únor 2012

V Dubáčku
najdete:
– Občanské průkazy (str. 2)
– Výsledky měření azbestu (str. 3)
– Úřední hodiny
MěÚ Česká Lípa (str. 6)
– Jak Dubá o hrad přišla (str. 10)
kresba Lukáš Martinka

Vážení spoluobčané,
stejně jako minulý měsíc bude patřit úvod tohoto
sloupku problematice azbestu v Dubé. Proč nepíši
pouze „azbestu ve školce“ vysvětlím v následujících odstavcích.
V lednovém zpravodaji jsem vás informovala, že
čekáme na výsledky měření koncentrace azbestových vláken v ovzduší ve vnitřních prostorách mateřské školy. Výsledky tohoto měření, které opět
provedl Zdravotní ústav se sídlem v Liberci, a které vyhodnocovala akreditovaná laboratoř, dopadly
nad očekávání dobře. Zjištěná koncentrace dosáhla
hodnoty menší než 250 vláken/m3, tedy méně než
čtvrtiny limitní koncentrace, která je stanovena přílohou č. 2 Vyhlášky č. 6/2003 Sb. Protokol o provedení měření a jeho vyhodnocení byl poskytnut
Krajské hygienické stanici Libereckého kraje, s níž
v řešení celé problematiky úzce spolupracujeme.
Ve středu 25. ledna v odpoledních hodinách
byla do zasedací místnosti na malé škole svolána
informativní schůzka pro zastupitele města, zaměstnance mateřské školy, ale především pro rodiče našich předškoláků. Hosty na této schůzce byli ředitel KHS Libereckého kraje MUDr. Vladimír Valenta
Ph.D., vedoucí odboru hygieny dětí a mladistvých
KHS Libereckého kraje MUDr. Jana Pilnáčková
a Petr Balvín z firmy Omnipure s. r. o., která v mateřské škole provedla stavebně technický průzkum,
o němž jsem vás informovala v lednovém Dubáčku.
Tito tři odborníci přijeli do Dubé z jediného důvodu, aby odpovídali na otázky přítomných a zároveň
jim podali bližší informace o problematice azbestu.
V médiích, zejména pak v Českolipském deníku se

Slovo úvodem
totiž objevilo několik nepravdivých či nepřesných informací, které zcela pochopitelně v některých z rodičů vyvolaly obavy. Téměř dvouhodinová schůzka
byla, a to nejen dle mého názoru přínosnou, neboť
během ní zazněla řada informací, které doposud
nebyly na veřejnosti příliš prezentovány.
Jaký tedy bude další postup? Na základě doporučení ředitele KHS LK MUDr. Vladimíra Valenty
Ph.D. bude v únoru za tzv. simulovaného provozu
v MŠ provedeno další kontrolní měření. Co si máte
představit pod pojmem simulovaný provoz? Děti zde
sice nebudou, ty stále ještě zůstanou v prostorách
učeben, jež pro ně byly vyčleněny v základní škole,
ale v budovách školky se začne opět větrat a bude
zde i více pohybu. Dle informací, které mám k dispozici, bude během takto nastaveného režimu provedeno cca osmihodinové měření koncentrace azbestových a minerálních vláken v ovzduší vnitřních
prostor. To je důležité především proto, že nyní již
víme, že školka není postavena z desek obsahujících azbestové částice, ale zdroj znečištění pochází zvenčí. Vzhledem k tomu, že mnohonásobně překročený limit, který byl naměřen na sklonku
roku 2011, a při dalších měřeních byla koncentrace
podstatně nižší, je možné, že celý problém může
mít souvislost např. se stavebními pracemi v okolí
MŠ. V současné době pracujeme na vyhledávání
možných venkovních zdrojů uvolňování azbestových
částic do ovzduší. Vytipované, zdůrazňuji „možné“
zdroje monitorujeme a sháníme k nim bližší informace. Nyní se však na toto téma nebudu více rozepisovat, neboť dělat jakékoliv závěry by v tuto chvíli,
bylo ještě předčasné.

Při výše zmíněné schůzce jsem se rodičů zeptala, zda-li by se v případě, že měření provedená
za simulovaného provozu dopadnou dobře a KHS
LK, která bude mít v tomto případě rozhodující slovo, dala souhlas k opětovnému používání školky,
přikláněli k tomu, aby se jejich děti do MŠ vrátily.
Většina k návratu dětí vyjádřila svůj souhlas. Ani
případným návratem tuto kapitolu ovšem definitivně
neuzavřeme a v MŠ budou probíhat další průběžná
kontrolní měření.
V souvislosti s azbestem jsem nechala provést
stavebně technický průzkum také v tělocvičně základní školy. Jak jsme předpokládali, zde se přítomnost azbestu v materiálu, z něhož je tělocvična postavena, jednoznačně potvrdila. Následně
bylo i zde Zdravotním ústavem se sídlem v Liberci provedeno měření azbestových a minerálních
vláken v ovzduší vnitřních prostor. Výsledky měření ukazují, že porovnání s limitem (který v tomto
případě stejně jako u MŠ činí 1 000 vláken/m3), je
zcela vyhovující (naměřená koncentrace jak minerálních, tak i azbestových vláken je nižší než
250 vláken/m 3 ). Tělocvična může být tudíž nadále používána. V závěru stavebně technického
průzkumu tělocvičny je řečeno, že vnitřní materiály nevykazují stopy nadměrného mechanického
opotřebení a jsou téměř všude opatřeny krycím
nátěrem, navíc obloženy dřevěným palubkovým
obkladem. Zároveň nám bylo doporučeno, abychom vypracovali provozní řád tělocvičny, který
bude jasně stanovovat postupy při případné údržbě či rekonstrukci celého objektu.
pokračování na str. 11
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telefon: 487 870 201

Střípky z radnice

PŘEHLED EVIDENCE OBYVATEL MĚSTA DUBÁ
ZA ROK 2011

V roce 2010 se přihlásilo k trvalému pobytu celkem 38 občanů, odhlásilo z trvalého pobytu celkem
50 občanů, narodilo se nových občanů celkem 17 občanů, zemřelo celkem 14 občanů. Celkový úbytek obyvatel za rok 2011 je 9 občanů.
Přehled trvale bydlících občanů v Dubé a přilehlých obcí města
Bukovec
5 občanů
Plešivec
11
Deštná
90
Sušice
13
Dubová Hora
3
Zakšín
62
Dražejov
14
Zátyní
22
Dubá
1295
Dřevčice
135
C e l k e m: 1 814 občanů k 31.12.2011
Heřmánky
18
Horky
16
Trvalý pobyt: 1785 občanů
Korce
34
Trvalý pobyt cizince: 9 občanů
Křenov
10
Trvalý pobyt občana EU: 5 občanů
Lhota
10
Přechodný pobyt občana EU: 5 občanů
Nedamov
28
Dlouhodobý pobyt vízového cizince: 10 občanů
Nedvězí
5
Nový Berštejn
34
Vypracovala: pí. Papírníková,
Panská Ves
9
matrikářka MěÚ Dubá

Lukáš Martinka
Kresby historické architektury

Dubá (Dubá, Horní Dubová Hora, Nový Berštejn)
Tato publikace obsahuje ucelený soubor kreseb historické architektury města Dubá. Je to
jen zlomek vznikajícího rozsáhlého díla, které zachycuje mizející historickou krajinu Čech
a Moravy. Soubor obsahuje nejen památkově
chráněné stavby, ale i neméně cenné objekty, na které se památková ochrana nevztahuje, domy dochované již jen v torzu či novodobě
pozměněné, a často opomíjené drobné památky,
jako jsou křížky, boží muka, kapličky, zvoničky,
pomníky atd. Práce je určena k propagaci historické zástavby jednotlivých sídel a my doufáme, že se dostane do rukou lidem, kterým není
lhostejný zoufalý stav některých našich památek
a kterým kresby udělají radost.

