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Vážení spoluobčané,
ocitáme se na prahu nového roku 2012. V současné době je velmi obtížné předvídat, co dobrého či špatného nám letošní rok přinese, proto
si můžeme jen přát, aby byl alespoň o něco lepší
a úspěšnější než ten uplynulý.
V srpnu loňského roku jsem vás ve svém
úvodním slově informovala, že jsme město Dubá
přihlásili do 4. ročníku soutěže Obec přátelská
rodině, jíž vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
ve spolupráci s Asociací center pro rodinu a Sítí
mateřských center. V naší kategorii, tedy obce
s 501 – 2 000 obyvateli, jsme se umístili na
skvělém třetím místě. Třetí příčka pro nás znamená příslib neinvestiční dotace ve výši 120 tisíc korun. Abychom zmíněné dotační prostředky
získali, bylo nejprve třeba zaslat na MPSV návrh projektu, který bychom díky těmto penězům
chtěli v našem městě realizovat. Projekt přitom
musí být zaměřen na rozvoj aktivit zaměřených
na rodinu, děti či seniory. Spolu s Dubou se do
této soutěže přihlásilo ještě 127 jiných obcí, které
se utkaly v celkem šesti kategoriích podle počtu
obyvatel. Dubá byla z Libereckého kraje oceněna
jako jediná, neboť hodnotitelská komise na základě návštěvy našeho města dospěla k závěru,
že podpora aktivit pro rodiny s dětmi i naše milé
seniory je větší, než jsme si zprvu možná sami
připouštěli. Ocenění včetně symbolického šeku
na zmíněných 120 tisíc korun jsem spolu s pa-

Převzetí ocenění v soutěži Obec přátelská rodině

Slovo úvodem
ní Ing. Žalovičovou převzala 25. listopadu 2011
z rukou ministra práce a sociálních věcí Jaromíra
Drábka přímo v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v Praze. V současné době čekáme, zda
bude námi navržený projekt schválen, o čemž
budete informováni v některém z příštích vydání
městského zpravodaje.
V polovině prosince jsme se rozloučili s pěti
pracovnicemi VPP. Tímto jim děkuji za práci, jíž
pro město odvedly. Zbývající čtyři pracovníci budou až do konce února pomáhat našim údržbářům se zimním úklidem. Co se zimního úklidu
týče, chtěla bych vás požádat, abyste věnovali
pozornost článku na téma zimní údržba, který
je uvnitř lednového vydání Dubáčku, věřím, že
vzájemnou spoluprací dosáhneme toho, že zima
a s ní spojené odklízení sněhu z chodníků a komunikací proběhne bez větších komplikací, stejně, jako tomu bylo v letech předešlých.
Hlavním tématem, o němž se v posledních
týdnech v našem městě nejvíce hovoří, je mateřská škola, její přemístění a další postup v řešení situace, která nastala v listopadu. Myslím,
že rozepisovat se znovu o tom, z jakého důvodu
byla školka přemístěna do budovy základní školy je zbytečné. Co je ale důležité, je informovat
vás o tom, jak situace kolem naší MŠ pokračuje. Již na našich webových stránkách www.mestoduba.cz jste se mohli dočíst o tom, že město
Dubá nechalo v prostorách školky provést stavebně-technický průzkum s ohledem na výskyt
azbestu. Ze závěrečné zprávy, kterou na základě tohoto průzkumu vypracovala autorizovaná

firma Omnipure s.r.o., vyplývá, že se přítomnost
azbestového materiálu v MŠ Dubá nepotvrdila.
Výsledky zkoušek na přítomnost azbestu, které
byly provedeny při stavebně-technickém průzkumu, a jsou rovněž zveřejněny na našich internetových stránkách, si můžete prohlédnout také
uvnitř Dubáčku. Do závěrečné zprávy je pak
možné nahlédnout na Městském úřadě Dubá.
Na základě doporučení firmy Omnipure s.r.o. byl
v MŠ proveden úklid speciálními vysavači a vše
bylo řádně omyto. 19. prosince 2011 bylo provedeno měření koncentrace azbestových vláken
v ovzduší ve vnitřních prostorách školky, jehož
výsledky budeme znát začátkem ledna. Odborníci z firmy Omnipure s.r.o. přišli se závěrem, že
zdroj, kvůli němuž Zdravotní ústav Liberec zprvu
při měřeních zjistil nadlimitní koncentraci minerálních a azbestových vláken, není uvnitř objektů
MŠ, ale pochází z venkovního prostředí.
Zároveň bych vás ráda informovala, že ředitel Krajské hygienické stanice Libereckého kraje
MUDr. Vladimír Valenta, PhD. mi zaslal dopis,
v němž konstatuje, že na základě konzultace
s primářem plicního oddělení Krajské nemocnice v Liberci a odborníky ze Státního zdravotního ústavu v Praze považuje opatření, která jsme
podnikli, tudíž přemístění MŠ do jiné budovy, za
dostačující. Zároveň ve zmíněném dopise uvádí,
že byť zde byly naměřeny nadlimitní hodnoty koncentrace těchto vláken a přesto, že nelze přesně určit, kdy přesně byl povolený limit překročen, pak naměřené hodnoty ani předpokládaná
pokračování na str. 3
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Střípky z radnice
Pravidla pro přidělování bytů v domě č.p. 200
v ulici Požárníků v Dubé s platností od 1. 1. 2012
telefon: 487 870 201

