále osvobozují poplatníci, kteří:
Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit a) jsou dlouhodobě umístěni v domově důchodců nebo jiném obdobném
vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, zařízení pro seniory, jsou dlouhodobě umístěni v léčebně pro dlouhodobě
jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení nemocné nebo v jiném léčebném nebo sociálním zařízení,
a data narození osob, za které poplatek platí.
b) jsou dlouhodobě umístěni v dětských domovech nebo výchovných ústavech,
Čl. 3
c) jsou dlouhodobě ve výkonu vazby nebo nepodmíněného trestu odnětí
Ohlašovací povinnost
svobody,
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové po- d) se dlouhodobě a nepřetržitě zdržují v zahraničí nebo na území jiné obce
vinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento po- České republiky.
platek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok
Čl. 7
na osvobození nebo úlevu od poplatku.
Navýšení poplatku
(2) Poplatník dle Čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci po- (1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši,
platku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným
adresy pro doručování.
předpisným seznamem.
(3) Poplatník dle Čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také (2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatevidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo ků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslurodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo po- šenstvím poplatku.
pisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato
Čl. 8
stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační
Odpovědnost za zaplacení poplatku
nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípa- (1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpodě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, vídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce spove které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, lečně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní
uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba postavení jako poplatník.
s bytem.
(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří
(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správce poplatku poplatek jednomu z nich.
správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobyČl. 9
tu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rePřechodné a zrušovací ustanovení
kreaci, bytu nebo rodinnému domu.
(1) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 6/2010, o místním poplatku za
(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Ev- provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském straňování komunálních odpadů ze dne 16. 12. 2010.
prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněn- (2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se
ce v tuzemsku pro doručování.
posuzují podle dosavadních právních předpisů.
(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen
Čl. 10
tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2013.
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Dubáček

Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v říjnu
provedla pomocí speciálního nářadí otevření bytu a vyproštění osoby z balkonu.
Obě děti byly v bytě bez zranění.
l Dne 30.11.2012 od 09:19 do 10:19
hodin vyjela jednotka k úniku ropného
produktu na parkoviště v Nedamově
s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
únik vyjetého oleje z kontejneru na komunální odpad, ve kterém se nacházela
20-ti litrová nádoba s olejem. Jednotka
s ekoložkou města Dubá sl. Martínkovou
provedla likvidaci vytékajícího oleje pomocí 60-ti kg sorbentu Eco-Dry. Místo
před kontejnery bylo zasypáno sypkým
materiálem zaměstnanci města Dubá
a následně ekologicky zlikvidováno.
Jaroslav Hoza

l Dne 15.11.2012 od 18:40 do
19:35 hodin vyjela jednotka k požáru do KÚ Blatce s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár odpadu na nepovolené skládce. Lokalizace a následná likvidace byla provedena jedním
proudem vysokotlaku. Požár byl beze
škody. Příčina úmyslné zapálení.
l Dne 19.11.2012 od 11:49 do
12:17 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do ulice Poštovní v Dubé s technikou CAS-25 Liaz v počtu
1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byl zjištěn
uzavřený byt, ve kterém se nacházely dvě malé děti a matka zabouchnutá na balkoně. Jednotka s Policií ČR

Hasiči radí občanům

Co dělat, když zazní VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA
Od roku 2001 platí v celé České republice pouze jeden varovný signál, a to signál „Všeobecná
výstraha“. Varovný signál je spouštěn krajským
operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje prostřednictvím rotačních a modernějších elektronických sirén (tzv. systému jednotného varování
a vyrozumění), které jsou rozmístěny po celém
Libereckém kraji. Jedná se o kolísavý tón, který trvá 140 sekund (tón „dělá vlny“) a může být
opakován až třikrát po sobě. Elektronické siré-

ny jsou opatřeny slovním výstupem pro sdělení
tísňové informace, o jaké nebezpečí se jedná.
Může se jednat o úniky nebezpečných látek při

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).

dopravních nehodách cisternových vozů převážejících chemikálie nebo haváriích ve výrobních
provozech, dále pak povodně, případně další
mimořádné události ohrožující zdraví a životy
většího množství osob.