UPOZORNĚNÍ –
OBČANSKÉ PRŮKAZY

Vážení občané, dovolujeme si vás informovat,
že od 1. 1. 2012 již není možné žádat na MěÚ
Dubá o vydání občanského průkazu. Občanské
průkazy nyní vydává MěÚ Česká Lípa, na kterou
se tedy v této záležitosti musíte obracet. Děkujeme za pochopení.
(ZM)

OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA DUBÁ

PONDĚLÍ
8,30 – 16,00
ÚTERÝ
8,30 – 16,00
STŘEDA
8,30 – 17,00
ČTVRTEK
8,30 – 16,00
PÁTEK
8,30 – 16,00
SOBOTA
8,00 – 11,00
SD Dubá má každý všední den v době od
12,00 do 12,30 hod. polední pauzu. V případě
jakýchkoliv dotazů týkajících se sběrného dvora
kontaktujte ekoložku MěÚ Dubá sl. Martínkovou
na telefonním čísle 724 857 243 nebo na mailu:
ekolog@mestoduba.cz.

Milá babičko,
k Tvým narozeninám jen to krásné,
protože co je krásné je i vzácné.
Lásky a radosti ať máš nejvíce,
protože život bez nich je jak knot bez svíce.
Peníze jsou také potřeba,
ale ke štěstí jich tolik netřeba.
Že jsi o rok starší, komu to vadí,
vždyť Tě máme pořád všichni rádi.
Snad tohle naše přáníčko
potěší Tvé srdíčko.
Dcera Alena a vnoučata s rodinami

Dubáček

Redakční rada neodpovídá za obsah zaslaných článků.
Vyhrazuje si právo články krátit. Příspěvky obdržené
po uzávěrce nemusí být otištěny.

e-mail: mesto.duba@tiscali.cz

Dne 13. ledna oslavila své
96. narozeniny paní
Jarmila Havlíková
z Nového Berštejna.

Cena publikace 170,- Kč
Možnost zakoupení v Infocentru v přízemí
MěÚ Dubá.
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Dubáček

JUBILEA

Z městské matriky

Čížková Věra, Dubá
Bezdíčková Štěpánka, Dubá
Ponocná Jiřina, Deštná
Krsová Jarmila, Dubá
Kořínková Anna, Nedamov

89 let
85 let
82 let
70 let
75 let

NAROZENÍ

Kadochová Barbora, Dubá

ÚMRTÍ

Žitná Emílie, Dřevčice – nedožitých 100 let
(Paní Žitná byla naší nejstarčí občankou)
Veselý Augustin, Dubá

Z

Dne 5. února uplynulo 10 let, co nás navždy
opustila paní Marie Klégrová z Pavliček.
Kdo jste ji znali vzpomeňte s námi.
S bolestí v srdci vzpomínají děti s rodinami.

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

Dubáček -
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VÝSLEDKY MĚŘENÍ KONCENTRACE
AZBESTOVÝCH VLÁKEN V OVZDUŠÍ
VNITŘNÍCH PROSTOR
MATEŘSKÉ ŠKOLY DUBÁ Z 18.- 19. 12. 2011
číslo
vzorku

místo
měření

doba odběru
vzorku

odběr l
vzduchu

vyšetřovaná látka

početní
koncentrace
(počet vláken/m 3)

1

měřící místo A
oddělení „Berušek“

1074

2567

azbestová a
minerální vlákna

343

azbestová vlákna

<250

azbestová a
minerální vlákna

<250

azbestová vlákna

<250

azbestová a
minerální vlákna

<250

azbestová vlákna

<250

2

3

měřící místo B
oddělení „Sluníček“

měřící místo C
oddělení „Motýlků“

521

686

1240

1646

Měření koncentrace azbestových a minerálních vláken v ovzduší vnitřních prostor MŠ Dubá opět provedl
Zdravotní ústav se sídlem v Liberci. Výsledky vyhodnocovala akreditovaná laboratoř.
U každého ze tří míst, na nichž bylo měření provedeno, jsou zvlášť uvedeny koncentrace azbestových
a minerálních vláken (horní řádek) a zvlášť koncentrace pouze azbestových vláken (dolní řádek).
Z výsledků tedy vyplývá, že ve všech třech odděleních MŠ Dubá byla při měření prováděných
ve dnech 18. – 19. 12. 2011 zjištěna koncentrace azbestových vláken menší než 250 vláken na m3
(vyhláškou stanovený limit je přitom 1 000 vláken/m3).
Výše uvedená tabulka je součástí Protokolu o odběru vzorků vnitřního prostředí a jejich rozboru,
který vystavil Zdravotní ústav se sídlem v Liberci, a do něhož je možné nahlédnout na MěÚ Dubá.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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Usnesení z veřejného zasedání

Dubáček

Usnesení č. 1/2012 ze dne 19. ledna 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 doplněný program veřejného zasedání
Zastupitelstva města Dubá č. 1/2012.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele
zápisu paní Mgr. Janu Maškovou a pana Tomáše Nováka (ODS) a zapisovatele usnesení pana
MUDr. Jiřího Klementa.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 10/2011 ze dne 15. prosince 2011
včetně nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 1/2012 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě písemné žádosti (složka č. 35/11), vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje
městských pozemků: p.p.č. 498/6, trvalý travní
porost o výměře 367 m2, p.p.č. 668/7, ostatní
plocha o výměře 44 m2, v obci Dubá, katastrální území Zátyní.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4b) NESCHVÁLILO návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě písemné žádosti (složka č. 23/11), vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje
městského pozemku: p.p.č. 423/1, trvalý travní
porost o výměře 2 490 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá.
pro schválení: 0 proti schválení: 9 zdrželo se: 1