11 malometrážních bytů
- žadatelé budou podávat žádost na nájem konkrétního bytu

Podmínky pro podání žádosti:
1. Žadatel/ka – důchodce/kyně, nebo manželé důchodci
2. Žadatel/ka, kteří se ocitli v sociální tísni
a bytové nouzi
Žadatel
• Žádost může podat každý občan, kterému
je více než 18 let a je právně způsobilý k právním úkonům.
• Žádost může podat i občan, který je již nájemcem městského bytu, ale pouze za podmínky, že současně s nájemní smlouvou na nový
byt uzavře dohodu o ukončení nájemního vztahu k bytu, jehož je do té doby nájemcem.
• Nemá-li žadatel v Dubé trvalý pobyt, písemně se zaváže, že po přidělení bytu se k trvalému pobytu v Dubé přihlásí, a to nejpozději
do 15 dní od podpisu nájemní smlouvy. V případě, že se v termínu nepřihlásí k trvalému pobytu v Dubé, stává se uzavřená nájemní smlouva
neplatnou.
Zveřejnění nabídky
• Vždy nejméně na 15 dní bude na úřední
desce městského úřadu (vedle radnice) a v Aktualitách na internetových stránkách města
Dubá (http://www.mestoduba.cz) zveřejněna

MěÚ oznamuje, že Městská
knihovna Dubá bude
z technických důvodů dočasně
uzavřena. O jejím otevření
Vás budeme včas informovat.
Dubáček
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nabídka volného bytu.
• Nabídka volného bytu bude dále zveřejněna na elektronické úřední desce městského
úřadu.
• V nabídce bude vedle adresy, popisu bytu
a výše nájemného uvedeno i datum prohlídky
bytu a datum, do kterého lze podat žádost o nájem bytu.

Postup pro podání žádosti
• Zájemce o byt si vyzvedne tiskopis žádosti
včetně příloh v kanceláři správy domů a bytů
v budově Městského úřadu Dubá ve 2. patře.
• Potřebné tiskopisy budou rovněž pro zájemce o byt uveřejněny na internetových stránkách města Dubá – městský úřad – správa bytů
a domů (http://www.mestoduba.cz/mestskyurad/odbory-meu).
• Vyplněnou žádost, popř. přílohu, podá zájemce o byt do data určeného v nabídce písemně na adresu: Městský úřad Dubá, odbor
správy domů a bytů, Masarykovo náměstí 138,
471 41 Dubá nebo osobně v podatelně MěÚ
Dubá v přízemí.
Posouzení žádosti a výběr nájemce
• Žádost posoudí bytová komise, která přihlédne především k naléhavosti řešení sociální a bytové situace žadatele a sestaví pořadí
zájemců.
• Komise při posuzování zohlední rovněž,
zda jde o občana s bydlištěm nebo zaměstná-

ním v Dubé, zda a z jakého důvodu je žadatel
dlužníkem města, zda s ním v minulosti nebyl
ukončen nájemní poměr z důvodu neplacení
nebo špatného užívání bytu, zda je žadatel
vlastníkem nebo spoluvlastníkem jiné nemovitosti určené k bydlení a k důvodům, proč ji nemůže užívat k bydlení apod. U žadatelů v sociální tísni a bytové nouzi bude ještě přihlédnuto,
zda byt bude užívat také dítě (děti).
• Konečné slovo patří starostce města, která
rozhodne, se kterým z doporučených zájemců
bude uzavřena nájemní smlouva.
Doba trvání nájemní smlouvy
• Nájemní vztah bude uzavřen na dobu určitou, 6 nebo 12 kalendářních měsíců. Při splnění
podmínek řádného užívání bude nájemní vztah
bez dalšího obnoven vždy na období dalších
6 nebo 12 kalendářních měsíců.
• U nájemců v sociální nouzi a bytové tísni
se celková doba trvání nájmu stanoví max. na
2 roky. Prodloužení nájemního vztahu bude bytová komise posuzovat individuálně, na základě
žádosti nájemce.
• Podmínkami řádného užívání bytu se rozumí, že bude včas hrazeno nájemné včetně
záloh na služby a budou dodržovány podmínky užívání bytu a společných prostor uvedené
v nájemní smlouvě a právních normách.
Pravidla pro přidělení bytu v PPS Dubá platná
od r. 1998 se ruší k 31. 12. 2011.

Z městské matriky
JUBILEA

Jombík Juraj, Dubá
Knotová Blanka, Dubá
Dvořák Zdeněk
Matoušková Marie, Dubá
Havlíková Jarmila, Nový Berštejn
Šebestová Marie, Dubá
Michalíková Katarína, Dubá
Melicharová Věra, Dubá
Škodová Hana, Dubá
Jiřinský Zdeněk, Dubá
Kulhanová Drahomíra, Deštná

86 let
75 let
80 let
80 let
96 let
90 let
83 let
70 let

Vše nejlepší ke krásným 90. narozeninám, do dalších let hodně zdravíčka,
radosti a pohody,
přeje paní Marii Šebestové rodina.

Z

Z

ÚMRTÍ

Rylová Anna, Dubá
Antoš Jindřich, Dubá

Léta plynou jak řeky proud, ale na Tebe,
maminko, nelze zapomenout. Dne 2. ledna 2012 tomu bylo 10 let, co nás navždy
opustila naše maminka, babička, prababička paní Anna Krupičková z Pavliček.
Díky všem, co vzpomenou s námi.
Děti s rodinami
Dne 3. ledna uplynul již
rok, co nás opustil náš
milovaný tatínek a kamarád pan Petr Dobeš.
29. listopadu by oslavil
61. narozeniny.
S láskou vzpomínají dcera
Petra s vnukem Vojtíškem a syn David.
Dne 6. 1. 2012 uplynul 1 rok od nečekaného úmrtí mistra Václava Peterky. Kdo
jste ho znali, vzpomeňte s námi. Rodina

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 112 – Integrovaný záchranný systém,
hasiči – 150, záchranná služba – 155, policie – 158, hasiči Dubá – 725 076 553
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dokončení ze str. 1

doba expozice, nezakládají důvod k lékařskému
vyšetření dětí ani pedagogického personálu. Základním vyšetřením je dle jeho sdělení rentgen
plic, což by při pravidelných lékařských kontrolách představovalo pro organismus dětí i personálu školky daleko větší zátěž než samotný pobyt
v prostředí se zvýšenou koncentrací azbestových
vláken. Jak dále uvedl, předpokládá tedy provedení dalších šetření a případně měření v obci za
účelem zjištění zdroje azbestových vláken.
Až do vyhodnocení výsledků měření koncentrace azbestových vláken v ovzduší vnitřních prostor MŠ není možné dělat jakékoliv závěry. Prozatím tedy zůstane mateřská škola v budově ZŠ a po
obdržení lednových výsledků, o nichž vás budu informovat, budeme celou situaci znovu konzultovat
s odborníky z KHS a zdravotního ústavu.
Závěrem mi dovolte, abych vám do roku
2012 ještě jednou popřála mnoho úspěchů,
štěstí a pevné zdraví.
Mgr. Zdeňka Šepsová,
starostka města Dubá