Podrobnější tísňové informace o mimořádné
události a opatřeních k ochraně obyvatelstva
se občané následně dozví zpravidla z obecního rozhlasu, místního informačního systému,
radiovozů policie či hasičů nebo z rádia a televize. V Libereckém kraji je smlouva o okamžitém přednostním odvysílání tísňových informací
uzavřena s Rádiem Contact Liberec a s Českým rozhlasem Sever.
Po spuštění varovného signálu „Všeobecná
výstraha“ se okamžitě ukryjte v nejbližší zděné
budově. Při ukrytí dejte přednost místnostem ve
střední části budovy, kde lze uzavřít okna, dveře a vypnout klimatizaci. Pokud jedete autem,

zastavte a snažte se požádat kohokoliv o vpuštění do budovy. V opačném případě poskytněte vlastní úkryt všem, kteří to potřebují. Pokud
se nacházíte na volném prostranství, zůstaňte
ve vozidle, zavřete okna, vypněte klimatizaci
a ventilaci. Co nejdříve se snažte zjistit, jaký
druh nebezpečí hrozí. Zapněte si rádio nebo
televizi, poslouchejte místní rozhlas a dále postupujte podle pokynů záchranářů. V žádném
případě zbytečně netelefonujte a nezatěžujte
tísňové linky
POZOR – v případě povodně se do budov
neukrývejte! Dostaňte se na vhodné vyvýšené
místo (kopec, úbočí kopce). Volné prostranství
využijte i například při rozsáhlém požáru, sesuvu půdy nebo zemětřesení.
por. Mgr. Iva Michalíčková,
koordinátor preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 12. 1.
MUDr. Zdeňka Melmuková
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 969

sobota 26. 1.
MUDr. Pavel Kalous
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 727 912

neděle 13. 1.
MUDr. Zdeňka Melmuková
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 969

neděle 27. 1.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

sobota 19. 1.
MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176

sobota 2. 2.
MUDr. Pavel Kalous
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 727 912

neděle 20. 1.
MUDr. Pavel Kalous
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 727 912

neděle 3. 2.
MUDr. Marcela Pánková
Máchova 70, Doksy
tel. 487 872 304

Dubáček -
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Zajímavosti z Dubska

NEJSTARŠÍ KOSTELY

Středověké osídlení Dubska spadá do období 12.
a 13. století, písemné doklady zmiňují v roce 1253
Dubou, Březinu a Březinku, Horky a Rozprechtice. Mezi nejstarší stavby patří nedochovaný hrad
v Dubé, dvorec v Drchlavě a hrad u Zakšína. Jejich původ sahá až do 1. poloviny 13. století. Také
kostel v Deštné datovala historička A. Merhautová
do doby před rokem 1230. A ze stejného období
pochází i kostel v Drchlavě. Stejně starý či starší
byl pravděpodobně i první kostel sv. Petra a Pavla
v Dubé, který byl zbořen po roce 1837.
Románský kostel sv. Václava v Deštné prošel
v letech 1763 - 66 zásadní přestavbou, kdy byla
změněna orientace stavby směrem k jihu, boční

Kostel v Deštné – románská apsida (foto O. Jeřábková)

a po letech chátrání pak proběhla velká oprava
v letech 1996 - 2009.
Z původního románského kostela se dochovalo několik zajímavých detailů – za pozornost stojí sdružená románská okénka na věži, obloukovité
arkády, které člení původní románskou apsidu, dochované okno v apsidě a zbytky vstupních portálů
do přízemí věže a na panskou tribunu. Z vnitřního
vybavení kostela stojí za pozornost pozdně renesanční kazatelna z konce 16. století, či kamenná
křtitelnice. Hlavní oltář s obrazem sv. Václava z roku 1766 je v současné době nekompletní, cenné
sochy jsou sejmuty. V kostele jsou unikátní varhany, které sice prošly mnoha úpravami a opravami,
ale zčásti pocházejí z roku 1720 a jsou dílem žandovského varhanáře Johanna Georga Wöhleho.
Barevná vitrážová okna s postavami sv. Václava,
sv. Cecilie, sv. Alžběty a sv. Vincence pocházejí
z počátku 20. století. V roce 1912 byl interiér kostela vyzdoben dekorativními malbami od malíře Josefa Mühla z Nové Paky, tuto výmalbu zrestaurovala
v roce 2006 ak. malířka O. Jeřábková.
Areál kostela s bývalým hřbitovem uzavírá
kamenná zeď s bránou, pocházející z doby barokní přestavby. Kostel sv. Václava v Deštné je
v majetku Římskokatolické farnosti Deštná a je
památkově chráněn od roku 1958.
V kostele sv. Mikuláše z Myry v Drchlavě
se z románského období dochovala část lodi až
po vítězný oblouk a předsunutá hranolová věž.
U zdiva z lomového pískovce a čedičových kamenů je zřetelné románské ozdobné vyrýsování kvádříků do spárové malty. Také vstupní otvor s plným obloukem v severní straně lodi je původní.
Archelogický výzkum odkryl základy odsazené
apsidy na východní straně. Kostel by několikrát
upraven a rozšířen, a to v roce 1585, poté v roce
1717 a 1777, naposledy pak v roce 1854.
Původně byl v kostele rokokový oltář s obrazem sv. Mikuláše z roku 1770, dva boční oltáře, kazatelna, křtitelnice a varhany. V 60. letech