4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městského pozemku
(záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná
žádost č.ev. 34/11): p.p.č. 2991/2, ostatní plocha o výměře 158 m2, v obci Dubá, katastrální
území Dubá. Strana kupující: paní A.P., kupní
cena činí 6 320,- Kč plus správní poplatky, vše
se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín
podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny
se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne
schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5a) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočtovou změnu č. 1 rozpočtu
města Dubá na rok 2012, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá a na úřední elektronické desce.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Rozpočtová úprava je rozčleněna na tři části: 1. Do výdajů jsou převedeny
již schválené, ale dosud nerealizované výdaje na
územní plán (§ 3639, 580 tisíc Kč) a na stavebně
technický průzkum sklepů v Sadové ulici (§ 3322,
200 tisíc Kč). 2. Částka na investice 2.670 tisíc Kč, původně schválená v § 3639, je rozděle-

na do jiných §§ podle určení: § 2212, 1.370.000,Kč na opravu silnic, § 3613, 1 milion Kč na opravu
střechy bytového domu č. p. 12 a § 6171, 300 tisíc
Kč na projekty a přípravné práce (prováděcí projekt na střechu Slávie, bezbariérová trasa č. 2, přípravné práce na opravy komunikací). 3. Do § 3612
bytové hospodářství je přidán z rezerv města 1 milion Kč na opravu střechy domu č. p. 12, (celkové
náklady budou přibližně 2 miliony Kč). Finanční
prostředky na schodek 1.780.000,- Kč budou čerpány z rezerv města.
5b) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se výsledku hospodaření města Dubá za rok 2011 a stavu finančních prostředků města Dubá ke dni 31. 12. 2011,
který je 11 milionů 468 tisíc Kč.
6) SCHVÁLILO na návrh paní starostky uzavřít smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní
obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2012 mezi
městem Dubá a Libereckým krajem. Město Dubá
zaplatí na zajištění dopravní obslužnosti částku
ve výši 163 350,- Kč, viz příloha k nahlédnutí na
Městském úřadě Dubá.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti v Libereckém kraji pro rok 2012
zůstává zachován ve stejné výši jako v uplynulých letech, tj. 90,- Kč za obyvatele a rok. Částka
bude použita na částečné pokrytí ztráty dopravcům, zbývající potřebná část bude uvolněna, stejně jako dosud, z rozpočtu Libereckého kraje.
7) SCHVÁLILO na návrh paní starostky uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Libereckým krajem (budoucí
povinný) a městem Dubá (budoucí oprávněný),
která se týká vybudování a provozování stavby „Dešťová kanalizace, Dubá, odvodnění svahu u č.p. 264“ ve vozovce silničního pozemku p.č. 2769/1, v obci Dubá, katastrální území
Dubá. Pozemek p.č. 2769/1 je ve vlastnictví Libereckého kraje. Jednorázová finanční náhrada
za zřízení věcného břemene je sjednána ve výši
8 760,- Kč včetně DPH, viz příloha k nahlédnutí
na Městském úřadě Dubá.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

8) NESCHVÁLILO předložené námitky zastupitelky paní Markéty Slezák proti zápisu z veřejného zasedání Zastupitelstva města Dubá č. 10/
2011 ze dne 15. prosince 2011, ve věci doplnění
textu v bodě č. 11 diskuze, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
pro schválení: 4 proti schválení: 5 zdrželo se: 1

9) VZALO NA VĚDOMÍ předložený návrh zastupitele pana Milana Netrha týkající se dalšího
postupu v záležitosti řešení azbestu v Mateřské
škole Dubá, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
10) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:

a) výsledků měření koncentrace vláken
v ovzduší Mateřské školy Dubá
komentář starostky: Na základě doporučení
Závěrečné zprávy 41-2011 o stavebně technickém průzkumu školky s ohledem na výskyt azbestu jsme provedli preventivní úklid našimi pracovníky. Úklid probíhal ve třech fázích – odsátí
veškerých povrchů vysavačem s třídou filtrace
H14, otření veškerých povrchů vlhkými hadry,
preventivní filtrace vnitřního prostoru filtračními
jednotkami s třídou filtrace H13. Následné měření koncentrace azbestových vláken provedl
Zdravotní ústav se sídlem v Liberci v prosinci
minulého roku. Ve všech třech odděleních školky byla naměřena podlimitní koncentrace azbestových vláken (naměřená koncentrace je menší
než 250 vláken/m3, přičemž limitní koncentrace
je 1 000 vláken/m3 ).
Nyní bych ráda pozvala rodiče dětí mateřské
školy a pedagogy mateřské školy na slibovanou schůzku s odborníky s názvem Problematika azbestu. Schůzka se bude konat ve středu
25. 1. 2012 v 15 hodin v zasedací místnosti
zastupitelstva. Účast přislíbil MUDr. Vladimír
Valenta, PhD, ředitel KHS Libereckého kraje,
MUDr. Jana Pilnáčková, vedoucí odboru hygieny dětí a mladistvých KHS LK a Petr Balvín,
Omnipure s.r.o.
b) závěrečné zprávy stavebně technického průzkumu s ohledem na výskyt azbestu
a výsledků měření koncentrace vláken v ovzduší tělocvičny Základní školy Dubá
komentář starostky: Ze Závěrečné zprávy 402011 stavebně technického průzkumu s ohledem na výskyt azbestu v tělocvičně základní
školy Dubá vyplývá, že se v objektu nachází azbestové materiály, a to jak z vnitřní, tak
z vnější strany. Vnitřní materiály nevykazují
stopy nadměrného mechanického opotřebení
a jsou téměř ve všech plochách přetřeny krycím nátěrem, resp. dřevěným palubkovým obkladem. S ohledem na využití objektu bylo doporučeno v první radě provést kontrolní měření
koncentrace minerálních a azbestových vláken.
Dále pak vypracovat provozní řád objektu, který
jednoznačně definuje postupy v případě údržbářských prací, resp. pro případ rekonstrukce
objektu. Měření koncentrace vláken v ovzduší
tělocvičny provedl Zdravotní ústav se sídlem
v Liberci v prosinci minulého roku a konstatoval, že byla naměřena podlimitní koncentrace (naměřená koncentrace je menší než
250 vláken/m3 , přičemž limitní koncentrace je
1 000 vláken/m3 ).
c) podání žádosti o dotaci na vybudování
sociálního zařízení v budově č.p. 86 ve Školní
ulici v Dubé
komentář starostky:Vzhledem k tomu, že se
nám podařilo oživit tuto budovu (zasedací místnost zastupitelstva, keramická dílna, klubovny,
výuka angličtiny, sportovní aktivity), je třeba vybudovat odpovídající sociální zařízení. Předpokládané náklady činí 600 tisíc Kč. O dotaci budeme žádat ve výzvě LAG Podralsko, fische 2
Občanské vybavení a služby.