Poděkování
starostky

Chtěla bych prostřednictvím Dubáčku poděkovat
členům JPO II/1 SDHO Dubá v čele s velitelem
jednotky panem Jaroslavem Hozou za jejich profesionalitu a nasazení, s jakým vykonávají tuto
činnost. Jsem skutečně ráda a cením si toho,
že naši hasiči věnují pomoci městu i občanům
opravdu velkou část svého volného času. Vím, že
jejich práce je složitá, namáhavá a v podstatě nedocenitelná. Děkuji proto našim hasičům za vše,
co pro nás v uplynulém roce vykonali, a věřím,
že naše vzájemná a úspěšná spolupráce bude
pokračovat i v roce právě započatém.
Mgr. Zdeňka Šepsová

Horký popel
v odpadních
nádobách

Ráda bych vás jako každoročně upozornila, že popel je třeba před vyhozením do popelnice nechat
důkladně vychladnout. V opačném případě může
dojít k jeho zahoření, stejně jako se letos již stalo
v jednom z kontejnerů na směsný komunální odpad
v Zátyní. Včasným zásahem místních obyvatel však
bylo zabráněno zničení kontejneru a tím i škodě,
která by u této nádoby činila až 7 500,- Kč.
Zároveň je třeba si uvědomit, že závozníci
svozové firmy mají jasné instrukce, nebrat popelnice v nichž si všimnou horkého popela, aby
nedošlo k jeho vznícení uvnitř vozu. Horký popel
není ze stejného důvodu možné ukládát ani do kovových odpadních nádob. Dbejte na to tedy prosím a nechte popel dostatečně vychladnout. V případě, že bude zjevně prokazatelné, kdo může za
zničení, resp. shoření odpadní nádoby, je velice
pravděpodobné, že při její výměně bude úhrada
vzniklé škody po takovém viníkovi požadována
v plném rozsahu.
Zuzka Martínková

Zimní údržba

Ačkoliv předpověď počasí prozatím neslibuje
silnější sněhovou nadílku, první sníh už máme
za sebou. Stejně jako každý rok se na vás, milí
občané, obracím s žádostí o spolupráci. Jménem svým i našich údržbářů bych vás chtěla
požádat, abyste v zimních měsících brali v potaz, že nevhodně zaparkované vozidlo může
představovat překážku, kvůli níž se městská
technika, zejména pak traktory s radlicí, nebudou moci dostat do ulic, aby zde zajistily zimní
úklid komunikací.
Největší problémy s bezpečným
průjezdem našich
traktorů
bývají
zpravidla Na Výsluní a ve Školní
ulici v úseku křižovatka s Českolipskou a Masarykovým náměstím
až k poště. Je
třeba si uvědomit, že na vozidlech zaparkovaných příliš blízko
zmíněné „křižovatky“ může velmi snadno, byť
zcela nechtěně dojít k jejich poškození. Pokud
do ulice není možné kvůli špatně zaparkovaným autům zajet, rozbředlý sníh zamrzne a vytvoří těžko odstranitelné ledové koleje, které
následně opět zapadnou sněhem, traktor může
být odhozen do strany a neštěstí je na světě.
Myslím, že podobným nepříjemnostem se dá
opravdu jednoduše předejít.
Zároveň bych všechny ráda upozornila, že
budou-li v ulicích překážet špatně zaparkovaná vozidla, z výše popsaných důvodů tam řidiče
městských traktorů nebudeme nutit za každou

cenu zajíždět, což bude samozřejmě na úkor
nás ostatních.
Dále si dovoluji požádat vlastníky vozidel,
aby při odstraňování sněhu od jejich aut neházeli sníh, který jim brání ve výjezdu z parkovacího místa na sousedící chodníky. I s tímto poněkud bezohledným chováním jsme se v minulosti
setkali.
A na závěr něco pozitivního. V letošním roce
město dokoupilo další čtyři nádoby na zimní posyp. Ty byly umístěny do prudšího
stoupání k výjezdu
z ulice Jana Roháče na Masarykovo
náměstí, dále na
chodník mezi poštou a železářstvím,
k Máchadlu a pod
zkratku vedoucí
Na Výsluní. Tato
místa byla vytipována na základě
zkušeností z předešlých zim. Věřím, že díky novým stanovištím se zimním posypem se nám
všem bude chodit i jezdit lépe. Zejména chodník kolem pošty byl totiž každoročně problematickým místem.
I přes veškerou snahu a práci našich pracovníků, kteří si dle mého názoru se sněhovou
nadílkou poradí bez větších problémů, bych vás
přeci jen chtěla požádat, abyste byli opatrní, neboť není v ničích silách uklidit při silném sněžení
všechna místa naráz. Plán zimní údržby byl sestaven dle priorit, nezbývá proto nic jiného, než
být shovívaví a trpěliví.
Zuzka Martínková, ekolog