Věž kostela v Deštné – sdružená románská okénka
(foto O. Jeřábková)

zdi byly ubourány a z románské stavby tak zůstala zachovaná věž a apsida. Sakristie byla přistavěna v roce 1817 a v roce 1839 byly do věže
instalovány hodiny. V roce 1882 byl kostel obnoven. K další opravě došlo v období 1967 - 69

Kostel v Drchlavě

Dubáček

Kostel v Drchlavě – románské okénko ve věži
(foto O. Jeřábková)

20. století bylo zařízení kostela odstraněno. Některé součásti jsou v jiných kostelích na Českolipsku, varhany byly v roce 1966 převezeny na
východní Slovensko. V kostele byl v 70. letech
20. století sklad národního podniku Zelenina a pak
sklad pneumatik STS Doksy. V současné době
zdevastovaný kostel postrádá jakékoliv vnitřní vybavení. Dokonce zloději, kteří svého času řádili
v okolních kostelích, rozřezali a odvezli dřevěnou
kruchtu. Kamenná křtitelnice z roku 1665 je uložena Dubé. Naštěstí byly v roce 2004 díky pomoci
sdružení Drobné památky severních Čech opraveny krovy, položena nová střešní krytina a vyčištěn
okolní hřbitov, kde se nacházejí cenné náhrobky.
Kostel sv. Mikuláše v Drchlavě je v majetku
Římskokatolické farnosti Pavlovice a je památkově chráněn od roku 2004.
–myš–

Dubáček -
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DOKSY V ZIMĚ

Muzeum Čtyřlístku

Nejenom v letní sezóně je letovisko u Máchova jezera příjemným místem na výlet. Sice
Památník K.H. Máchy v bývalém špitálku otvírá své expozice o životě a díle významného českého básníka a o rybářství a rybníkářství na Českolipsku až v dubnu, ale zato lze
navštívit muzeum Čtyřlístku v podkroví dokské knihovny. Otevřeno je v zimním období od
středy do neděle mezi 13 a 17 hodinou. Muzeum věnované Čtyřlístku vzniklo v Doksech
v prosince roku 2011. Autor komiksu výtvarník Jaroslav Němeček má nedaleko Doks chalupu a do zdejší krajiny většinu komiksových příběhů umístil. Na návštěvníky čekají Pinďa, Bobík, Myšpulín a Fifinka v životní velikosti a děti si mohou v muzeu i hrát a kreslit.
Připraveny jsou tu pro ně i různé hry. Mimo oblíbených komiksových postaviček a jejich
světa tu návštěvníci naleznou také skvělé fotografie Vladimíra Kuřátka a Zdeňka Halíře.
Vstupné do muzea je zdarma.
Tichá zamrzlá plocha Máchova jezera a sněhem ozdobené borovicové háje na jeho
březích mají neopakovatelné kouzlo a jsou v zimě možná působivější než když zde vládne
hektický letní ruch. Stačí se projít přes most a podél břehu zátoky zpět do města.
–myš–