Dubáček -

d) podání žádosti o dotaci na vybudování
bezbariérového chodníku Dubá – Nedamov
komentář starostky: Projekt Město Dubá, město bez bariér byl schválen Úřadem vlády ČR.
V příštích dnech podáme žádost o poskytnutí
příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2012 na realizaci 1. etapy – Dubá, bezbariérová trasa č. 1.
Jedná se o vybudování chodníku podél silnic
č. III/27325 mezi křižovatkami ulic Nedamovská,
Sadová a Vodní a silnic č. III/27325 a č. III/2705
včetně míst pro přecházení a zálivu autobusové zastávky, v místech, kde nyní chodník chybí.
Trasa pěší komunikace navazuje na chodníky
vedoucí z centra města a vede do Nedamova,
konkrétně k letnímu kinu a koupališti u Černého
rybníka. Cílem je zpřehlednění a zklidnění provozu a zvýšení bezpečnosti zranitelných účast-

PODĚKOVÁNÍ
Na štědrý večer mi zavolal
kamarád, který potřeboval
pomoc při vyproštění auta po
havárii. Auto leželo na střeše
v nepřístupném terénu.
Potřebovali jsme pomoc, a tak
po vyčerpání všech možností
jsme se obrátili na vaši jednotku
dobrovolných hasičů.
Aškoliv každý má na tento den
v roce jasný program, neprodleně
po ohlášení ochotně a nezištně
pomohli. Neznám je jmény,
ale rád bych jim vyslovil velké
poděkování.
Miroslav Marek

Otevírací doba lékárny
v Dubé
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO
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9:00 – 12:00
9:00 – 12:30
a 13:30 – 15:30
ZAVŘENO
ZAVŘENO
10:00 – 14:00
otevřeno 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).

níků silničního provozu. Akci doporučil i Vládní
výbor pro zdravotně postižené občany v rámci
Národního rozvojového programu mobility pro
všechny. Předpokládané náklady stavby činí
cca 5.100.000,- Kč, z toho předpokládaný podíl
města je 1.730.000,- Kč. V případě, že budeme
úspěšnými žadateli, realizace je plánována v období června až října tohoto roku.
e) podání žádosti o dotaci na stavební
práce na zřízení stezky kolem sušárny v Dubé
komentář starostky: Na výzvu LAGu Podralsko, fische 4 Podpora cestovního ruchu, budeme
žádat o dotaci na zřízení stezky kolem sušárny
chmele v Dubé. Konkrétně bychom dle projektové
dokumentace rádi provedli sadové úpravy v okolí sušárny, osazení kamenů s grafickou značkou
sušárny chmele (kameny povedou návštěvníky

od autobusového nádraží k sušárně a dále k
soše Sv. Prokopa) a vyspravili a doplnili povrch
stezky drceným kamenivem. Předpokládané náklady činí cca 460 tisíc Kč, předpokládaný podíl
města je 115 tisíc Kč.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka Města Dubá,
Tomáš Novák, místostarosta Města Dubá

Příští veřejné
zasedání zastupitelstva
se bude konat 16. 2.
od 18.00 v Dubé.

Klub malých Dubáčků má v prostorách na „Malé škole“ novou výzdobu.
Je to DUB, který nám nakreslila paní Soňa Procházková z Pavliček,
majitelka Penzionu U Kopyta, kde mají krásně vyzdobenou hernu pro děti.
Soně moc děkujeme a doufáme, že se bude dětem i maminkám líbit.
Irena Žalovičová

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 4. 2.
MUDr. Milena Horáčková
Mariánská 845, Česká Lípa
tel. 487 521 662

sobota 18. 2.
MUDr. Vladimír Henčl
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 726 197

sobota 3. 3.
MUDr. Jarmila Vyčichlová
Okružní 636, Mimoň
tel. 774 649 096

neděle 5. 2.
MUDr. Jana Maričová
Bulharská 823, Česká Lípa
tel. 487 854 101

neděle 19. 2.
MUDr. Květoslava Boháčová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 972

neděle 4. 3.
MUDr. Pavel Klíma
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 722 591

sobota 11. 2.
MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176

sobota 25. 2.
MUDr. Miloš Pánek
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 963

neděle 12. 2.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

neděle 26. 2.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 728 209 220
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Služby poskytované občanům
Milí občané, jistě víte, že si u města můžete objednat nejrůznější služby. Zejména pro ty, kteří tyto služby nevyužívají příliš často nebo o této
možnosti nevědí, přikládám aktuální ceník.
Kopírování (v přízemí MěÚ Dubá)
A4
jednostranně 2,- Kč
A4
oboustranně 3,- Kč
A3
jednostranně 3,- Kč
A3
oboustranně 5,- Kč

Laminace dokumentů (sekretariát 2. patro)
A4 20,- Kč
A5 10,- Kč

Služby poskytované městskou údržbou:
Půjčovné traktoru s obsluhou
360,- Kč/1 hod.
Přistavení valníku
200,- Kč
Přistavení káry
100,- Kč
Štěpkování větví
154,- Kč za každou započatou půlhodinu

Kroužkování dokumentů (sekretariát 2. patro)
20,- Kč

Odvoz, převoz materiálu (KIA)
Odvoz materiálu, odpadu terrou
Zapůjčení výsuvného žebříku

13,- Kč/1 km
50,- Kč/1 terra
250,- Kč/1 den

Veškeré služby poskytované městskou údržbou je možné objednat na tel. čísle 607 933 058 u pana Šmola popř. na tel. 724 857 243 sl. Martínková. Nebudou-li služby poskytované městskou údržbou objednány s časovým předstihem, je možné, že z důvodu pracovní vytíženosti nebudeme schopni vaší žádosti okamžitě vyhovět.
Zuzka Martínková

Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v prosinci 2011

l Dne 9.12.2011 od 09:04 do 09:59 hodin vyjela
jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy číslo 9 v KÚ Zakšín s technikou RZA I Nissan
Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn havarovaný osobní automobil mimo komunikaci, který byl
převrácený na střeše. Na místě byla jedna lehce
zraněná osoba, která byla předána do péče Záchranné zdravotní služby. Vozidlo bylo zajištěno
proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a
dalšímu úniku provozních kapalin. Uniklé provozní kapaliny byly zlikvidovány dvaceti litry sorbentu
Vapex. Místo zásahu předáno Policii ČR.
l Dne 16.12.2011 od 13:12 do 13:33 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci
II. třídy číslo 260 v KÚ Pavličky s technikou RZA I
Nissan Patrol v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý strom v komunikaci. Jednotka provedla pomocí
motorové řetězové pily jeho postupné rozřezání
a následné odstranění z vozovky.
l Dne 18.12.2011 od 06:29 do 08:25 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
I. třídy číslo 9 v KÚ Deštná s technikou CAS-25
Liaz a CAS-32 T148 v počtu 1 + 6. Po příjezdu
na místo zásahu a provedeném průzkumu byla
zjištěna cisterna převážející pohonné hmoty na

zledovatělé komunikaci, u které hrozilo při samovolném pohybu její převrácení. Na místě bylo
provedeno zajištění cisterny proti pohybu. Cestou
Policie ČR byl na místo zásahu povolán správce
komunikace k zajištění posypu zledovatělé vozovky. Jednotka s Policií ČR zajistila řízení silničního provozu.
l Dne 20.12.2011 od 10:26 do 11:04 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy číslo 9 v KÚ Dubá s technikou RZA I
Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
havarovaný osobní automobil mimo komunikaci
/na poli/. Jednotka provedla zajištění vozidla proti
možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku provozních kapalin – bez úniku. Místo zásahu
předáno Policii ČR.
l Dne 22.12.2011 od 15:07 do 15:50 hodin
vyjela jednotka k technické pomoci do KÚ Nedamov s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu
1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla na místě již Policie ČR, která zajistila otevření vchodových dveří. Na místě
nalezena jedna osoba – exitus. Místo zásahu
předáno PČR.
l Dne 27.12.2011 od 11:47 do 16:22 hodin vyjela jednotka k požáru do obce Ždírec s techni-