Svoz komunálního odpadu
v zimním období

Vážení a milí spoluobčané, ačkoliv se zima prozatím drží zpátky a my se naštěstí nemusíme potýkat se sněhovou nadílkou (alespoň v době vzniku tohoto Dubáčku tomu tak nebylo), je třeba vás
upozornit na možnou nepravidelnost ve svozech
komunálního, tedy domovního odpadu. Onou nepravidelností mám na mysli následující. Již v minulosti se několikrát stalo, že kvůli špatné sjízdnosti některých komunikací, a to jak místních, tak
i krajských, došlo i k několikadennímu zpoždění
ve svozu popelnic. To se může stát i přes naši
veškerou snahu. Popelářský vůz, mívá problémy
zejména v Zahradní ulici, při výjezdu na Vyhlídku,
na Nedvězí, Horkách a Panské Vsi.
V případě Dubé, bych vás chtěla požádat,
abyste mi nevyvezení vaší odpadní nádoby nahlásili na tel. čísle 724 857 243 a já pro vás zajistím náhradní svoz. Nevyveze-li svozová firma
přímo ve městě nějaké nádoby při pravidelném
čtvrtečním svozu, bude náhradní svoz probíhat
s největší pravděpodobností následující den, tedy
v pátek, přičemž jej provede jiný vůz. Proto je
potřeba, abyste mi oznámili, kam mám tento vůz
poslat. Pokud nebudu vědět, že u vás k podob-
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ným problémům došlo, je obtížné sjednat s firmou nápravu.
Pro Horky, Nedvězí a Panskou Ves platí již
několik let v zimě dvoutýdenní svoz, a to zejména
kvůli špatné dostupnosti pro mnohatunový popelářský vůz. V těchto částech jsou umístěny pouze tzv.
sídlištní kontejnery a jejich kapacita se vzhledem k
počtu občanů, kteří se zde přes zimu zdržují jeví
jako dostačující. Přesto vás žádám, pokud dojde
k přeplnění odpadních nádob a stav komunikace
nebude umožňovat svozové firmě, aby zde zajistila
svoz, zavolejte mi prosím, a likvidaci zajistíme jiným
způsobem za pomoci městské techniky.
Některá místa jsou v zimním období špatně
dostupná také pro vozy zajišťující výsyp separátních nádob, pokud dojde k jejich přeplnění, opět
vás prosím, abyste mi to sdělili na výše uvedeném tel. čísle a já se co nejrychleji pokusím zajistit jejich vývoz jiným způsobem.
Jsem si vědoma, že komplikace spojené s vývozem odpadů v zimě mohou zejména pro vás,
milí občané, být velmi nepříjemné, přesto vás
prosím o trpělivost a pochopení. Děkuji.
Zuzka Martínková, ekolog
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Odpady v roce 2012

Milí občané, jistě vám neuniklo, že ani pro letošní rok nedošlo k navýšení poplatku za likvidaci odpadu. Ačkoliv městu byly ze strany
svozové firmy opět navýšeny ceny za poskytované služby a náklady na
sběrný dvůr se také
rok od roku zvyšují,
městské zastupitelstvo se k navyšování
poplatku pro naše občany neuchýlilo. Nadále
tento poplatek činí 450,- Kč
na poplatníka či rekreační objekt za rok. Ráda bych připomněla, že poplatek za první
pololetí je splatný do konce ledna 2012, a že pozdní
platba znamená připočtení penále.
Při úhradě zmíněného poplatku si prosím, pokud ji ještě
nemáte, na MěÚ Dubá vyzvedněte kartičku, díky níž se můžete prokázat jako osoba oprávněná
umisťovat odpad na sběrný dvůr
města Dubá.
V souvislosti se sběrným
dvorem bych vám ráda připomněla
pravidla pro umisťování odpadů na SD Dubá.
Neměnné zůstává, že:
− Stavební odpad je limitován množstvím
500 kg na osobu/rok zdarma, pokud bude toto
množství překročeno, bude zbývající nadlimitní
množství odpadu třeba na místě zaplatit, a to
dle aktuálního platného ceníku, který je shodný s cenami, za které pro město stejný odpad
likviduje svozová firma.
− Pneumatiky je na SD Dubá možné umístit
zdarma pouze v množství 4 ks na osobu/rok,
přičemž umístit sem zdarma pneu jde pouze
v případě pneumatik z osobních automobilů.
Pneumatiky z nákladních automobilů a traktorů jsou zpoplatněny, a to opět vždy shodně
a ceníkem, který má k dispozici obsluha sběrného dvora.
− Veškeré vysloužilé elektrozařízení a světelné zdroje je na SD Dubá možné ponechat zcela
zdarma.
− Zpoplatněny nejsou ani nebezpečné odpady, pokud je sem ovšem umístí ten, kdo má
v našem městě řádně zaplacený poplatek za
likvidaci odpadu.
− Na SD Dubá NENÍ možné dovézt léky, ty je
třeba odevzdat v lékárně.
− Na SD Dubá NENÍ možné dovézt ani jakýkoliv odpad obsahující azbest, na přebírání a skladování takového odpadu nemáme povolení. V případě potřeby objednání likvidace
odpadu obsahujícího azbest se na mne můžete obrátit na tel. čísle 724 857 243 a já vám
ráda zprostředkuji přistavení kontejneru přímo
od svozové firmy. Tento odpad a s jeho likvidací spojené náklady ovšem budete muset firmě
uhradit sami. Pokud této možnosti využijete,
bude vám naúčtována pouze likvidace odpadu
(rozhodující je hmotnost odpadu a jeho druh)
a doprava, žádný nájem ze zapůjčené nádoby,
resp. kontejneru se v tomto případě neplatí.

− Na SD Dubá je možné zdarma umístit
také biologicky rozložitelné odpady (trávu,
listí i větve). Na bioodpad je vyčleněna plocha navazující na SD Dubá. Žádám všechny,
aby na tuto plochu vozili pouze bioodpad, nikoliv ostatní odpady, jak k tomu docházelo v
minulosti, kdy jsme z trávy museli vyndávat
mimo jiného i prkna plná hřebíků apod. Pokud
budete chtít na SD dovézt větve, prosím vás,
abyste je skládali na hromadu všechny jedním
směrem, což nám značně usnadní jejich následné štěpkování. V opačném případě je velmi složité z nepřehledné hromady jednotlivé
větve vytahovat.
Pokud budete mít ohledně sběrného dvora nebo odpadů jako takových nějaké dotazy,
kontaktujte mě na výše uvedeném čísle nebo
na e-mailu ekolog@mestoduba.cz a já se vám
pokusím maximálně pomoci a poradit.
Zuzka Martínková, ekolog