PIRÁT ZE MŠENA

Když koncem října roku 2012 ztroskotala replika korzárské brigy La Grace, objevilo se ve spojitosti s ní jméno Augustin Heřman. Tato česká školní plachetnice byla totiž pojmenována podle
lodi, se kterou se český obchodník, kartograf, diplomat, ale také korzár plavil na svých cestách
v Atlantiku. Heřmanova La Grace patřila ve své době k nejslavnějším pirátským lodím v Karibském moři.
Kdo byl tento český pirát z Karibiku? Pamětní desku Augustina Heřmana nalezneme ve Mšeně
na domě vedle hasičské zbrojnice. Nápis na ní udává, že v těchto místech se narodil v roce 1621
Augustin Heřman, syn faráře pod obojí. Většinou je ale jako rok narození Augustina Heřmana udáván letopočet 1605, i když s otazníkem. Někdy je také za místo jeho narození považována Praha.
To ale nic nemění na faktu, že se tento vzdělaný a schopný muž nesmazatelně zapsal do historie
severní Ameriky, kde se usídlil. Vždy se hlásil k českému původu a jeho panství v Marylandu neslo
název Bohemia Manor. Zemřel v Americe 11. listopadu 1686.
Ze Mšena ale pochází i mnoho dalších vynikajících lidí, například historik a archeolog Josef Ladislav
Píč (1847 - 1911), hudebník a skladatel Vojtěch Živný (1756 - 1842), či herec Jiří Zahajský (1939 - 2006).
Ztroskotaná La Grace

(zdroj foto: internet)

Radnice ve Mšeně

Navíc město nabízí krásně opravené náměstí s půvabnou neogotickou radnicí a mnoho dalších zajímavých staveb, včetně skvostného koupaliště - lázní ve stylu art deco. V městské památkové zóně
je možné obdivovat také soubor patrové roubené
a hrázděné architektury. Městské muzeum je sice
otevřené pouze od dubna do října, ale i tak návštěva města i v zimním období stojí zato. A pro návštěvníky může být zpestřením i množství obchodů
a příjemné občerstvení u náměstí.
–myš–

12

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Třídění

Halalí, halalí, netřídí jen pomalý,
halalí, halalí, netřídí jen hňup.
Z Karlových Varů zavítalo do Ekoškoly Dubá
Divadlo dětí. S ekologicky laděnou pohádkou
o psím detektivovi Malinovi a kocourovi Robertovi, kteří pátrají po příčině odpadků v zahradě,
děti nejen pobavily, ale i vtáhli do děje. Děti zvířecím detektivům pomohly odpadky roztřídit, což
pro ně byl úkol skutečně jednoduchý. Písničku
Halalí, halalí si pak zazpívaly děti i zvířecí detektivové. No, a kdo byl pachatel? Krysy neboli
velemyši, jak si s oblibou říkaly.
Mgr. Jana Mašková

Dubáček

Ze života škol
Kapka medu pro Verunku
14. listopadu jsme uskutečnili náš první muzikálový zájezd pro žáky, kterého se zúčastnilo 42 dětí
ze všech ročníků a 4 rodiče. V divadle Hybernia
na nás čekal původní český pohádkový muzikál
s ekologickým zaměřením. Kromě napínavého
děje a krásných kulis nás zaujaly i propracované kostýmy a světelné efekty. Měli jsme štěstí na
obsazení, dokonce po představení za námi herci
přišli a rozdávali autogramy. Na zpáteční cestě se
již děti ptaly, na který muzikál pojedeme příště.
Všem, co ještě tento muzikál neshlédli, ho
vřele doporučujeme. Mohl by to být i třeba hezký dárek pod stromeček.
V. Matějková, Z. Wagenknechtová

U Míši a Máši

Vánoční dílna

V den otevřených dveří na Ekoškole Dubá 3. prosince proběhla v odpoledních hodinách netradiční vánoční dílna pro rodiče a děti. Na ní si mohli
děti s rodiči vyrobit společně vánoční dekoraci
a nebo zakoupit již hotovou z dílny profesionálních floristek z Liběchova. A bylo skutečně z čeho vybírat. Rozzářené tváře nad společným dílem mluví za vše.
Děkujeme rodičům, kteří si našli čas na společné chvíle s dětmi. Děkujeme úžasným floristkám za překrásné dekorace.
Mgr. Jana Mašková