kou CAS-25 Liaz a CAS-32 T148 v počtu 1 + 5.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár rekreačního domu, a to
druhého NP, půdního prostoru a střešní konstrukce. Do příjezdu dalších jednotek byly zbudovány dva proudy „C“ a prováděna požární ochrana
nezasažené části domu. Lokalizace a následná
likvidace požáru byla provedena šesti proudy „C“
z vnějšího a vnitřního prostoru objektu za použití
dýchací techniky.
Na místě dále zasahovaly jednotky HZS Středočeského kraje – Bělá pod Bezdězem, Česká Lípa, JSDHO Doksy I, Doksy II, Mšeno a Tuhaň. Škoda byla vyčíslena na 1.200.000,- Kč,
uchráněn majetek ve výši 800.000,- Kč. Příčina
vzniku požáru byla v nezajištěných komínových
dvířkách.
l Dne 29.12.2011 od 15:01 do 15:30 hodin vyjela jednotka k technické pomoci Záchranné zdravotní službě do obce Deštná s technikou RZA I
Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna
jedna zraněná osoba po pádu z koně v nepřístupném terénu pro mobilní techniku. Na místě byla
Letecká záchranná služba, která zajistila transport zraněné osoby.
Jaroslav Hoza

ÚŘEDNÍ HODINY MěÚ ČESKÁ LÍPA
Městský úřad Česká Lípa rozšířila od 16. ledna 2012 úřední hodiny úseků osobních dokladů, evidence vozidel a řidičských oprávnění na úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:30 hodin. Úřední hodiny v pondělí a ve středu zůstávají beze změny, tj. od 8:00 do 17:00 hodin.
Od 30. listopadu 2011 nebyly přijímány žádosti o občanský průkaz matričními úřady v obcích a od 14. prosince 2011
ani obecními úřady obcí s rozšířenou působností.
Na úřad tak přicházejí klienti, kteří si nemohli vyřídit žádost o občanský průkaz koncem loňského roku. Zájem klientů, který je oproti loňskému roku téměř dvojnásobný, jsme nemohli uspokojit při dosavadním rozsahu úředních hodin,
a proto došlo k jejich rozšíření.
V případě oddělení evidence vozidel a řidičských oprávnění vychází MěÚ Česká Lípa vstříc požadavkům klientů.
Mgr. Hana Moudrá, starostka města

Dubáček -
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Došlo do redakce

Financování obcí – blýská se na lepší časy?
Reforma rozpočtového určení daní (RUD), která
významným způsobem navýší příjmy naprosté většiny obcí – to je jedno z důležitých témat, kterým
se bude letos zabývat český Parlament. Právě při
podepisování návrhu novely zákona, která změny
v této oblasti provádí, jsem se rozhodl představit
základní parametry této předlohy občanům Libereckého kraje, jejichž podpora mne před necelými
dvěma lety přivedla do Poslanecké sněmovny.
Jaké jsou tedy hlavní principy reformy RUD,
již se snažím prosadit spolu s dalšími členy poslaneckého klubu TOP 09 a Starostů a nezávislých? Dříve, než přistoupím k zodpovězení této
otázky, se pokusím vysvětlit, co se rozumí rozpočtovým určením daní. Tedy ve zkratce – jde
o soubor pravidel, podle nichž se rozdělují výnosy sdílených daní (patří k nim především DPH
a daně z příjmů) mezi stát a obce a mezi samotnými obcemi. Právě mechanismus rozdělování
balíku peněz, který připadá obcím, je podle našeho názoru nutné upravit.
V současnosti má totiž zcela nevyhovující
podobu. Prostředky určené obcím se rozdělují
následujícím způsobem: 3 % tvoří prostý počet obyvatel, tedy podíl počtu obyvatel obce na
celkovém počtu obyvatel České republiky, další
tři procenta jsou přidělována na základě podílu
rozlohy obce na rozloze České republiky. Zbývajících 94 % sumy se rozděluje dle přepočteného počtu obyvatel – ten se násobí koeficientem podle velikosti měst. O případných dalších

sumách v podobě dotací rozhodují ministerští
úředníci. Tato pravidla se ovšem v zásadě netýkají Prahy, Plzně, Brna a Ostravy, jejichž příjmy
jsou upraveny speciálními koeficienty. V důsledku
toho pobírají uvedená města, v nichž žije pětina
obyvatel České republiky, téměř polovinu příjmů
ze sdílených daní.
Takové uspořádání nepovažuji za férové –
zejména v situaci, kdy finanční poměry naprosté většiny obcí dlouhodobě nejsou uspokojivé.
Proto jsme s kolegy z poslaneckého klubu připravili návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní. Ten předpokládá následující změny
kritérií: na základě přepočteného počtu obyvatel
bude rozdělováno 80 % prostředků, prostý počet
obyvatel rozhodne o jejich desetině. Zbývajících
7 % se bude přidělovat dle počtu žáků MŠ a ZŠ
a o 3 % z celkové sumy rozhodne rozloha obce.
Současně dojde k omezení dotačních titulů. Pozitivem je, že všechny obce (s výjimkou Prahy)
budou podřízeny stejným pravidlům, přičemž
pro jejich naprostou většinu bude důsledkem
navýšení příjmů jejich rozpočtů. Význam reformy ilustruje skutečnost, že v konečném důsledku by došlo ke snížení rozdílu mezi příspěvkem
na Pražana a obyvatele Cvikova z 4,5 násobku
na trojnásobek.
Jsem ostatně přesvědčen, že přínos navrhovaného opatření nejlépe osvětlí zcela konkrétní
příklady. Právě zmíněný Cvikov by se z necelých dvaatřiceti vyhoupl na jednačtyřicet milionů

korun, Jilemnice by zaznamenala nárůst z osmatřiceti na třiapadesát milionů. To jsou již velmi
zajímavé peníze. Mimochodem – zajímá-li vás,
o kolik by si polepšila vaše obec, navštivte internetovou stránku www.obcelidem.cz, kde tento
údaj snadno zjistíte.
V závěru bych rád zdůraznil, že plnější obecní pokladny nejsou jediným přínosem nastíněné
reformy. Významně by se posílila také samostatnost obcí. Došlo by ke snížení administrativních
nákladů a rovněž by pokleslo riziko výskytu korupčního jednání. Naše iniciativa má i další nespornou výhodu – je totiž bezpochyby lepší,
když o veřejných prostředcích rozhodují obecní zastupitelstva než zcela anonymní ministerští úředníci. Důvod je zřejmý: převážnou většinu
členů zastupitelstva občan zpravidla dobře zná
a jejich činnost může snáze kontrolovat. To v případě pražských úředníků neplatí.
Schválení této předlohy proto považuji za nezbytné – a věřím, že nejsem sám. Města a obce by díky ní získaly nemalé prostředky, jež by
mohly vynaložit na plnohodnotné plnění svých
běžných úkolů – od oprav chodníků a pozemních komunikací, investic do veřejného osvětlení
či vodovodní sítě až po podporu kultury. O tom,
že se jim v současnosti potřebné množství peněz nedostává, se může přesvědčit každý ve
svém nejbližším okolí.
Mgr. Jan Farský,
starosta Semil a poslanec Parlamentu ČR