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

JPO II/1 SDHO
Dubá informuje

Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá je pravidelnou rubrikou v Dubáčku. V měsíci listopadu 2011
naše jednotka poprvé od roku 2002 nevyjížděla k žádnému zásahu. Tato potěšující zpráva se
ovšem bohužel nejspíše v dohledné době opakovat nebude, protože před sebou máme náročné
zimní období během něhož nebývají dopravní nehody, technické zásahy a požáry ničím neobvyklým. Přes to všechno vám jménem celé jednotky
přeji, abyste v právě započatém roce 2012 potřebovali pomoc hasičů co možná nejméně.
Zároveň bych tímto způsobem chtěl vyjádřit poděkování za podporu a vynikající spolupráci paní
starostce Mgr. Zdeňce Šepsové, panu místostarostovi Tomáši Novákovi, všem zastupitelům, zaměstnancům města a v neposlední řadě také našim občanům. Vám všem přeji v novém roce pevné zdraví
a šťastný návrat z každé vaší cesty.
Za JPO II/1 SDHO Dubá
velitel jednotky Jaroslav Hoza

Dubáček -
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Pf 2012
Redakce Dubáčku
přeje všem čtenářům
vše nejlepší
v novém roce.

Pf 2012
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)
Laminace dokumentů (sekretariát 2. patro)
A4
jednostranně 2,- Kč A4
20,- Kč
20,- Kč
A4
oboustranně 3,- Kč A5
10,- Kč
A3
jednostranně 3,- Kč
A3
oboustranně 5,- 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)

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
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Výsledky měření

Dubáček

Dubáček -
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v mateřské škole

redakce se omlouvá
za nekvalitní předlohu
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Usnesení z veřejného zasedání

Dubáček

Usnesení č. 10/2011 ze dne 15. prosince 2011 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. 10/2011.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
2) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou,
ověřovatele zápisu paní Miloslavu Vokolkovou a pana Václava Hátle a zapisovatele usnesení paní Evu Jelenovou.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 9/2011 ze dne 24. listopadu 2011 včetně nedořešených bodů
z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 9/
2011 kontrolního výboru zastupitelstva,
viz příloha k nahlédnutí na Městském
úřadě Dubá.
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového
výboru zastupitelstva na základě písemné
žádosti (složka č. 34/11), vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje městského pozemku: p.p.č. 2991/2, ostatní plocha o výměře 158 m2, v obci Dubá, katastrální území
Dubá.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
4b) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě písemné žádosti (složka č. 18/11), vyhlášení
a zveřejnění záměru prodeje městského
pozemku: p.p.č. 1575, ostatní plocha
(ostatní komunikace) o výměře 95 m 2 ,
v obci Dubá, katastrální území Dražejov
u Dubé.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
VZALO NA VĚDOMÍ doporučení
majetkového výboru zastupitelstva zvážit
možnost dlouhodobého pronájmu tohoto
pozemku, s tím, že musí být zachována
přístupová práva sousedních vlastníků pozemků a dalších dotčených osob, využívajících uvedený městský pozemek.
4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového
výboru zastupitelstva prodej městského
pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 30/11): p.p.č.
443/11, trvalý travní porost o výměře 453
m2, v obci Dubá, katastrální území Deštná u Dubé. Strana kupující: pan A.F. a paní L.D., kupní cena činí 18 120,- Kč plus
správní poplatky, vše se splatností při
podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu
kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny
se stanovuje nejpozději do tří měsíců
ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud
v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0

4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového
výboru zastupitelstva převzít bezúplatně
formou darování do vlastnictví města Dubá
od pana B.S., pozemky (nabídka složka č.ev.
28/11), podle vypracovaných geometrických
plánů se jedná o p.p.č. 335/23, trvalý travní
porost o výměře 993 m2, p.p.č. 335/26, trvalý travní o výměře 21 m2, p.p.č. 335/27,
trvalý travní porost o výměře 328 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Součástí
daru jsou i inženýrské sítě vybudované na
uvedených pozemcích (dešťová kanalizace,
podzemní vedení veřejného osvětlení) a také
místní obslužná komunikace. Dárce se zavazuje, že na své vlastní finanční náklady provede odbornou firmou dokončení povrchové
úpravy uvedené komunikace, a to nejpozději
do pěti let ode dne podpisu darovací smlouvy. V případě, že by dárce tento svůj závazek nesplnil, bude mít město Dubá právo od
darovací smlouvy odstoupit.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0

4f) SCHVÁLILO na návrh majetkového
výboru zastupitelstva na základě písemné
žádosti uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Dubá a Českou
republikou – Českým hydrometeorologickým ústavem, Praha, která se týká v právu umístění pozorovacího objektu pramene
PP 0539 – Holany na části městského pozemku p.p.č. 822, v obci Dubá, katastrální
území Dřevčice, včetně práva přístupu po
tomto pozemku k prameni za účelem zajištění provozování, kontroly, údržby, úprav
a oprav tohoto objektu, podle geometrického plánu pro vymezení věcného břemene,
v rámci projektu. Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene je sjednána ve výši 5 000,- Kč včetně DPH.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0