Děti z chovatelského kroužku
z Ekoškoly Dubá navštívily děti
z oddílu Včelka Mája, který pracuje v MŠ Dubá. Šly na kontrolu
dvou pískomilů, které dětem darovaly. Hned po vstupu do školky uviděly v rybníčku nádherné
rybky, o které se Májovci starají
a krmí je.
Pískomilové se mají jako
v ráji. Jdou z ruky do ruky, nechají se mazlit a tulit.
Míša a Máša, to jsou
jejich nová jména, čekají na nový domeček,
který jim Májovci už
vybrali.
Děti s sebou přinesly i mlsání pro pískáče,
granulky, chleba, ovoce.
Stejně tak i mlsání pro
chovatele. Malá soutěž
v poznávání bylinek byla
velmi poučná.
Děkujeme Májovcům
za přijetí a přejeme jim,
ať zažijí jen samé veselé chvíle s Mášou a Míšou.
Mgr. Jana Mašková

Čertování

V předvánoční čas přicházejí
v pravidelnou dobu Mikuláš, anděl a čertí banda, aby prověřili, zda byli děti hodné, pořádné
a zda si zaslouží nadílku. Bylo
tomu tak i ve středu 5. prosince
na Ekoškole Dubá, kde se o čertování postarali tradičně deváťáci. Někde ukápne i slza, většinou
se však děti na příchod Mikuláše
těší a netrpělivě ho vyhlížejí. Sladké mlsání je pak odměnou za básničku či koledu.
Mgr. Jana Mašková

Dubáček -
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Přání Ježíškovi

V pátek 14. prosince odpoledne jsme se sešli
na zahradě mateřské školy, abychom společně
s vámi poslali svá přání Ježíškovi. Jednalo se
o šestý ročník této celorepublikové akce. Vypouštění balónků je již tradiční krásná předvánoční akce, jejíž smysl spočívá v tom, že
v jednu chvíli si po celé republice mohou děti
i dospělí vypustit svůj balónek s přáníčkem
k nebi Ježíškovi.
Do akce jsme se zapojili ze dvou důvodů.
Především proto, že jsem se chtěli společně
s vámi v předvánočním shonu trochu pozastavit
a zamyslet se nad tím, co je pro nás opravdu
důležité, co bychom si ze všeho nejvíc přáli,
a také abychom dětem dopřáli potěšení z toho,

že jejich přání opravdu doletí až k Ježíškovi.
Druhým důvodem bylo zapojit se a pokusit
se společně se všemi účastníky překonat rekord v počtu vypuštěných balónků. My jsme jich
měli k dispozici 300. Některé bohužel praskly,
jiné uletěly dříve, ale společně jsme jich k obloze vypustili 281. Určitě doletěly kam měly.
Děkujeme všem, kteří se s námi přišli do školky zúčastnit.
Všem, kteří jste se nemohli akce účastnit,
bychom chtěli popřát, aby se vám všechna
vaše přání, a to i ta nejtajnější, splnila. Všem
přejeme hodně pohody, štěstí a zdraví do nadcházejícího roku.
Zdena Šindelářová, ředitelka MŠ

40. výročí Běhu 17. listopadu oslavili žáci ZŠ
Dubá svobodně a demokraticky
Tradiční Běh 17. listopadu se letos konal zcela netradičně. 40. výročí bylo oslaveno v duchu
demokracie a svobody. Jak? Jak už jsem uvedla,
zcela netradičně.
Paní ředitelka Skalická slavnostní den zahájila
proslovem v tělocvičně školy. Pro žáky objednala
sportovní firmu, která jim připravila nejrůznější pohybové aktivity. Žáci se mohli dohodnout se svými
třídními učiteli, jakou disciplínu si vyberou. A po
skončení běhu se mohli se svými třídními učiteli
vrátit do tělocvičny a pokračovat ve sportovních
disciplínách, které je bavily. S nadšením šli sportovat i ti, kteří obvykle v pátek mají konec vyučování. Tentokrát se do školy rádi vrátili.
Po slavnostním zahájení se s nadšením pustili do sportování. Žáky II. stupně nejvíce bavil
Ulac – vybíjená s frisbi talířem, který se posílá
po zemi. Žáci I. stupně byli nadšeni z pásáku –
pohybovali se v gumě, kterou přetáčeli rukama
i nohama. Vypadali při tom opravdu jako pohybující se kola tanku. A co bylo největším lákadlem?
Taneční podložky bavily bez ohledu na věk.
Po přestávce a osvěžení se všichni sešli na
hřišti. Paní ředitelka Skalická dalším proslovem
slavnostně zahájila Běh 17. listopadu. Přivítala
hosty, popřála závodníkům hodně úspěchů a poděkovala jim za účast. Předala slovo magistru Kamilu Matějovičovi, kronikáři města Dubá, který připomněl události 17. listopadu v roce 1939 i 1989 i
čtyřicetiletou historii Běhu 17. listopadu. Slavnost
chvíle byla umocněna zpěvem hymny. Zazpívaly ji
děti ze Sboru pod vedením paní učitelky Staňkové
a za hudebního doprovodu pana školníka Imricha.
Adam Mynařík za všechny závodníky složil slavnostní slib. Pan učitel Kadlec složil slib za rozhodčí. Pan učitel Čech výstřelem ze startovní pistole
Běh 17. listopadu odstartoval.

