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Slovo úvodem

Vážení spoluobčané,
stojíme na prahu posledního měsíce roku 2013.
Pro některé z nás to byl rok úspěšný, pro jiné
komplikovaný. O tom, zda měla na jeho průběh
vliv ona třináctka, kterou má na konci, raději nebudeme polemizovat.
Vzhledem k tomu, že prosinec se celý ponese v duchu nejkrásnějších svátků v roce, dovolte
mi, abych i já své poslední slovo pro letošní rok
zahájila poněkud vánočně. Ráda bych vás informovala o tom, že jsme pro vás rozšířili vánoční
výzdobu v našem městě. Kromě světelných vodopádů na radnici, jimi letos poprvé bude ozdobena i budova pošty. Svítícími vánočními motivy se opět rozzáří stožáry veřejného osvětlení
na Masarykově náměstí a v ulicích Českolipská,
Školní, Luční a Jana Roháče. Vánoční strom před
radnicí je nově ozdoben nejen světelnými řetězy,
ale také vánočními koulemi. Vyšli jsme tak vstříc
četným přáním samotných občanů. V Deštné zůstává světelná výzdoba ve stejném rozsahu jako
v minulém roce, naopak do Zakšína jsme zakoupili tři nové světelné dekorace, které jsou rovněž
umístěny na stožárech veřejného osvětlení.
V souvislosti se zahájením Adventu bych tímto ještě jednou chtěla poděkovat všem, kteří se
podíleli na přípravách Vánoční výstavy, občerstvení, krásných adventních věnců, které jsme si
mohli zakoupit a samozřejmě na postavení, ozdobení a samotném rozsvícení vánočního stromu
na Masarykově náměstí, včetně tradičního doprovodného programu.
V současné době připravujeme plán akcí,
které bychom chtěli realizovat v příštím roce.
K tomuto plánu se přihlíží třeba i při sestavování samotného rozpočtu města. Stejně tak jako
v roce právě končícím, máme i v tom nadcházejícím v úmyslu pokračovat hned v několika finančně náročnějších investičních akcích. Jednou
z nich je plánovaná druhá etapa bezbariérovosti
Dubé. Pouze pro připomenutí uvádím, že při letošní první etapě vznikl nový chodník vedoucí
od mateřské školy směrem ke koupališti a nová
autobusová zastávka v Nedamově. V samotném
kempu nahradila zámková dlažba původní starou
dlažbu vedoucí od toalet k letnímu kinu. Do kina
byl zřízen bezbariérový přístup. Na druhou etapu
jsou již zpracovány veškeré podklady a vydána
potřebná povolení a stanoviska. Tato etapa zahrnuje rekonstrukci stávajících chodníků vedoucích
od mateřské školy ulicí Nedamovská a dále pak
ulicí Požárníků směrem do Českolipské. Z větší části se skutečně jedná o nezbytnou opravu
chodníků. Součástí prací však bude také úprava míst pro přecházení pro osoby se sníženou

schopností pohybu, úprava místa tzv. autobusového zálivu a úprava dvou přechodů na silnici I/9
v ulici Českolipská. Projekt zahrnuje také vybudování nového chodníku podél kostela a propojení chodníků v ulicích Požárníků a Českolipská,
a to na trase od školy do centra. Realizace celé
akce bude vzhledem k finanční náročnosti vázána na získání dotace, o níž bude město žádat
na Státním fondu dopravní infrastruktury.
Pokračovat budeme také v rekonstrukci vstupních portálů skalních sklípků. Ti z vás, kdo si pečlivě pročítají usnesení, si v mém
komentáři mohli přečíst, že na
letošní práce provedené na sklípkách v Sadové ulici navážeme
druhou etapou, během níž dojde
na rekonstrukci dalších sedmi unikátních sklípků. A to hned na jaře
příštího roku. Další skalní sklepy se dočkají rekonstrukce díky
tomu, že se nám výběrovým řízením podařilo ušetřit téměř polovinu původní ceny. Připomínám, že
na rekonstrukci této kulturní památky jsme získali
dotaci v rámci opatření IV. 1.2 Realizace místní
rozvojové strategie Programu rozvoje venkova
ČR na období 2007 – 2013. Z celkových způsobilých výdajů 470 000,-Kč se tak zpět do rozpočtu města vrátí 90 %, tedy 423 000,- Kč.
Dále bych vás ráda informovala, že Základní
škola Dubá bude mít historicky poprvé svého zástupce v prestižní anketě Zlatý Ámos 2013. Jedná se o anketu, do níž mohou jak žáci, tak třeba
i rodiče nebo zřizovatelé škol nominovat učitele,
který si podle jejich názoru svým pracovním nasazením, ale také třeba mimoškolními aktivitami,

zaslouží bojovat o titul nejoblíbenějšího učitele České republiky. V době, kdy píši tento sloupek, není za Liberecký kraj ještě
přihlášený žádný kandidát. Já
jsem se rozhodla do této ankety
přihlásit paní učitelku Mgr. Janu
Maškovou. O tom, že je vynikající kantorka a pořádá nejen pro
děti, ale i pro dospělé řadu zajímavých aktivit, ať už se jedná
o vedení chovatelského kroužku ve škole, každoroční výstup
na Nedvězí či mnohé další, jistě
víte sami. Většina z vás ví i to,
že především díky paní učitelce
Maškové získala naše škola celostátně uznávaný status Ekoškoly. A co se samotné environmentální výchovy týče, tak ta je na naší
škole díky nasazení Mgr. Maškové na špičkové
úrovni. Do příštího vydání Dubáčku připravíme o
této anketě i o nominaci Jany Maškové obsáhlejší
článek. Podpořit ji můžete i vy sami a to tím, že se
svým podpisem připojíte na podpisový arch určený na její podporu v této anketě. Podpisové archy

budou k dispozici v infocentru na radnici, ve škole a ve školní jídelně. Za každý podpis vám tímto
předem děkujeme. Věřím, že spolu s námi budete
paní učitelce Maškové držet palce, aby se umístila
co možná nejlépe.
V úplném závěru bych vám chtěla popřát
poklidné, krásné a radostné Vánoce se spoustou dárků, které vás potěší. Přeji vám všem, ať
do nového roku 2014 vykročíte pravou nohou,
a ať vás na všech vašich cestách provází štěstí, zdraví a úspěch.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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Zprávy z radnice
ZIMNÍ ÚDRŽBA
Vánoční dárek
občanům města Dubá

telefon: 487 870 201
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e-mail: mesto.duba@tiscali.cz