5b) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva rozpočet města Dubá
na rok 2012, viz příloha k nahlédnutí na
Městském úřadě Dubá a na úřední elektronické desce.
pro: 9
proti: 1
zdrželo se: 0
komentář starostky: Rozpočet je sestaven na základě předpokládaných příjmů,
především daňových. Není předpoklad
meziročního navýšení, proto jsou příjmy
navrženy zhruba v odhadu příjmů roku
2011. Daňové a vlastní příjmy jsou navrženy ve výši 26 milionů 235 tisíc Kč.
Výdaje byly rozděleny do paragrafového
znění podle oblastí výdajů, také přibližně
podle skutečnosti a potřeb jako v minulých letech. Rozdíl mezi očekávanými příjmy a nutnými výdaji je 2 miliony 670 tisíc Kč. Tato částka je v paragrafu 3639,
který podle rozpočtové skladby obsahuje
hospodaření s majetkem města. Pokud
zastupitelé v průběhu roku 2012 schválí
nějakou investici, bude tato částka použita a převedena v rámci úpravy rozpočtu do příslušného paragrafu. Výdaje jsou
tedy navrženy také ve výši 26 milionů
235 tisíc Kč a rozpočet je navržen jako
vyrovnaný. V souladu se zněním zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění, byl návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města.
K námitkám zastupitele pana M. Netrha
a jeho žádosti o snížení položky 1 mil.
Kč v paragrafu 6112 uvádím: v tomto paragrafu je zohledněn za 1. plat – odměna
starostky, která je pevně určena nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstev. Prohlašuji, že za 5 let, kdy vykonávám funkci
starostky, jsem neobdržela žádnou jinou
např. mimořádnou finanční odměnu. Za
2. je zohledněna odměna místostarosty,
kterou zastupitelstvo včetně pana M. Netrha schválilo a za 3. odměny členům výborů a komisí, které rovněž schválili všichni zastupitelé. Není tedy možné finanční
částku v tomto paragrafu ponížit.
Dále pan M. Netrh nesouhlasil, aby v paragrafu 3419 Tělovýchovná činnost byla
finanční částka 160 tisíc Kč schválena na
činnost TJ Slavoj Dubá. Domnívám se,
společně s ostatními 9 zastupiteli, že je
nutné ve městě podporovat volnočasové
aktivity a rozvoj sportu. Děkuji všem občanům, kteří aktivní činností reprezentují
naše město a věnují svůj volný čas výchově mladé generace.

5a) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva rozpočtovou změnu
č. 6 rozpočtu města Dubá na rok 2011,
viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá a na úřední elektronické desce.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0

6) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ předloženou výroční zprávu o činnosti
Základní školy Dubá, okres Česká Lípa za
školní rok 2010 – 2011, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá a na
úřední elektronické desce.

4e) 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 umístění zemního kabelového vedení NN v délce 3 m na části městského pozemku p.p.č.
2857, v obci Dubá, katastrální území Dubá,
v rámci stavby „CL – Dubá, Dubová Hora 5
rozšíření kNN“. Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene je sjednána ve výši 1 000,- Kč včetně DPH.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0

Dubáček -

komentář starostky: Děkuji ředitelce základní školy paní Mgr. Jindřišce Skalické
a všem pedagogickým i nepedagogickým
zaměstnancům školy za jejich celoroční práci.
7) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ předloženou výroční zprávu o činnosti
Mateřské školy Dubá, příspěvková organizace za školní rok 2010 – 2011, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá
a na úřední elektronické desce.
komentář starostky: Děkuji ředitelce
mateřské školy Bc. Zdeně Šindelářové
a všem jejím zaměstnancům za odvedenou práci v minulém školním roce.
8) SCHVÁLILO na návrh paní starostky nová pravidla pro přidělování bytů
v městském domě č.p. 200 v ulici Požárníků v Dubé, viz příloha k nahlédnutí na
Městském úřadě Dubá.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: O byt v tomto
domě budou moci žádat nejen důchodci,
ale i občané, kteří se ocitli v sociální tísni
a bytové nouzi. Dále se ruší finanční dar,
který poskytovali občané přicházející ze
soukromých bytů a domů. Další podrobnosti budou zveřejněny v Dubáčku a na
internetových stránkách města.
9) URČILO na návrh paní starostky
data, časy a místa konání řádných veřejných zasedání zastupitelstva města Dubá
v roce 2012. Veřejná zasedání se budou
konat ve čtvrtek od 18 00 hodin v termínech: 19. ledna, 16. února, 22. března,
19. dubna, 24. května, 21. června, 20.
září, 18. října, 22. listopadu a 13. prosince.
Místo konání zasedání: budova č.p. 86
v Dlouhé ulici v Dubé (malá škola) s výjimkou termínu 18. října (místo konání
v Deštné).
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0

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

10) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní
starostky týkající se: závěrečné zprávy
stavebně technického průzkumu mateřské školy s ohledem na výskyt azbestu
komentář starostky: Ze závěru zprávy
vyplývá, že průzkum nepotvrdil přítomnost
azbestových vláken v konstrukčních materiálech použitých ve stavbě školky. Proto
se společnost Omnipure s.r.o. domnívá,
že nadlimitní koncentrace naměřené ZÚ Liberec v tomto roce, pochází z venkovního
prostředí. Dle jejich doporučení došlo ve
školce k preventivnímu úklidu speciálními
vysavači. Na začátku tohoto týdne došlo
k dalšímu měření koncentrace vláken ve
vnitřním prostředí školky ZÚ Liberec. Na
počátku měsíce ledna mám obdržet protokoly s výsledky měření. V průběhu led-

PLACENÁ INZERCE

AUTODÍLNA CHLÁDEK
OPRAVY VŠECH DRUHŮ
MOTOROVÝCH VOZIDEL

JESTŘEBÍ 67
tel.: 777 692 381
e-mail:autodilnachladek@seznam.cz
web: www.autodilnachladek.cz
MECHANICKÉ
A KAROSÁŘSKÉ PRÁCE
PNEUSERVIS
GEOMETRIE
VÝMĚNY OLEJŮ
ZABEZPEČENÍ VOZIDEL
SERVISNÍ PROHLÍDKY
PŘÍPRAVA NA STK
PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
A PNEUMATIK

na svolám slibovanou schůzku pro rodiče
dětí mateřské školy a odborníků z KHS
Liberec a společnosti Omnipure s.r.o.
Mgr. Zdeňka Šepsová,
starostka Města Dubá,
Tomáš Novák,
místostarosta Města Dubá

Příští veřejné
zasedání zastupitelstva
se bude konat 19. 1.
od 18.00 v Dubé.