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

8

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

PLACENÁ INZERCE

Dubáček -

Měsíčník informací z Dubé a okolí

Zajímavosti z Dubska

VELIKÁNI ZA HUMNY

Mohutné stromy vzbuzují úctu a obdiv. Některé
nesou označení Přírodní památka, ale je mnoho
takových, které rostou ve volné přírodě a žádného oficiálního ocenění se jim nedostává. Stromy,
které svými rozměry upoutají pozornost, rostou
i v nejtěsnější blízkosti Dubé.
Po červené turistické značce vyjdeme z měs-

ta směrem k Malému Mlýnku, ale než začne polní
cesta prudce klesat do hlubokého úvozu, odbočíme vlevo a mimo mysliveckou kazatelnu půjdeme
pěšinou krajem louky. Stezka odbočí mírně vlevo
a mezi vysokými stromy projdeme do mladého
porostu, kterým scházíme na pěšinu, vedoucí po
vrstevnici nad údolím. V současné chvíli vypuštěné rybníky vytvářejí zajímavý pohled na dlouhé

hutné staré exempláře javoru klenu. Jejich silné
kmeny působí úctyhodně.
Z lokality pod Berštějnem pak po žluté turistická značce ohlazeným kamenným schodištěm
vyjdeme k hlavní silnici. U Trojičního sloupu na
roku ohradní zdi zámecké obory se dáme doleva
zpět do centra Dubé.
–myš–

Smrk ve stráni

Cesta k Malému Mlýnku
Smrk s krmelcem

Řada javorů podél cesty

Javor klen

mokřinaté údolí, táhnoucí se od lokality Pod Berštejnem až k Černému rybníku v Nedamově.
Některé smrky vpravo od pěšiny jsou značně vzrostlé, ale opravdu mohutný smrk ztepilý se
zdvojeným kmenem uvidíme u krmelce. Svými
rozměry je smrk opravdu pozoruhodný. Na rozcestí se dáme pěšinou doprava dolů do údolí.
Ve stráni vlevo roste další statný smrk ztepilý.
V údolí, kde je na místě historicky doloženého
rybníku zčásti napuštěná vodní plocha, se dáme
širší cestou po kraji údolí. Cesta je zleva lemovaná odsekanou skalní stěnou, napravo rostou mo-

Kmen javoru klenu
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Vodní nádrž a cesta v údolí

Kamenné schody z údolí
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JAK DUBÁ O HRAD PŘIŠLA

Dubá je v písemných dokladech připomínána v roce 1253, kdy ji od rodu Načeplukoviců získal
řád Křižovníků s červenou hvězdou. Církevní rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou se

vyvinul z laického špitálního bratrstva, založeného sv. Anežkou Přemyslovnou v Praze. Od křižovníků pak Dubou koupil Častolov z rodu
Ronovců, purkrabí v Žitavě, a v dědictví ji přenechal jednomu ze
svých synů – Jindřichovi (Hynkovi), který z ní učinil rodové sídlo, od
roku 1278 používal predikát „z Dubé“.
Ronovci měli ve znaku dvě zkřížené ostrve (německy Ronne) –
osekané kmeny s pahýly větví, používané v případě potřeby místo

Je ale jisté, že když si šlechtický majitel zvolil
Dubou jako své sídlo a začal používat predikát „z Dubé“, nějaká opevněná nemovitost tu
již byla nebo si ji postavil.
Hrad stával na návrší, které se zdvíhá mezi ulicemi Malá Strana a Českolipská
a kde dnes je lokalita Na Výsluní. Ve starších
pramenech neslo název Kühnelsberg. V knize
„Čechy“, vydané v roce 1892 je možné číst,
že: „Na hradišti, rolemi a chmelnicemi pokrytém, dnes ovšem nespatříš než malý zbytek
příkopu...“ A ačkoliv Bedřich Bernau píše, že
v 18. století ještě byly patrné valy a hrad prý
měl čtvercový půdorys, a že kdosi počátkem
19. století vykopal dokonce základy věže,
u historika Augusta Sedláčka se dočteme,
že koncem 19. století již po hradu nenalezl
žádné stopy.
Archeolog PhDr. František Gabriel shrnuje v knize „Hrady okresu Česká Lípa“, vydané v roce 2000, dosavadní poznatky o lokalitě zaniklého hradu. Při zaměření v roce 1975
a 1978 se mu podařilo zaznamenat poslední stopy po dubském hradu, které následně
byly v roce 1981 výstavbou rodinných domků a terénními úpravami zcela zničeny. Archeologický materiál z této lokality, který
zde PhDr. František Gabriel nalezl v letech
1978 až 1981, je datován do období před rokem 1319 a do poloviny 14. století. V terénu
se dnes již žádné stavební pozůstatky hradu
nalézt nedají.
–myš–

PLACENÁ INZERCE

UHELNÉ SKLADY LUKA
Markvart Ladislav

Ořech – I (Ledvice)
Ořech – II (Ledvice)
Kostka

Polské uhlí
Uhelné brikety
Dřevěné brikety

Uhlí je skladováno v hale. Rozvoz vozy Man a Multikar.
Doprava zdarma + složení pásovým dopravníkem zdarma.
Tel. 723 524 112
žebříku. Na Benešovsku existuje zřícenina hradu Stará Dubá, tento
hrad ale patřil rodu Benešoviců. Ti měli ve znaku zavinutou střelu –
tedy šíp s přivázaným kusem látky, který, namočený do smůly a zapálený, sloužil jako pomůcka při bojových operacích. Z tohoto rodu
Benešoviců pocházel i husitský hejtman Jan Roháč z Dubé. S „naší“
Dubou, zde na Českolipsku, tedy nemá naprosto nic společného, jen
to, že je tu po něm pojmenovaná ulice.
V záznamech o převodech majetku mezi křižovníky a šlechtickými
rody Načeplukoviců i Ronovců není výslovně o hradu žádná zmínka.
Jedná se tu o ves, pravděpodobně s kostelem a s dalšími vesnicemi.