Ke každým závodům patří fair play. I na tomto slavnostním závodě jeho naplnění nechybělo.
Děkujeme Dianě Maříkové, Denise Leškové, Nikole Koubkové a Leoně Jeništové za pomoc spolužačkám při kolizi.
Blahopřejeme všem vítězům i absolutnímu
vítězi závodu Adamu Mynaříkovi, který se bude
doma po celý rok starat o pohár Běhu 17. listopadu.
Děkujeme všem rodičům, kteří přišli závodníky podpořit. Děkujeme panu Kadlečkovi za sponzorský dar. Připravil pro závodníky medaile.
Zatímco mnoho lidí se připravovalo na odjezd
do Prahy, aby 17. listopadu 2012 při demonstraci Stop vládě na Václavském náměstí upozornilo vládu, že lidem omezuje sociální jistoty, žáci
naší školy měli jistotu, že se jim učitelé postarali
o další zajímavý program, který přispěje k jejich
zdraví a podpoří soudržnost s ostatními spolužáky nejen ze třídy, ale i z celé školy.
Mgr. Drahuše Čavnická, učitelka ZŠ Dubá

1426…
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to je počet kilogramů sebraného papíru, které rodiče a děti přinesli do Ekoškoly Dubá 7. posince
2012. Poprvé se letos podařilo překonat 1 tunu!
Děti soutěží dvakrát ročně ve sběru papíru. Letos
byly odměny pro všechny stejné, ať někdo přinesl
1 kilo nebo 100 kilo. Proč? Některé děti ani nevěděly, že jim rodiče sběr dovezli, a ani jim nepřišli pomoci s vykládáním. Milí šikovní rodiče, příště svoje
potomky zapojte, ať si odměnu právem zaslouží.
Děkujeme všem sběračům: Špoulovým, Krsovým, Pangrácovým, Hruzíkovým, Heptnerovým,
Fléglovým, Kohoutovým, Sýkorovým, Poupovým,
Kadlečkovým, Sloupovým, Maříkovým, Krejčíkovým, Adamcovým, Imrichovým.
Mgr. Jana Mašková

Běh 17. listopadu

Základní škola Dubá zve na

zápis do 1. třídy
7. února 2013

od 13:00 hod. do 18:00 hod.

Jak se daří otužilcům?

Sněhová nadílka přinesla otužilcům na Ekoškole Dubá velkou radost. Jak je vidět ze záběrů, sněhové veselí nebere konce. Andělský otisk je důkaz, že dětem aktivita prospívá a mají z ní radost.
Program Otužování ne škole probíhá již desátým rokem a letos se do něj přihlásilo 100 dětí. Přejeme jim hodně zdravých dnů!
Mgr. Jana Mašková
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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

Dubáček

PLACENÁ INZERCE

Zahradnické
a floristické studio AB

Provádíme ořezy ovocných stromů už
od 50 ,- za ks
Výchovný řez
Udržovací řez
Zmlazovací řez
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.
Přesnou cenu sdělím po ohlédnutí porostu.
Rákocy Bohuš: 774 976 669, Doksy
Email: bohusr@seznam.cz