PLACENÁ INZERCE

UHELNÉ SKLADY DOKSY
AREÁL NÁDRAŽÍ

Nabízejí uhlí
Ledvice
ořech I.
ořech II.
kostka
Polsko
ořech
Německo brikety
Pospíšil Miroslav
Tel.: 777 191 858

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 7. 1.
MUDr. Pavel Kalous
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 727 912

sobota 21. 1.
MUDr. Pavel Kalous
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 727 912

sobota 4. 2.
MUDr. Milena Horáčková
Mariánská 845, Česká Lípa
tel. 487 521 662

neděle 8. 1.
MUDr. Milena Horáčková
Mariánská 845, Česká Lípa
tel. 487 521 662

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

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

sobota 14. 1.
MUDr. Zdeňka Melmuková
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 969

sobota 28. 1.
MUDr. Zdeňka Melmuková
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 969

neděle 15. 1.
MUDr. Ivana Hanzáková
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel. 487 831 763

neděle 29. 1.
MUDr. Jana Maričová
Bulharská 823, Česká Lípa
tel. 487 854 101
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Zajímavosti z Dubska
KRÁSNÉ BUKY

místa, naplněný odpadky. Pěšina vede podél něj
a posléze zahýbá doleva a po hřebeni stále vzhů-

ru. Dojdeme po ní až na samotný vrchol Červeného vrchu, odkud pak scházíme zase dolů. Vlevo je jeden z řady bunkrů. Sejdeme k zarostlé
pasece, ktará se prudce svažuje doprava dolů.
Podél ní narazíme na dva nádherné mohutné
buky lesní – oba jsou to takzvaní dvojáci. Jejich
rozměry jsou úctyhodné.
Sejdeme na cestu, u dalšího exempláře buku
odbočuje červená značka doleva dolů. My ale
půjdeme cestou směrem ke krmelci a k dalšímu
z řady bunkrů. Tam se dáme méně zřetelnou
lesní cestou doprava a vyjdeme do bukového
porostu na nezvykle zvlněném terénu. Některé
stromy zde dorostly značné velikosti. Bukovým
lesem dojdeme na cestu, kde se dáme doleva
a posléze se napojíme na žlutou turistickou značku, po které se můžeme vrátit do Dubé.
–myš–

Jeden z buků nad Nedamovem

Vrcholek Červeného vrchu

Buk na Červeném vrchu

ZTRACENÝ HRAD

Kluk – již postrádají veškeré nadzemmí stavební
prvky, přesto je možné v terénu najít neklamné
známky jejich existence.
Výjimkou je sídlo zvané Lov (Low). V písemných pramenech se lze dočíst, že Martin z Lovu,

purkrabí na hradě Lipí (v České Lípě), se v roce
1337 podílel na vysazení města Bělá pod Bezdězem. V roce 1345 Ješek řečený Hlušec z Lovu
svědčil při podpisu darovací listiny Hynka Berky
z Dubé. Poté pravděpodobně Lov přešel do majetku Berků z Dubé, protože v roce
1402 při dědickém dělení majetku
Jindřicha Jednookého z Dubé je
uveden jako dědictví Jindřicha Hlaváče poplužní dvůr v Lovu. Jindřich
Hlaváč z Jestřebí predikát z Lovu
také používal.
Petr Randus, amatérský archeolog se problematikou zaniklého síla Lov zabýval a nejprve určil
jeho umístění na návrší vpravo nad
silnicí od Černého rybníka směrem
na Korce. Následně pak umístil Lov
na Plešivec k čp. 7, kde nalezl i archeologické nálezy, údajně datované do 14 – 15. století, a pozůstatek
příkopového opevnění. Archeolog
PhDr. František Gabriel se ale domnívá, že určení této lokality není
průkazné a sídlo Lov je třeba hledat dále.
–myš–

Krajina v okolí Dubé se může pyšnit mnoha
krásnými exempláři různých druhů stromů. Rostou většinou ve volné přírodě a jen málo z nich
nese statut Památného stromu. Přesto jejich
monumentalita a někdy i zvláštní vzrůst stojí za
prohlídku. Na mnoho z nich čeká osud v podobě těžby dřeva, proto je nejvyšší čas jejich krásu poznat.
Není pochyb, že jedním z nejpůsobivějších
druhů mezi lesními stromy je buk lesní. Na některých místech tvoří souvislé porosty, jinde se
nacházejí malé skupiny či osamocení jedinci. Na
krásné exempláře se můžeme zajít podívat nad
Nedamov. Vyjdeme po silnici směrem na Korce a na křižovatce silnice s cestami na Březinku a k táboru Auto Škoda odbočíme doleva. Ale

Krajina kolem Dubé byla osídlena již od raného
středověku, postupem času zde vznikala jednotlivá panská sídla a osady. Většina z nich se dochovala do dnešní doby, ale
některá z různých důvodů
zanikla. Například osady Zdislav (Zdislaw), Švihov (Šwihow nebo Šwihof)), či Nezlovice. Některé zanikly již velmi
dávno, například Zdislav je již
počátkem 15. století psána
jako zašlá, zatímco dražejovské Heřmánky zanikly až po
roce 1945. V některých případech se osady sloučily s jinými nebo v průběhu času změnily jméno, jako třeba původní
Březina (Brizna) se dnes nazývá Panská Ves. V některých případech bylo jméno
osady i různě komoleno, ale
téměř vždy lze dnes osadu identifikovat. Podobně je
tomu s panskými sídly. Menší hrady – Čap, Zakšina nebo

hned na kraji lesa se dáme pěšinou doprava podél malého lomu, který je, jako všechna podobná

Cesta bukovým lesem

Dubáček -
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Ze života škol
Červená stužka Svatá trojice

1. prosinec je den, kdy si mnozí lidé na celém
světě připínají na klopu červenou stužku a připomínají si tak Světový den boje proti AIDS.
Naše škola již tradičně podpořila veřejnou
sbírku. Ve škole a v obci měli zájemci možnost zakoupit si symbolickou
stužku za 20 Kč. Podařilo se vybrat 810 Kč, zejména díky žákyním
9. ročníku Michaele Čeledové a Michaele Hradecké, kterým patří pochvala za pomoc.
Děkujeme všem, kterým není
lhostejný osud HIV pozitivních.

Mikuláš, čerti a andělé navštívili 5. prosince děti
v Ekoškole Dubá. Již tradičně tuto akci zajišťují deváťáci, kteří si připravili nádherné kostýmy.

Druháci
u krmelce

Zvířecí miláček

Předvánoční soutěž Můj zvířecí miláček vypukla v Ekoškole Dubá 13. prosince. Děti přinesly
do chovatelské třídy své zvířecí kamarády v přepravkách. Každý dostal očíslovanou jmenovku,
kde bylo napsané jméno zvířátka a komu patří.
Během dopoledne se pak vystřídaly všechny děti
v hlasování, kdo se líbí nejvíc.
Jak to dopadlo? Nejvíc hlasů získal Joklík
– divočák Nikoly Knesplové, druhý se umístil Joklík – králík Kristýny Zabilanské a třetí Běloch
– kocour Járy Slováka.
Gratulujeme a děkujeme všem zúčastněným
dětem i jejich zvířecím kamarádům.
Mgr. Jana Mašková

Soutěž

Tradičně každý rok vyhlašuje Ekoškola Dubá
soutěž ve sběru papíru pro jednotlivce. 7. prosince ve středu se do soutěže zapojilo 22 dětí,
které dokázaly sesbírat celkem 925 kg papíru!
To je úctyhodné číslo! Dětem byly předány sladké odměny.
Děkujeme také všem rodičům za vydatnou
pomoc při transportu.
Mgr. Jana Mašková

Úderem desáté hodiny dopoledne se začalo
školou roznášet zvonění, řinčení řetězů a čertí
brblání. Přestože jsou děti zvyklé na nejrůznější
příšerky z televizních seriálů, masky na ně zapůsobily a vykonaly své. „Malí hrdinové“ zůstali
jako přikovaní, odříkali a odzpívali požadované
úkoly od Mikuláše a s chutí se zakousli do nadílky v podobě sladkostí.
Mgr. Jana Mašková

Ve středu 21. prosince si druháci z Ekoškoly
Dubá připravili pro zvířátka z lesa dobrůtky a ty
odnesli do krmelce na Lopušáku. Cesta byla nelehká. Rozbředlý sníh, který padal od večera,
způsobil, že se děti vrátily pořádně promočené.
Dobrý skutek však byl vykonán a zvířátka se tak
mohla radovat z tvrdého chleba, rohlíků, zrní,
jablíček, mrkvičky i sena.
Druháci

Bodlinky
a Vánoce

Na poslední schůzce v tomto kalendářním roce
se Bodlinky vánočně naladily. Vzorky cukroví, koledy, tanec a hry navodily dokonale tu správnou
předvánoční náladu. Každý si měl připravit hru
pro ostatní. Velké Bodlinky Ája a Janička připravily pantomimu, kde měl každý vyjádřit přidělené
slovo. A nebylo to jednoduché. Přesto nakonec
bylo vše uhodnuto, dokonce i ztvárnění Pavla.
Ten naopak představoval rybu a k jejímu pantomimickému vyjádření použil naše žížalky, které
jako pojídal a to napovědělo nejvíc. Dochechtali
jsme se dost! Zpívání s kytarou přilákalo pozornost tety Zdeny, která procházela kolem klubovny. Na chvilku se také zastavila paní starostka,
a tak o hosty nebyla nouze. Všichni jsme si popřáli veselé Vánoce, sníh a super náladu.
Jana, Pavel, Bodlinky

Zpívající schodiště

Poslední školní den
v tomto kalendářním roce

12

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

Kultura
Kam jít v lednu

Prosíme všechny pořadatele, aby zasílali své programy vždy do 15.dne v měsíci na adresu kultura@mestoduba.cz

ST 11.

Dům kultury
Ralsko

Mimoň

15,00

Taneční zábava pro seniory

K tanci i poslechu zahraje
VIVASONG

30,-

NE 15.

KD Crystal

Česká
Lípa

14,00

Setkání s lidovkou
a evergreenem

K tanci a poslechu zahraje
Jiří Horák

50,-

ST 18.

Jiráskovo
divadlo

Česká
Lípa

19,30

Pražské dechové kvinteto

Nenechte si ujít jedinečné
vystupení jednoho
z nejlepších dechových
uskupení

180,-

ČT 19.

Malá škola

Dubá

18,00

Zastupitelstvo

První letošní veřejné
zasedání městského
zastupitelstva v Dubé

ČT 19.

Městské
divadlo

Nový Bor

19,00

Básník a kočka

Mohou se ze dvou
rozhádaných lidí
na Manhattanu stát
přátelé a možná i víc?
V hl. Roli L. Vaculík
a K. Hrachovcová

250,-

SO 21.

Dům kultury
Ralsko

Mimoň

20,00

Dezertér z Volšan

Staropražská fraška
s hvězdným obsazením, je
jednou z nejúspěšnějších
komedií proslulého
scénáristy a bohéma E. A.
Pittermanna-Longena.
Je plná komických
situací. Zazní v ní známé
staropražské písničky.

190,-

NE 22.

Jiráskovo
divadlo

Česká
Lípa

19,30

Ženitba

Naprosto neuvěřitelné
představení s hvězdným
obsazením,
hrají:B. Hrzánová,
M. Šplechtová,
M. Vladyka, J. Hrušínský
a další

360,-

SO 28.

Jiráskovo
divadlo

Česká
Lípa

15,00

Perníková chaloupka

Klasická pohádka pro
nejmenší diváky

60,-

NE 29.

Dům kultrury
Ralsko

Mimoň

15,00

Dětský maškarní bál

Hudba, zábava, soutěže
o nejlepší masky

30,-

DÍVČÍ VÁLKA PŘESUNUTA NA ÚNOR
Představení Dívčí válka, naplánované na 14. prosince,
bylo pořadatelem přesunuto na 6. února 2012.
Agentura se omlouvá za vzniklé komplikace a děkuje za pochopení.