Prodej palivového dřeva
Štípané i metrové. Rozvoz zajištěn.
Kontakt: Ivan Řezáč, tel. 725 733 915

nově otevřeno v areálu pily Luka

Dubáček -
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Ze života škol

Chcete poznat nejsympatičtější školu?
Tak se přijeďte podívat do naší Ekoškoly Dubá, která v celostátní soutěži Nejlepší česká škola získala zvláštní ocenění za sympatickou školu, zvlášť díky
školní atmosféře a pozitivnímu obrazu
školy. Pro všechny zaměstnance i žáky
je to prestižní ocenění a jsme na ně
právem hrdi.
Mgr. Jana Mašková

Matýska
Tříkrálová sbírka
Bodlinky
doporučujeme
v keramické
dílně

Čaroděj Habakuk, skřítek a malá Dorotka jsou
hlavní postavy Čarodějné pohádky, se kterou do
Ekoškoly v Dubé přijelo v lednu novoborské divadélko Matýsek. Pohádka o tom, jak je důležité
v životě někým být, mít své jméno a místo ve světě se moc líbila všem. Matýsek k nám jezdí pravidelně a jejich představení jsou veselá, zajímavá
i poučná. Těšíme se na ně. Z nabídky jsme již
zažili Námořnickou pohádku, Cestu kolem světa
a Honzování. Vždy se děti bavily. Děkujeme.
Mgr. Jana Mašková

Dokončení ze str. 1

Nyní v krátkosti k dalším tématům. Na základě
četných dotazů týkajících se veřejně prospěšných
prací a tzv. veřejné služby bych touto cestou případné zájemce ráda informovala, že město Dubá
hodlá v letošním roce, stejně jako v letech minulých, v obou oblastech činností s úřadem práce nadále aktivně spolupracovat. V současné době vám
ovšem bohužel nejsem schopna říci, kdy a kolik
pracovníků VPP bude moci k městu nastoupit, nicméně máte-li o práci jako VPP zájem, můžete se
již nyní opět chodit hlásit do kanceláře tajemníka
MěÚ Dubá pana Bedřicha Janďourka. V případě

Druhý lednový týden proběhla v Dubé největší dobrovolnická akce u nás s názvem Tříkrálová sbírka,
kterou pořádala Charita Česká republika. Výtěžek
sbírky je určen především na pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni
a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí.
Koledníci z Ekoškoly Dubá zaplnili ulice města 11. ledna. Zpěv se nesl po celém městě. Všude, kde byli lidé vstřícní a koledníkům otevřeli nejen dveře, ale i své srdce, vyzdobili dveře K+M+B
svěcenou křídou a předali malé sladkosti.
Děkujeme moc všem, kteří přispěli na dobrou věc.
Mgr. Jana Mašková

Slovo úvodem

veřejné služby, došlo od ledna 2012 k podstatným
změnám, o nichž jste již byli informování ať už v médiích či přímo na pracovišti úřadu práce, pod který VS spadá. Hlavní změna se týká počtu hodin,
které je třeba odpracovat, aby nedošlo ke krácení,
respektive odnětí sociálních dávek. Na místo původních 20 hodin měsíčně je nyní třeba odpracovat až 20 hodin týdně. Město Dubá je do programu
veřejné služby zapojeno již od samého začátku.
Zejména místním občanům, na které se povinnost
výkonu VS vztahuje tedy i v letošním roce budeme
tuto službu umožňovat vykonávat. Nově již smlouva o výkonu veřejné služby není sepisována mezi

Lednové počasí moc nepřeje aktivitám venku, a tak se Bodlinky na své schůzce 19. ledna usadily v keramické dílně, popustily fantazii
a ukázaly svou kreativitu. Vznikla dílka skutečně
nádherná – medvěd, sluníčka, měsíc, hadi, kočka a další. Pavel pak na závěr udělal Bodlinkám
i Dickovi masáž válečkem, aby to bylo povznesení nejen ducha, ale i těla.
Jana, Pavel, Bodlinky

pracovníkem a městem, ale mezi pracovníkem VS
a přímo úřadem práce.
Ráda bych vás upozornila na novou publikaci
Kresby historické architektury, v níž naleznete jedinečné kresby památek a domů z Dubé, Horní Dubové Hory a Nového Berštejna. Tuto publikaci je
možné zakoupit v Infocentru MěÚ Dubá za 170,- Kč.
Více se dočtete v samostatném článku.
Přeji vám všem poklidný start do nového měsíce, který jak doufám bude plný dobrých zpráv.
Mgr. Zdeňka Šepsová,
starostka města Dubá
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Kultura
Masopust v Dubé Proč jsou Českolipské muzeum
a galerie zavřené?

Masopust je třídenní lidový svátek, slavil se ve
dnech předcházejících Popeleční středě, kterou
začíná 40denní půst před Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, byl pohyblivým
svátkem i masopust. Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný
„tučný čtvrtek“ či „tučňák“. Panovalo přesvědčení, že v tento den má člověk jíst a pít co nejvíce,
aby byl celý rok při síle.
Hlavní masopustní zábava začínala o „masopustní neděli“. Také toho dne byl oběd bohatý, ale netrval příliš dlouho, protože se všichni
chystali do hospody k muzice. Někdy se tancovalo přímo na návsi a tanec se často protáhl až
do rána. Také masopustní pondělí probíhalo ve
znamení zábavy a tance. Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho dne procházely vesnicemi průvody maškar, hrála se masopustní divadelní představení, secvičená obvykle žáky.
Obchůzky masek neměly závazná pravidla; záleželo na vtipu a pohotovosti „maškarádů“, jaké
taškařice budou provádět. Masky byly všude
pohoštěny - něčím k zakousnutí a především
pálenkou a pivem, které ještě zvyšovaly rozpustilost a veselí. Bývalo však i několik tradičních
masek, které se objevovaly každoročně. Mezi
ně patřil např. medvěd, kobyla skrývající často
dvě osoby, Žid s pytlem na zádech, bába s nůší,
kominík se žebříkem, kozel a mnoho dalších.
Téměř všude končila masopustní zábava přesně
o půlnoci. Tehdy zatroubil ponocný na roh a rychtář či někdo z radních všechny vyzval, aby se v
klidu rozešli domů, protože nastala středa a s ní
předvelikonoční půst. Někde zakončili o půlnoci
muziku „pochováním basy“ - symbol toho, že v
postu si hudebníci nezahrají). Lidé věřili, že pokud budou o masopustu tancovat přes půlnoc,
objeví se mezi nimi ďábel, často jako cizinec v
zeleném kabátě.
Vzpomínáte na loňský masopustní průvod?
Kulturní komise města Dubá vás i letos zve na
masopustní taškařici v sobotu 18.2. od 13h. Sledujte letáčky po městě, bude na nich upřesněná
trasa průvodu a další informace. Masky vítány!