CHODNÍKŮ A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Vážení spoluobčané,
máme tu prosinec, měsíc provoněný sváteční atmosférou, který téměř od začátku až do konce
provází napětí, očekávání a radost z krásných
dárků a překvapení, která jsou nedílnou součástí Vánoc.
Jedno takové malé, a já doufám, že i milé, překvapení pro
vás máme
i my. Ono překvapení je úzce
spjato právě s Dubáčkem, který nyní čtete. Nově, počínaje prosincem 2013, bude náš
zpravodaj obsahovat celkem osm
barevných stran, na nichž bychom
vám rádi přinesli co možná nejvíce fotografií a článků, týkajících se života a dění v našem městě.
Další a neméně milou změnou je, že Dubáček
bude nyní zcela zdarma. Ani to ovšem není vše,
co jsme pro vás připravili. Rozhodli jsme se zvýšit náklad a Dubáček roznášet přímo do vašich
domovních schránek. Věřím, že tuto změnu uvítáte. V omezeném množství bude v příštím roce
Dubáček opět k dispozici i pro ostatní, kteří se
zajímají o dění v našem městě. Seznam míst, kde

bude k dostání, uveřejníme v příštím vydání. Samozřejmě, že jej budeme umisťovat i na naše
webové stránky www.mestoduba.cz, jako doposud, a to s jediným rozdílem, že
zde bude ke stažení souběžně
s vydáním tištěné podoby.
V případě, že by si někdo přeci
jen nepřál dostávat Dubáček přímo do schránky, kontaktujte prosím sl. Martínkovou na mailové
adrese ekolog@mestoduba.cz,
kde bude možné odběr odhlásit. Ostatní zůstává neměnné, nadále se tedy na tvorbě
Dubáčku můžete svými příspěvky
podílet i vy. Je však třeba dodržet
uzávěrku, která je pro příjímání článků, přání, vzpomínek i fotografií stanovena na
18. den v měsíci.
A nyní ještě jedna dobrá zpráva pro inzerenty. Inzerovat nyní bude možné i na barevných stránkách. Ceník inzerce naleznete uvnitř
zpravodaje.
S přáním krásných svátků
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka Dubé

DOVOLENÁ NA SBĚRNÉM DVOŘE

Vážení, dovoluji si vás upozornit, že v době od 23. 12. 2013 do 5. 1. 2014
bude sběrný dvůr Dubá uzavřen z důvodu čerpání řádné dovolené. Po dobu
uzavření SD nebude dvůr občanům zpřístupněn ani na základě telefonické
výzvy. Proto vás žádám, abyste s případným odvozem jakéhokoliv odpadu
vyčkali až po znovuotevření sběrného dvora. Odkládání odpadu před
bránou SD je zakázáno pod pokutou (podobné chování je možné považovat
za úmyslné zakládání černé skládky). Děkuji za pochopení.
Zuzka Martínková, ekolog

Vážení spoluobčané, zima o sobě už začíná dávat
vědět a proto se na vás obracím s žádostí, abyste
byli opatrní, a to jak při chůzi po chodníkách,
tak při jízdě po místních komunikacích. Město
a jeho zaměstnanci samozřejmě budou dbát
na to, aby byl sníh pravidelně a řádně odklizen
jak z chodníků, tak i z cest, které spravujeme,
nicméně v případě že napadne hodně sněhu,
nemůžeme být všude najednou. Na webových
stránkách města je zveřejněn plán zimní údržby,
kde je stanoveno pořadí priorit pro odklízení
sněhu. I když budou cesty a chodníky odklizeny,
žádám vás, abyste byli opatrní. Na některých
místech se pod nenápadným popraškem sněhu
může skrývat náledí, nepospíchejte tedy. Lepší je
na místo dorazit o něco později, než si zbytečně
přivodit nepříjemný úraz.
Připomínám také, že abychom mohli
bezpečně protahovat jednotlivé ulice, je třeba
vaší spolupráce. Nenechávejte prosím svá
vozidla zaparkovaná daleko od obrubníků nebo
v blízkosti křižovatek jednotlivých ulic (což je
častý problém např. v ulici Školní). Je třeba, aby
naše technika, a to jak traktory, tak i traktůrky
měli dostatečný manipulační prostor a nehrozilo,
že se do ulic nedostanou, nebo nedopatřením
někomu poškodí auto. V případě, že špatně
zaparkovaná auta neumožní vjezd naší technice,
může se stát, že tato ulice nebude protažena,
a to bohužel na úkor všech.
Zuzka Martínková

UPOZORNĚNÍ
Vážení občané, dovolujeme si vás upozornit, že v době od 23. 12. 2013 do 3. 1. 2014
může být provoz Městského úřadu Dubá
omezen z důvodu čerpání dovolené. Děkujeme za pochopení.

SPLATNOST POPLATKU ZA LIKVIDACI ODPADŮ
Vážení spoluobčané, žádáme vás, abyste s úhradou poplatku za svoz a likvidaci odpadů na první pololetí roku 2014 vyčkali až do příštího roku.
Aby vše proběhlo v pořádku a bylo řádně zaúčtováno v souladu se zákonem o účetnictví, je třeba nejprve účetně uzavřít celý kalendářní rok. Prosíme vás tedy, abyste výše zmíněný poplatek přišli na pokladnu města Dubá zaplatit nejdříve v lednu 2014. Výše poplatku zůstává neměnná, tedy
450,- Kč na osobu (trvale hlášení) nebo rekreační objekt za rok. Děkujeme za pochopení.
Zuzka Martínková

Z městské matriky

JUBILEA

Valenta Jaroslav, Heřmánky
Himmer Miroslav, Dubá
Vrátilová Hana, Dubá

86 let
83 let

Našemu panu Miroslavu Himmerovi k jeho 86. narozeninám, hlavně
hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchů do
dalších let přejí přátelé a kamarádi.

ÚMRTÍ

Opřátková Jana, Nedamov
Donát Vlasta, Krčma

Dne 3.12.2013 uplyne osm let od chvíle, kdy nás navždy opustil
pan Jiří Pavlík z Dubé.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Se zármutkem stále vzpomínají děti s rodinami.
Dne 4. prosince uplyne 1 rok od doby, co nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek, strýc a kamarád pan Jaroslav Šupola.
S láskou v srdci stále vzpomínají manželka Dáša, dcera Veronika, ostatní
příbuzní a kamarádi.
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Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva
Usnesení č. 10/2013 ze dne 14. listopadu 2013 z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá s komentářem starostky města Dubá. Zveřejněna je
upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů. Zastupitelstvo města Dubá na svém zasedání přijalo následující usnesení:
1) SCHVÁLILO na návrh paní starostky
předložený program veřejného zasedání Zastupitelstva města Dubá č. 10/2013.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