Kultura
AJAK Č. Lípa Regionální muzeum Mělník

Přednášky v lednu
Čtvrtek 17. 1. 2013 od 19,00 hod.
Jaké jsou cesty naší České republiky?
(P. Šustrová)
Úterý 29.1.2013 od 19,00 hod.
Země na dvě části – rozdělení Československa
(Dialog PhDr. V. Čelka a Mgr. L. Smejkala)
Vážení návštěvníci kulturních pořadů
Chtěl bych touto cestou reagovat na pořad JAN
KRAUS A HOSTÉ, který se uskutečnil v sále KD
Crystal dne 27. 11. 2012.
Zaznamenali jsme četné stížnosti a rozpaky nad
koncepcí a úrovní tohoto pořadu. Obracíte se na
nás se stížnostmi a požadavky na vrácení finančních prostředků ve smyslu „klamavé reklamy“.
Prohlašuji tímto, že Kultura Česká Lípa, ani Město Česká Lípa NEBYLA pořadatelem tohoto představení, předprodej vstupenek také nebyl organizován naší organizací, tudíž neneseme žádnou
odpovědnost za úroveň či jiné negativní připomínky k tomuto představení. Vše bylo organizováno
soukromou agenturou, včetně nájmu, financování
a služeb. Prosím tímto nespokojené návštěvníky,
aby se se svými stížnostmi obraceli na agenturu,
která byla uvedena na jejich plakátech. Přesto věřím, že to neovlivní naši pestrou nabídku a kvalitu
námi nabízených služeb, kterou oceňujete.
Petr Novák, ředitel organizace

11. 1. – 10. 2. Adriana Rohde-Kabele – Příběhy z Babylonu – výstava výtvarných děl
24. 1.
Koncert ZUŠ Mělník v malém sále od 17:00 hodin
8. 1. – 3. 2. výstava Svatá Ludmila v umění města Mělníka v kavárně muzea
27. 2.
Ing.Jiří Baier – Nové poznatky o významu hub – přednáška Mykologického kroužku
Mělník v kavárně od 17:00 hodin
1. 3. – 7. 4. Veselé Velikonoce – výstava velikonočních pohlednic a forem na beránky pí. Holinové
4. 3. – 21. 3. Jak to bylo u Kudrnů – velikonoční projekt pro základní školy v malém sále
5. 3, – 31.3. výstava fotografií Když kvete jaro v kavárně muzea
23.3.
Velikonoční jarmark – tradiční řemeslný jarmark v prostorách muzea od 9:00 do 17:00 hodin
19. 4. – 12. 5. Albánie – divoká příroda zapadlé země – výstava Zoogeos
17. 3.
Vynášení Morany ve spolupráci s RC Kašpárek Mělník
duben
Kurz historických tanců
16. 4.
Absolventský koncert ZUŠ Mělník od 17:00 hodin v malém sále
1. 5. – 30. 9. Otevřeno skalní obydlí ve Lhotce u Mělníka
4.5. – 5. 5. Vítání ptačího zpěvu
7. 5. – 2. 6. výstava výsledků projektu k tématice Přemyslovců, ZŠ Jungmannovy sady, Mělník v atriu
22. 5.
Pavel Hruška – Listnaté stromy I. – přednáška Mykologického kroužku Mělník v kavárně od 17:00 hod.
24. 5.
Muzejní noc – oslava 125. výročí muzea
24. 5. – 26. 5. Výstava k 125. výročí muzea v malém sále
24. 5. – 30. 6. Jen si hlavu lámej...výstava interaktivních výukových objektů a panelů zapůjčených
z IQparku v Liberci
4. 6. – 7. 7. Co už umím? (6) výstava prací žáků Výtvarného kroužku Klementiny Průchové ze ZŠ
Mělník, J. Seiferta v kavárně a atriu
do 31. 3.
Z historie malé železnice aneb žalezniční hračky – nově upravená dlouhodobá výstava
mechanických hraček věnovaná historickým modelům a soupravám plechových vláčků o rozchodu 0
a 00 (H0) z let 1890–1960. Součástí prohlídky expozice je předvádění jízdy historických vláčků na
elektrifikovaném modelu kolejiště.

Dubáček -
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Dubáček

Den architektury

Nedamov, Den rodiny

Nedamov, „loď “ pro děti

Z akcí
Města Dubá
v roce 2012
(foto archiv Města Dubá a Fotoklubu Dubá)

Oprava studny za cukrárnou

Dražejov,
mříž na kapli