Klubové
promítání v
Galerii Pošta

Každý druhý pátek je možno v Galerii Pošta v Dubé shlédnout filmy, které běžně k vidění nejsou.
Podbezdězský spolek intelektuální, poetický
aokrašlovací využívá svých kontaktů a zkušeností a opatřuje k promítání filmy, které mají schopnost u diváků zlepšovat intelekt, často jsou poetické a mnohé dokáží přinejmenším daný večer
také příjemně okrášlit.
V únoru se bude promítat v pátky 10. a 24.
vždy v 19 hodin. Podrobnosti sledujte na letáčcích ve vestibulu pošty.
Zdeněk Dudka

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě je od 1.
ledna do 29. února 2012 pro veřejnost uzavřeno. Proč
tomu tak je?
Muzeum je otevřeno minimálně deset měsíců v roce. V době, kdy máme expozice otevřené, nám zbývá
na úklid a údržbu jeden, maximálně dva dny v týdnu.
V této době není možné zvládnout větší opravy a údržbu výstavních a expozičních prostor i vlastních expozic
a vystavených exponátů. Také je nutné obměnit a doplnit
stálé expozice novými exponáty a sbírkovými předměty, které jsme nikdy nevystavovali, a nebo nově získali
do námi spravované sbírky. Nabídneme tak každoročně
našim návštěvníkům nové zážitky z prohlídky našich výstav a expozic. V současné době, kdy musíme „bojovat“
o každého návštěvníka a přilákat veřejnost do muzeí,
jsou tyto změny naprostou nutností.
Toto vše nás vede k potřebě uzavřít muzeum vždy
na počátku roku maximálně na dva měsíce a zahájit důkladnou přípravu expozic a zázemí pro naše návštěvníky v nové sezóně.
V letošním roce bude dokončena kompletní rekonstrukce stálé regionální expozice „Příroda Českolipska“.
Ta byla v době jejího dokončování rozsáhle poškozena
návštěvníkem vandalem, který nám svou jen těžko uvěřitelnou a pochopitelnou ničivou činností způsobil velké
problémy. Expozici se nám však nakonec podařilo doplnit o nové druhy živočichů, a tak zde bude moci návštěvník vidět všechny druhy živočichů žijících na Českolipsku a to včetně zubrů, kteří byli vypuštěni v roce
2011 do obory Židlov.
Regionální historickou expozici budeme doplňovat
o nové exponáty a připravujeme její časovou aktualizaci.
Každým rokem získáme do muzea řadu nových exponátů a informací, které chceme zpřístupnit laické i odborné veřejnosti. Sbírkový fond muzea je doplňován ve
všech oborech historie i přírodovědy a sbírky je třeba
našim návštěvníkům ukázat. Stane se tak i v roce 2012.
Dokončení generální rekonstrukce historické expozice
Českolipska plánujeme až na období po rekonstrukci
střechy kláštera.
Vzhledem k nadregionálnímu zaměření našeho muzea připravujeme řadu změn i v přírodovědných exotických expozicích. Podařilo se nám získat několik nových
druhů i velkých zvířat (bizon, kamzík bělák, antilopy),
které doplní naši vystavenou kolekci savců. Změn doplnění se letos dočkají i expozice „Svět zvířat“, „Svět
hmyzu a pavoukovců“, i expozice „Mineralogie a paleontologie světa“.
V posledních letech si naši návštěvníci oblíbili živý
hmyz, obojživelníky a plazy vystavené ve stálých expozicích. Připravujeme proto rozšíření chovaných druhů
a nové prostředí, ve kterém budou tyto živé exponáty
vystavené. Také nové výtvarné začlenění ve stálých
expozicích dozná atraktivních změn.
Nejde však jen o doplňování expozic. Je třeba prohlédnout všechny vystavené exponáty, ošetřit je a případně i nakonzervovat. Každý vystavený předmět je pod
vlivem řady nevhodných faktorů a jeho každoroční kontrola je nutná k jeho uchování v perfektním stavu. Současně s exponáty je třeba opravit i veškerý fotografický
materiál, mapy a popisy, včetně výstavních prvků.
Současně s úpravami a doplňováním expozic probíhají i rozsáhlé práce na novém osvětlení expozičních

prostor se zaměřením na úsporu energií. Úpravy provádíme i v zázemí pro návštěvníky a v informačním systému muzea. V letošním roce nás čeká také malování
a stěhování veřejnosti nepřístupných prostot jako jsou
kanceláře a depozitáře. Ty však navazují na expoziční
prostory a jsou s nimi technicky propojené.
V roce 2012 chystáme pro naše návštěvníky několik zajímavých výstav z naší sbírky, ale i ze zapůjčených
exponátů. Současně připravujeme a instalujeme v době uzavření klášterního areálu zabezpečení a technické zajištění výstav.
Hlavním výstavním projektem pro rok 2012 je výstava „STŘEDOVĚKÉ UMĚNÍ NA ČESKOLIPSKU“. Tato
výstava bude instalována v hlavním výstavním prostoru
galerie po celý rok 2012. Jedná se o unikátní projekt.
Poprvé v historii budou díla románského a gotického
umění na Českolipsku představena odborné i laické
veřejnosti souborně – v kulturně, historicky i architektonicky cenném prostoru bývalého augustiniánského
kláštera. Výstava navazuje na předešlé aktivity, a to
především na soustředěnější výzkum středověké architektury na Českolipsku v období od počátku 90. let
minulého století. Na výstavě budou prezentovány středověké plastiky, malby a nejhodnotnější ukázky středověké architektury z regionu Českolipska. Díla pocházejí
ze sbírky Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě
(dále jen VMG), z majetku litoměřické diecéze, SGVU
v Litoměřicích, Řádu bratří kazatelů (dominikánů) v Jablonném v Podještědí a Národního památkového ústavu,
ú. o. p. v Liberci. Výstavě předcházelo odborné kolokvium konané v listopadu 2011, na kterém odborníci definovali díla středověku na Českolipsku v kontextu českého
(středoevropského) vývoje.
Zajímavé budou i další výstavy – výstava obrazů,
kreseb a olejů I. Rozsypala, výstava „Z let sedmdesátých“ – rok 1968 a léta normalizace na Českolipsku,
„Skalní kresby“ z mladší doby kamenné, „Stroje a strojky ze sbírky muzea“ a řada dalších.
Galerie chystá výstavy řady současných umělců,
kteří se věnují malbě, sochařství nebo grafice. Je nutné
zdůraznit, že drtivou část všech oprav, úprav, instalací
a výtvarných realizací provádíme vlastními, především
odbornými pracovníky, kteří jsou správci jednotlivých expozičních celků. Ušetříme tak nemalé finanční prostředky, které investujeme do ošetření sbírek a technického
vybavení expozic.
Na základě našich statistik patří měsíce leden
a únor k návštěvnicky nejslabším, a proto jsme se
rozhodli již před mnoha lety v těchto měsících muzeum a galerii uzavřít a provádět výše uvedené práce.
Je také pravdou, že nám toto opatření přináší úsporu finančních prostředků v oblasti energií a mezd. Ty
pak můžeme nasměrovat tam, kde je naši návštěvníci
nejvíce pocítí.
Naším hlavním cílem je připravit a zatraktivnit stálé expozice a nové výstavy na novou návštěvní sezónu
tak, aby k nám našlo cestu ještě více návštěvníků než
v letech předchozích.
Cílem je spokojený a nadšený návštěvník, který se
k nám bude vracet a bude v našich expozicích a výstavách hledat poučení i zábavu.
Ing. Zdeněk Vitáček, ředitel a zoolog
Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě