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

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 9/2013 ze dne 17. října 2013,
včetně nedořešených bodů z předchozích
usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 9/2013
kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha
k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
4a) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočtovou změnu č. 13 rozpočtu města Dubá na rok 2013, viz příloha
k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá a na
internetových stránkách města Dubá.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: V úpravě č. 13 jsou navýšeny příjmy z daňových výnosů, které jsou
po průběžném hodnocení naplňovány více než
bylo původně rozpočtováno. Jedná se o položky: 1334 Poplatky za odnětí lesní půdy o 6 tisíc
Kč, 1339 Poplatky a odvody v oblasti životního
prostředí o 2 tisíce Kč. Dále jsou příjmy navýšeny o dotace v položkách: 4116 Ostatní dotace o 154 tisíc Kč na mzdu pracovníků na veřejně prospěšné práce, 4122 Neinvestiční přijaté
dotace od krajů o 440 tisíc Kč, v tom 112 tisíc
Kč na cestu ke schodům Na Výsluní a 328 tisíc Kč dotace pro hasiče. Na straně výdajů
dochází k navýšení u paragrafů: 3314 Činnosti
knihovnické o 5 tisíc Kč, na zvýšené náklady
na elektrickou energii. Další větší úpravou je
přesun výdajů mezi dvěma majetkovými paragrafy, bytového hospodářství 3612 a komunálních služeb 3639. Je to z toho důvodu, že
se městské budovy udržují také svépomocí
a mzdy pracovníků jsou účtovány do paragrafu 3639 Komunální služby. Dále byly v letošním
roce větší výdaje na opravy strojového parku
a ohonné hmoty, než bylo původně v rozpočtu
počítáno. Celkem se paragraf 3639 navyšuje o
300 tisíc Kč a paragraf 3612 Bytové hospodářství snižuje o 200 tisíc Kč. Paragraf 3745 Péče
o vzhled obce a veřejnou zeleň je navýšen o
dotaci na mzdy pro pracovníky VPP, tedy o
154 tisíc Kč a paragraf 5512 Požární ochrana
je navýšen o dotaci ve výši 328 tisíc Kč. Další
drobné úpravy jsou v paragrafu 6310 Obecné
výdaje z financování, který se navyšuje o 5 tisíc Kč na poplatky bankám a paragraf 3419
Tělovýchovná činnost o 10 tisíc Kč, což je příspěvek na startovné pro členy KK Beringin z
Dubé nominovaných na Mistrovství světa v Karate, které se koná na konci listopadu v Praze. Všem nominovaným přejeme hodně štěstí

a skvělé sportovní zážitky. Děkujeme za vzornou reprezentaci našeho města.
Celkem se úpravou č. 13 strana příjmů i výdajů
navyšuje o 602 tisíc Kč. Po úpravě č. 13 jsou
celkové příjmy rozpočtu 40 milionů 191 tisíc
Kč a výdaje 45 milionů 273 tisíc Kč, výsledek
hospodaření zůstává stejný, tedy mínus 5 milionů 82 tisíc Kč.
4b) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního výboru zastupitelstva týkající se stavu finančních prostředků města Dubá ke dni 31.
10. 2013, který byl 7 milionů 242 tisíc Kč.
5) SCHVÁLILO na návrh paní starostky uzavřít smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2014
mezi městem Dubá a Libereckým krajem. Město Dubá zaplatí na zajištění dopravní obslužnosti částku ve výši 158 580,- Kč.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Částka 158 580,- Kč
bude použita k částečnému pokrytí prokazatelné ztráty dopravcům; zbývající nezbytná část
bude uvolněna z rozpočtu Libereckého kraje.
6) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
a) výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 25.
a 26. října 2013
komentář starostky: Volební účast
v Dubé byla 50,81 %. Nejvíce hlasů obdrželo hnutí ANO 2011 – 22,91 %, druhá v pořadí byla KSČM – 20,21 %, na třetím místě
ČSSD – 13,07 % a na čtvrtém místě TOP 09
– 11,32 %. Všem voličům a volebním komisím
děkuji za bezproblémový průběh voleb.
b) vypracovaného dokumentu – Stavebně-historický průzkum bývalého hotelu Slávie
v Dubé
komentář starostky: Stavebně historický průzkum vypracoval Ing. arch. Pešta. Obsáhlý dokument obsahuje identifikační údaje,
úvod, dějiny objektu, prameny a literaturu, architektonický popis, dendrochronologické datování, přehled stavebního vývoje, architektonické a památkové hodnocení, směrnice pro
budoucí využití a rekonstrukci objektu, závěr,
přílohy, plánovou dokumentaci. Celková hodnota díla je 71 390,- Kč, z dotace Libereckého
kraje bude uhrazeno 70 % z ceny, náš podíl je
21 417,- Kč.
c) provedených stavebních úprav bývalého
hotelu Slávie v Dubé – 1. etapa (střecha)
komentář starostky: 1. etapa rekonstrukce bývalého hotelu Slávie je dokončena. Věřím, že příští rok budeme pokračovat a můžeme se v příštích letech těšit na využití sálu ke
kulturním a společenským aktivitám ve městě.
Na financování akce se podílelo Ministerstvo
kultury ČR částkou 400 000,- Kč. Celkové výdaje dosud činí 2 686 647,- Kč.
d) provedených terénních úprav u městského objektu čp. 195 v Dubé (sušárna chmele)

komentář starostky: V rámci zakázky byly realizovány terénní úpravy na ploše
3 027 m2 , po skrývce ornicev objemu 315 m 3
se v rámci řešené plochy přesunulo 551 m3 zeminy. Práce byly ukončeny úpravou pláně (svahováním) a rozprostřením ornice. Provedené
úpravy snížily terén okolo budovy na původní
úroveň, na základovou spáru budovy. Vytěžený materiál byl v místě použit na vyrovnání terénu, nebylo nutno žádný odvážet. Nad rámec
zakázky byl štěrkem zpevněn pojízdný pruh podél budovy. Co nejdříve bude nutné provést již
dříve naplánované odvodnění střech a přilehlého terénu do projektovaných zasakovacích prstů. Ani dříve neměla lokalita přirozený odvod
povrchových vod. Zrealizovaná etapa (zemní
práce) provedená firmou SaM silnice a mosty
a.s. stála 167 980,- Kč. Zatravnění provedou
pracovníci města až na jaře, kdy by se mohl
též sázet plánovaný sad.
e) provedené obnovy vstupních portálů
historických sklepů v Sadové ulici Dubé (1.
etapa)
komentář starostky: V areálu skalních
sklípků v ulici Sadové byly provedeny opravy přístřešku u pramene, opravy vstupních
portálů sklípků č. 18, 21, 24, 28, 29, 31 a 32
včetně výměny dveřních výplní, úpravy přilehlého terénu za účelem odvodnění, odstranění
pařezů. Na rekonstrukci této kulturní památky jsme získali dotaci v rámci opatření IV. 1.2
Realizace místní rozvojové strategie Programu
rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013.
Z celkových způsobilých výdajů 470 000,-Kč
se tak zpět do rozpočtu města vrátí 90 % =
423 000,- Kč. Protože se nám výběrovým řízením podařilo ušetřit téměř polovinu původní
ceny, budeme ještě pokračovat na jaře r. 2014
v realizaci 2. etapy – rekonstrukce sklepů 1,
15, 19, 20, 22, 23 a 25.
f) provedeného zateplení objektu tělocvičny Základní školy Dubá
komentář starostky: Ve středu 6. listopadu 2013 převzalo město Dubá od dodavatelské firmy KULT s.r.o. zpět tělocvičnu základní
školy po jejím kompletním zateplení vnějšího
pláště budovy. Náklady na samotné stavební
práce přesáhly 2 870 000,- Kč. Městu se na
tuto akci podařilo získat dotaci ze Státního
fondu životního prostředí. Ta činila 90 procent
z uznatelných, tedy způsobilých nákladů, přičemž 85 procent z celkového objemu dotace
pokryly peníze z evropských fondů a zbývajících 5 procent šlo ze státních prostředků. Před
předáním tělocvičny bylo ve vnitřních prostorách provedeno kontrolní měření koncentrace
azbestových a minerálních vláken v ovzduší.
Výsledky měření přítomnost azbestových vláken neprokázaly. Naměřené hodnoty jsou tedy
zcela vyhovující podmínkám vyhlášky č. 6/
2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity
chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností
některých staveb. Měření provedlo liberecké
pracoviště Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí
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nad Labem. Tělocvična tak může být bez jakýchkoliv pochybností opět používána.
g) vystavěného nového stání na komunální
a separovaný odpad Na Výsluní v Dubé
h) pozvání na kulturní a společenské akce
- 30. 11. 2013 Adventní koncert v kostele Nalezení Sv. kříže v Dubé
komentář starostky: Rorátní písně zazní v podání českolipského chrámového sboru
Hvězda. Koncert začíná v 16 hodin.
- 1. 12. 2013 Rozsvícení vánočního
stromu na náměstí v Dubé a vánoční výstava
komentář starostky: Rozsvícení
vánočního stromu je plánováno na 17 hodi-

nu, těšit se můžete na vystoupení Sboráčku
– žáků naší základní a mateřské školy, na příjezd andělů (Veterán klub Dubá), chybět nebude ani občerstvení. Rozsvícení stromu bude
předcházet vánoční výstava v Galerii Šatlava.
Jako každý rok si budeme moci také zakoupit
krásné adventní věnce a přispět tak na činnost
Klubu malých Dubáčků.
- 13. 12. 2013 Adventní koncert
v kostele Nalezení Sv. kříže v Dubé
komentář starostky: V 17 hodin
začne vystoupení Ženského pěveckého sboru
Babíny di Doksy, Dětského pěveckého sboru
ZUŠ Doksy, Pěveckého sboru dospělých z Jab-

lonného v Podještědí a Dětského pěveckého
sboru ZUŠ Jablonné v Podještědí.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Tomáš Novák, místostarosta města Dubá

Veřejné zasedání
zastupitelstva bude
12. 12. od 18.00 hodin
v Dubé

Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v říjnu

l Dne 5.10.2013 od 13:27 do 14:35 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci III. třídy číslo 2695 v KÚ Tuhaň s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn havarovaný motocykl s jednou zraněnou osobou po
čelním nárazu do stromu. Do příjezdu Záchranné
zdravotní služby byla zraněné osobě poskytnuta předlékařská pomoc a následně jednotka vypomohla s transportem do vrtulníku Letecké záchranné služby LBK. Motocykl byl zajištěn proti
možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku
provozních kapalin. Místo zásahu bylo předáno
Policii ČR.
l Dne 12.10.2013 od 18:11 do 19:11 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci

III. třídy číslo 25931 v KÚ Vojtěchov s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý strom v komunikaci, který byl následně pomocí
motorových řetězových pil rozřezán a odklizen z vozovky.
Jaroslav Hoza

Nový vysílač

Diváci na Českolipsku mohou nově naladit televizní stanice FANDA, SMÍCHOV, TELKA, Pohoda-Relax, Pohoda-Rebel a další televizní stanice
šířené vysílací sítí Multiplex 4. Společnost Digital
Broadcasting spustila provoz vysílače Česká Lípa-Špičák, který pokrývá zmiňovanou oblast. Jde
o součást projektu druhé vlny digitalizace televizního vysílání, který zahrnuje budování nové celoplošné sítě vysílačů a přináší širší nabídku televizních programů lidem po celé České republice.
Signál sítě Multiplex 4 je šířen z vysílače Česká
Lípa-Špičák na kanálu 25 a zahrnuje široké spektrum televizních stanic NOVA CINEMA, SMÍCHOV,
FANDA, TELKA, Pohoda-Relax a Pohoda-Rebel.
Divákům jako první krok doporučujeme, aby
na svém televizním přijímači spustili manuální ladění na kanálu 25. Případně mohou volit automatické ladění. Vzhledem k tomu, že většina diváků
na Českolipsku přijímá televizní signál z vysílače
Ústí nad Labem-Buková Hora, případně z Liberce,
měly by se nové televizní stanice naladit automaticky. Nový vysílač se totiž nachází v těsné blízkosti
města Česká Lípa a domovní antény by jej tak měly
zachytit z bočního směru. Při příjmu televizního vysílání však vždy záleží na typu a kvalitě použité antény, stejně jako na terénních podmínkách.
Pokud by stávající anténa nebyla dostačující
pro příjem signálu, bude nutné pořízení nové antény a slučovače signálu, instalovanou směrem
na nový vysílač. V případě, že není možné realizovat instalaci svépomocí, může divák kontaktovat infolinku provozovatele vysílání 595 694 660
nebo servisní firmu v místě bydliště.
Jakub Holas

Vývoz směsného komunálního
odpadu v zimním období

Zima a s ní spojená zhoršená sjízdnost komunikací v některých částech našeho města (včetně
spádových obcí) zapříčiňuje, že mohou nastat komplikace při vývozu domovního odpadu. Dovoluji si
vás proto upozornit, že se může stát, že svozová
firma přijede vyvážet odpad v jinou hodinu, než jste
zvyklí. Proto je třeba přistavovat zaplněné popelnice k následnému vývozu nejlépe večer před svozovým dnem. Napadne-li v noci před svozovým dnem
tolik sněhu, že některé části nebudou pro popelářský vůz sjízdné a popelnice vám nebudou vysypány, zavolejte prosím na tel. číslo 724 857 243, nahlaste mi vaši adresu a já s dispečerem domluvím
náhradní svoz na co nejbližší termín. Nevyvezené
popelnice však v žádném případě neuklízejte zpět
do svých dvorů, při náhradním svozu by se k nim
posádka nedostala. Nadále platí, že nádoby s horkým popelem nebudou sváženy, nelze na ně ani
požádat o dodatečný svoz.

Dále bych chtěla upozornit, že v obcích Nedvězí, Dražejov, Panská Ves a Horky budou
kontejnery se směsným odpadem stejně jako
každý rok v zimě sváženy jednou za dva týdny
(to platí po dobu zhoršené sjízdnosti komunikací). Pokud to počasí a stav vozovky umožní,
bude odpad z těchto částí svážen tak, jak je
zvykem. V Dubé mohou nastat problémy především v ulicích Zahradní a Na Vyhlídce, a to
kvůli sjízdnosti. V prudkém kopci, který je pro
obě ulice charakteristický, se při zhoršených
podmínkách stává popelářský vůz neovladatelným. Vše však případně vyřešíme náhradním
svozem. V případě sídliště Na Výsluní upozorňuji, že budou-li zde nevhodně zaparkovaná vozidla, popelářský vůz sem odpad vyvézt nepojede. V takovém případě ovšem nebudeme po
firmě požadovat náhradní svoz.
Zuzka Martínková, ekolog
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Již mnoho let se v médiích znovu a znovu objevují články, které hodnotí silnici 1/9 jako jednu
z nejnebezpečnějších v České republice. Údaje
o silnici první třídy číslo 9 nalezneme na webových stránkách Ředitelství silnic a dálnic. Tam se
uvádí, že tato silnice vede od mimoúrovňové křižovatky v Praze-Zdibech přes Mělník do České
Lípy a dále přes Rumburk na hranice s Německem. Její celková délka je 108,569 km. Na této
trase byly v roce 2011 dány do provozu dvě velké stavby – mimoúrovňová křižovatky v Sosnové a obchvat Líbeznic. Plánuje se několik dalších
obchvatů – například složitý obchvat Mělníka, obchvat Dubé, či obchvat Dubice – Dolní Libchava.
V roce 1994 byl naplánován také obchvat Liběchova, pro který je provoz na silnici doslova likvidační. Přesto nyní s tímto obchvatem Ředitelství silnic a dálnic již nepočítá. Pravděpodobně
úvahy o obchvatu Liběchova spláchla povodeň
v roce 2002, o té nedávné ani nemluvě.
V únoru letošního roku byl na zpravodajském
portálu iDNES zvěřejněn článek Romana Švidrnocha, kde uvádí, že na mapě vytvořené Ústředním automotoklubem ÚAMK a společností AF-Cityplan za pomocí policejních statistik vážných
nehod a hustoty provozu je silnice 1/9 označena
jako „silnice smrti“. Jen v úseku od Mělníka přes
Dubou má tato silnice za posledních šest let na
svědomí 15 životů. Odborníci, kteří v únoru tuto
silnici projížděli a hodnotili, zjistili a zdokumentovali velké množství závad. Roman Švidrnoch
to shrnuje lapidárně: výtluky, rolety, propadající

LÉKÁRNA DUBÁ
Věnujte prosím pozornost
otevírací době během svátků.
pondělí 23. 12.
úterý 24. 12.
pátek 27. 12.
sobota 28. 12.
pondělí 30. 12.
úterý 31. 12.

Silnice 1/9

se krajnice, chybějící postranní i středové čáry,
každou chvíli nepříjemné zatáčky, přičemž značené jsou jen některé. (text ze serveru idnes.cz
„Silnice smrti neodpouští. Projeli jsme ji s odborníky na bezpečnost“)
V úseku od Liběchova do Dubé jsou problémem, který trápí obyvatele, žijící v obcích u této
silnic, již řadu let motorkáři. Pro ně je „devítka“
doslova kultovní silnicí. Považují ji za jedinečnou
v České republice právě pro veliké množství zatáček, ale i pro krásnou přírodu, kterou silnice
vede. Na webu MOTOHOUSE o silnici 1/9 říká
editor Jan Karásek, že je to pravděpodobně nejslavnější česká silnice a pokračuje: „Ku potěše
rozdurděných domorodců tedy uveďme, že je
nám fakt strašně líto, že se tady tak mocně jezdí... Jenže holt je to stále jen o tom, že se ten váš
kousek asfaltu našim cestářům opravdu dost vydařil a má v Česku jen pramalou konkurenci.“
Mnoho motorkářů si ale silnici 1/9 plete se
závodní dráhou a rychlou nebezpečnou jízdou
a hlukem obtěžují obyvatele i jiné účastníky dopravního provozu. Již v roce 2005 se starostové Medonos, Liběchova, Želíz, Tupadel a Dubé
(a z dalších obcí) obrátili s žádostí o pomoc při
řešení této naléhavé záležitosti na Ministerstvo
vnitra, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo životního prostředí, policejní ředitelství, své poslance či senátory.
Motorkáři ale nejsou jediným problémem silnice 1/9. Zvyšující se počet projíždějících kamionů
ohrožuje bezpečnost obyvatel v obcích u silnice
a poškozuje i samotné těleso této silnice. Musely
již být kvůli nim přestavěny propustky a mostky,
do povrchu silnice jsou mnohde vyjeté koleje, které znepříjemňují jízdu ostatním řidičům. V zimním
období se pak v kopcovitých úsecích často kami-
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ony zastaví a zablokují tak průjezd. Plánované obchvaty obyvatelům měst, přes které silnice vede,
jistě pomohou. Ale vzhledem k tomu, že celý úsek
„devítky“ od Liběchova po Dubou se svými zatáčkami a mokřinatým podložím není pro kamiony příliš vhodný, nabízí se otázka, co dál? Pro pohodlný
průjezd kamionové dopravy by obchvat musel začínat před Liběchovem a končit za Dubou.
K problému kamionů na silnici 1/9 se vyjádřil
generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Ing.
Pavel Kočica takto: „Z § 5 odst. 2 písmena a)
zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění, kde je
uvedeno následující „Silnice I. třídy, která je určena zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu“
vyplývá, že vyloučení těžké nákladní dopravy ze
silnice I. třídy (1/9) tak bohužel není možné, neboť ta je pro tento druh dopravy zákonem přímo
určena....Stanovování dopravního značení pro
omezování provozu těžké nákladní dopravy spadá do působnosti příslušných silničních úřadů,
v daném případě se jedná o odbory dopravy a silničního hospodářství Krajských úřadů Středočeského a Libereckého kraje po projednání s naší organizací, jako správcem komunikace a Krajským
ředitelstvím dopravní Policie ČR.“
Naše legislativa dovoluje provoz jízdních souprav s hmotností 48 tun - tím se rozumí váha kamionu i s nákladem. V EU je maximální hmotnost
naloženého kamionu 40 tun. Na českých silnicích
ale dochází i k značnému přetížení kamionů, především pokud vozí sypké materiály nebo dřevo.
Následkem pak jsou mimo jiné vyjeté koleje v povrchu silnice. Nedávné omezení průjezdu vozidel
nad 7,5 t na úseku od Dubé do Tupadel ukázalo, jak příznivě by vypadal provoz na silnici 1/9,
kdyby ji kamiony nepoužívaly.
–myš–

ZUBNÍ POHOTOVOST

9,00 – 12,00 hod.
zavřeno
10,00 – 12,00 h.
zavřeno
9,00 – 12,00 hod.
zavřeno

sobota 7. 12.
MUDr. Zdeňka Lysická
Ústecká 2855, Česká Lípa
tel. 487 521 663

pondělí 23. 12.
MUDr. Ilona Tulisová
Revoluční 164, Stráž p. Ralskem
tel. 487 851 360

neděle 29. 12.
MUDr. Andrea Jelínková
Havlíčkova 443, Česká Lípa
tel. 487 723 127

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY
LÉKÁRNY OD 1. 1. 2014

neděle 8. 12.
MUDr. Jaroslav Lysický
Bulharská 844, Česká Lípa
tel. 487 823 530

úterý 24. 12.
MUDr. Pavel Hříbal
Revoluční 164, Stráž p. Ralskem
tel. 487 843 622

pondělí 30. 12.
MUDr. Ivana Hanzáková
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel. 487 831 763

sobota 14. 12.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

středa 25. 12.
MDDr. Kristýna Hejnová
Havlíčková 443, Česká Lípa
tel. 487 521 356

úterý 31. 12.
MUDr. Jiří Voříšek
Dlouhá 99, Jablonné v Podj.
tel. 487 762 377

neděle 15. 12.
MUDr. Jiří Voříšek
Dlouhá 99, Jablonné v Podj.
tel. 487 762 377

čtvrtek 26. 12.
MUDr. Pavel Klíma
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 722 591

středa 1. 1. 2014
MUDr. Naděžda Motlíková
Moskevská 671, Česká Lípa
tel. 487 853 014

sobota 21. 12.
MUDr. Ivana Adamcová
Markvartice 98, Jabl. v Podj.
tel. 487 762 223

pátek 27. 12.
MUDr. Milena Horáčková
Mariánská 845, Česká Lípa
tel. 487 521 662

sobota 4. 1.
MUDr. Jana Maričová
Bulharská 823, Česká Lípa
tel. 487 854 101

neděle 22. 12.
MUDr. Natalie Naboichenko
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 787

sobota 28. 12.
MUDr. Michaela Bělecká
Moskevská 671, Česká Lípa
tel. 487 523 088

neděle 5. 1.
MUDr. Milena Horáčková
Mariánská 845, Česká Lípa
tel. 487 521 662

Od nového roku dojde z provozních
důvodů a z důvodu malé
návštěvnosti lékárny v odpoledních
hodinách k menší úpravě otevírací
doby v lékárně (výdejně léků)
v Dubé.
Od 1. 1. 2014
bude otevřeno v době:
pondělí
9,00 – 12,00 hod.
úterý
9,00 – 12,00 hod.
středa
zavřeno
čtvrtek
zavřeno
pátek
9,30 – 12,45 hod.
sobota
9,00 – 11,00 hod.

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.

Dubáček -
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Městský úřad Dubá
přeje všem občanům
pohodové a klidné Vánoce,
a do nového roku 2014
pevné zdraví, hodně štěstí
a pracovních i osobních
úspěchů.
Redakční rada Dubáčku
přeje všem čtenářům
krásné a veselé Vánoce,
hodně splněných přání
a do nového roku 2014
mnoho štěstí, zdraví, radosti
a úspěchů

Upozornění Městské
knihovny Dubá
Od 1. 1. 2014 se výpůjční
den mění ze středy
na čtvrtek.
Půjčovné pro rok 2014
bude 100,- Kč
pro každého čtenáře
Výpůjční doba knihovny:
Každý čtvrtek od 14.30
hodin do 18.30 hodin
ADVENTNÍ KONCERT

V pátek dne 13. prosince 2013
v 17.00 hodin se v kostele Nalezení Sv. kříže v Dubé uskuteční
další adventní koncert. Tentokrát
budou účinkovat ženský pěvecký sbor Babíny di Doksy, Dětský
pěvecký sbor ZUŠ Doksy, Pěvecký sbor dospělých z Jablonného
v Podještědí a dětský pěvecký
sbor ZUŠ Jablonné v Podještědí.

Sbíráme víčka pro Kubíčka

Prosím, pomozte nám se sbíráním víček pro malého Kubíčka, který nemá od narození na růžích ustláno.
Kubíček se narodil ve 25. týdnu s porodní váhou 780 g. Přes tři měsíce strávil v nemocnici v inkubátoru napojený na plno přístrojů. Naděje na život byla malá, ale Kubík je velký bojovník a nevzdal se. Bohužel těžký
vstup na tento svět ho poznamenal na celý život. Ale on i my jako rodiče bojujeme a snažíme se následky
zmírnit, jak jen se dá.
Kubík je velice veselý a hodný chlapeček, který se naučil hezky papat, sedět v židličce, snaží se i plazit.
A i další pokroky jistě budou. Sběrem víček podpoříte malého Kubíčka. A za vybrané penízky pojede na
další rehabilitační pobyt do ADELI centra ve slovenských Piešťanech. Tato rehabilitace Kubíčkovi nesmírně pomáhá a posouvá ho vpřed. Jelikož výkupní cena víček není vysoká, je potřeba hodně víček (cca dvě
tuny, aby to k něčemu bylo).Více o Kubíčkovi, jeho životu, léčbě apod. najdete na www.jakubnavara.webnode.cz.
Děkujeme, rodiče Petra a Ladislav Navarovi.
Víčka můžete odevzdávat v Dubé na MěÚ v Infocentru, v Klubu malých Dubáčků nebo poslat po
vašich dětech do školky či školy.
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Ne každý má vždy chuť na mnohakilometrové výlety, někdy může být příjemnější kratší pohodlná
procházka, zvlášť za chladného počasí. Značené turistické trasy nyní vedou z Dubé dlouhými
úseky po silnicích než se ponoří do lesních partií,
proto na vycházku v délce necelé čtyři kilometry zvolíme neznačené cesty. Z náměstí v Dubé
půjdeme Českolipskou ulicí, mineme bývalý hotel
Slávie a za terasou bývalého zahradního občerstvení zabočíme doprava na schodiště, po kterém vystoupáme na parkově upravenou plochu
bývalého starého hřbitova. Vlevo se tyčí mohutný strom – pávie žlutá, či také jírovec žlutý –

ny. Zprava je posléze lemovaná řadou mohutných javorů klenů.
Dojdeme na rozcestí u zdi zámeckého parku.
Doleva nahoru odbočuje omleté kamenné schodiště, doprava pak cesta k domům pod Berštejnem. Výhled přes kamennou zeď nám umožňuje obdivovat část zámeckého parku s mohutnou
opěrnou zdí v pozadí. Půjdeme doprava podél
pastviny. Mineme půvabnou cennou roubenou
stavbu s mansardovou střechou, za novým dřevěným domkem nalevo se skrývá vstup do rozlehlých sklepů bývalého novoberštejnského pivovaru. Sklepy nějaký čas sloužily k zrání sýrů.
Poslední zbytek pivovaru uvidíme
na křižovatce, kde doleva vede
úzká silnička k silnici na Doksy.
My půjdeme doprava.
Hájovna po levé straně cesty
náleží již k Vrchovanům. Cesta
stoupá z údolí vzhůru. Poskytuje pohled na zalesněné skalnaté
stráně vlevo. Mineme první odbočku doprava a stoupáme po cestě
dále v přímém směru. V místech,
kde cesta v terénní vlně klesá
dolů, zabočíme doprava cestou
podél bývalé bažantnice. Napravo se otevírá pohled na rozlehlou
louku lemovanou lesním porostem
Parkově upravený bývalý hřbitov
a janovcovými keři. Jdeme směs kmenem poznamenaným roubováním. Jdeme
přes bývalý hřbitov, vpravo vidíme objekt márnice z roku 1839. Na bývalém hřbitově stával první dubský kostel sv. Petra a Pavla, zmiňovaný již
v polovině 13. století a zbořený po roce 1837.
Z bývalého hřbitova vyjdeme na cestu nad
silnicí 1/9, z jedné strany lemovanou řadou mohutných lip, z druhé strany se táhne na stráňce
nad cestou hřbitovní zeď. U křížku mezi dvěma
jírovci odbočíme doprava a posléze po štěrkované cestě se závorou půjdeme doleva až k zahrádkářské kolonii. Pěšinou mezi ploty projdeme
na cestu, kde se dáme doprava. Upravená cesta
vede k poslednímu domku, ale my se dáme mírně
vlevo travnatou plochou, kde posléze zřetelně pokračuje cesta mezi vzrostlými stromy. U posledního mohutného smrku po levé straně zabočíme
ostře doleva. Pěšina je zpočátku méně zřetelná,
ale posléze se mění na lesní cestu, která se v přímém směru svažuje do údolí.
Scházíme mírným svahem po úzké lesní
Cesta s řadou javorů klenů
cestě, pod svahem napravo teče potok, vlevo můžeme obdivovat vysoké mohutné smrky. rem k domu, který také náleží do katastru VrSestoupíme cestou až do údolí na hráz ma- chovan. Cesta vede podél plotu a posléze hlublého rybníka, který byl vybudován v místech ším úžlabím, kterým scházíme do dubské lokality
historického rybníka, doloženého již v mapách Malý Mlýnek.
Mineme chatu myslivců, napravo máme chovStabilního katastru v polovině 19. století. Podél
údolí vede cesta, zleva zasekaná do skalní stě- né rybníky, nalevo pak přes loučku vidíme skalní
blok s místnostmi, který v létě tvoObnovený rybník v údolí
ří zázemí dětského tábora. U hráze
dolního rybníka můžeme obdivovat
pohled přes oba rybníky do táhlého
údolí, ale také systém do skály vytesaného náhonu a vodního tunelu,
které jsou pozůstatkem starodávného mlýna. Zajímavé jsou i zbytka
do skály vytesaného chléva.
Projdeme kolem domu na Malém Mlýnku, cesta vede nad vlh-

Cesta z údolí

Cesta stoupá do mírného svahu

Odbočka podél bývalé bažantnice

kým údolím, kde se vine potok, tekoucí směrem
do Černého rybníka. Zabočíme doprava do hlubokého úvozu, kterým vystoupáme na náhorní
planinu, odkud je pěkný výhled na Dubou, ale
také zpět na oblé hřbety obou Beškovů a další

Dubáček -
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Cesta podél plotu

Na břehu rybníka na Malém Mlýnku

zalesněné kopce. Z cesty, která
v přímém směru vede ke hřbitovu, odbočíme úvozem doleva
dolů k lokalitě Na Terase. Kolem
dvou domů, které zde stojí, sejdeme do Sadové ulice, kde se
dáme doprava. Začíná zde soubor památkově chráněných skalních sklípků. Mineme silný pramen, který ústí do prostorného
koryta, používaného kdysi k máchání prádla. U Máchadla si prohlédneme památkově chráněnou
sochu sv. Floriána z poloviny 18.
století. Tato socha původně stála
při odtoku z Kostelního rybníka v Pohled do údolí
dnešní Českolipské ulici. Po druhé světové válce byla přestěhována na místo lého hotelu představuje zajímavou, složitou stavbu s uzavřeným dvorem. Kolem ní se vrátíme na
do Sadové ulice.
Jdeme dále Sadovou ulicí podél řady zčás- dubské náměstí.
–myš–
ti opravených skalních sklípků, vlevo si všimneme památkově chráněného domu čp. 227 se
segmentově zaklenutým portálkem.
U rovněž opravené
studny si na tabuli
můžeme o skalních
sklípcích přečíst
bližší informace.
O něco dále se
před námi tyčí zadní partie sálu bývalého hotelu Slávie
s nově opravenou
střechou, kde byly
obnoveny i dřevěné větrací věžičky.
Památkově chráOpravené skalní sklípky
něná budova býva-

Bývalá škola ve Dřevčicích

Období kolem poloviny 19. století lze bez nadsázky nazvat dobou velkých požárů měst a obcí.
Vinu nesly pravděpodobně změny ve způsobu života obyvatel a nové pracovní postupy řemesleníků. Každopádně jen na Dubsku v roce 1832 vyhořel Dražejov a Korce, roku 1834 Zátyní, 1842
Doksy a Okna, 1843 Loubí, 1845 Dubá, 1848
Dřevčice a Jestřebí, 1864 Holany – a to není
výčet požárů úplný.
Tragický požár Dřevčic v roce 1848 zničil
24 domů, což byla více než třetina celé vesnice.

Bývalá škola v Dřevčicích v roce 1903

Téhož roku byla pak ve středu Dřevčic na tak
zvaném Pastýřově vrchu (Hirtenberg) postavena patronátním úřadem novozámeckého panství
škola s věžičkou. Na věžičce byly umístěny hodiny. Do jednotřídní školy tehdy chodilo 75 dětí,
nejen z Dřevčic, ale i z Heřmánek. Velikost této
školy se ukázala po určité době jako nedostatečná, proto byla později postavena na kraji protilehlé řady domů škola nová, která sloužila až do
svého zrušení ve školním roce 1977 – 78. Děti
pak docházely do Dubé.
Budova školy z roku 1848
měla původně fasádu horizonálně členěnou kordonovou římsou a po celé ploše byla fasáda
zdobená pásovou rustikou. Okna
byla osmitabulková. Před rokem
1989 MNV Dubá bez ohledu na
to, že jde o památkově chráněnou budovu, původní fasádu nechal odstranit a nahradit hladkou
bez římsy. Původní okna vyměnil
za nedělená. Naštěstí rekonstrukci unikla historická střecha s větracími otvory ve tvaru volských ok
a štěrbin. V 90. letech pak došlo
k opravě věžních hodin. Hodinář
ale v průběhu opravy onemocněl
a během jeho nemoci se ztratil původní historic-

ký hodinový stroj, který měl ve své dílně. Náhradou posléze poskytl městu Dubá jiný starý hodinový stroj, který je uložený na radnici v Dubé.
Hodiny na věžičce čp. 42 nyní pracují na moderní pohon.
Po přesídlení školy z čp. 42 do nové budovy
se posléze z bývalé školy stal hostinec, a jako
hostinec slouží i v současné době. V roce 1958
byla budova školy z roku 1848 zapsána do seznamu kulturních památek. Není to jediný zajímavý školní objekt na Dubsku. V Dubé a okolí
se dochovala řada dalších bývalých škol, které
sice nejsou památkově chráněné, ale rozhodně
stojí za pozornost.
–myš–

Bývalá škola dnes hostinec
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Kultura

ČESKÁ LÍPA

Kulturní dům Crystal
6. prosince v 19 hodin, Klubovna – 1. patro
JERGUŠ ORAVEC TRIO
Mladé blues ze Slovenska Jerguš Oravec – kytary, zpěv, Denis Pagáč / Filip Hittrich – baskytara,
Marek Žilinec / Marián Slávka – bicí.
Vstupné 90,-Kč
9. prosince v 19 hodin
10. cestovatelská přednáška
ČILE PO CHILE
Pouští a pralesem až na konec světa. Velmi
úspěšná fotograficko-filmová diashow Kateřiny
a Miloše Motani z cesty po Chile prošpikovaná
spoustou veselých i napínavých příběhů.
Vstupné 80,-Kč
14. prosince v 10 hodin
TANEČNÍ TALENT LIBERECKÉHO KRAJE 2013
Soutěž pro amatérské taneční kluby i pro úplné
začátečníky.
Vstupné děti do 6 let zdarma, mládež do 15 let
40 Kč, dospělí 60 Kč. Organizátor: Enliven Centre,
o.s. propozice soutěže na www.enlivencentre.cz
15. prosince ve 14 hodin, restaurace
TANEČNÍ ODPOLEDNE
Tradiční nedělní zábava s Jiřím Horákem.
Vstupné 60,- Kč
Jiráskovo divadlo
14. prosince v 15 hodin
Tradiční sobotní pohádka
ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Léto končí a na paloučku u čmeláčí chaloupky
začíná podzim. Čmeldové ochutnávají první sladké hrušky, jenže neví, že si na nich taky pochutnává nebezpečný Sršeň.
Vstupné 60,-Kč
16. prosince v 19.30 hodin
herecké legendy Lubomír Lipský a Květa Fialová
MANŽEL PRO OPALU
Vstupné 350,-Kč

31. prosince v19 hodin
Silvestr opět v divadle !!!
IMPROTYÁTR
Po loňském úspěšném a netradičním Psu baskervilském chystají členové Divadelního klubu
Jirásek pro letošní konec roku další překvapení.
Improtyátr, představení, které vzniká z předem
nepřipravených, nenazkoušených situací...
Vstupné 100,-Kč
Vlastivědné muzeum
20. prosince v 19 hodin, ambit
KONCERT ČESKOLIPSKÉHO EVERGREENU
Program: klasické vánoční písně a koledy. Hosté:
Trio Consonanza.
Vstupné 60,-Kč a 30,-Kč
Galerie Jídelna: výstava do 29. 12. 2013:
3 x jedna/3 názory jedné generace
původně sklářské výtvarnice Alena Matějka, Eliška Pokorná a Jana Voldřichová
Maštálkova síň: výstava do 29. 12. 2013: Máchův kraj poetický slovem i obrazem
Fotografie Zdeňka Halíře a Vladimíra Kuřátka.
Ambit: 3.12.–8.12. 2013: XXIV. Vánoční trhy
v muzeu
Kostel Narození Panny Marie
21. prosince v 17 hodin
ČESKOLIPSKÝ PĚVECKÝ SBOR
A CHLAPECKÝ SBOR PUERI CANORI
Program: duchovní skladby, V.Fišer – Vánoční
Vstupné: dospělí 50,- Kč děti a důchodci 30,- Kč
Náměstí T.G.M.
24. prosince ve 24 hodin
PŮLNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
Tradiční setkání lidí dobré vůle.
Vstupné zdarma
Basilika Všech svatých
26. prosince v 17 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT ČESKOLIPSKÉHO DĚTSKÉHO SBORU
Hosté: Českolipský Evergreen
Vstupné 60,-Kč a 30,-Kč

MĚLNÍK

7. 12. 2013 Muzejní jarmark v Regionálním muzeu
Výrobky hrnčířů, šperkařů, perníkářů a mnoha
dalších řemeslníků se můžete nejen potěšit, ale
i učinit z nich originální vánoční dárek pro své
nejbližší… Chybět nebudou bylinkářské produkty, decoupage, obrázky, vánoční vazby a dekorace, hračky, i práce malované, drátkované
nebo třeba batikované… Nepatrné vstupné ve
výši 20 Kč (dospělí) a 10 Kč (děti) zahrnuje návštěvu vánoční výstavy. Otevírací doba od 9.00
do 17.00 hodin.
19. – 22.12. Mělnické vánoční trhy na náměstí
Míru, 10 – 18 hod.
Úterý 10. 12. 2013 od 19.30 hodin,
divadelní sál MKD
Vánoce hrajou glórijá – Koncert Petra Kotvalda
vstupné: 390 Kč
Edith a Marlene
pátek 13. 12. 2013, 19.30 hod.,
divadelní sál MKD
Nejslavnější písně zlaté éry šansonu na pozadí
dramatických osudů Edith Piaf.
vstupné: 380 Kč
Úterý 17. 12. 2013 od 19.30 hodin,
divadelní sál MKD
Vánoční koncert Věry Martinové, Jamie Marshalla a spol.
vstupné: 295 Kč

ÚŠTĚK

Slet andělů – Úštěcký advent – 13. ročník
Sobota 14. prosince 9 – 17 hod. centrum města
Hromadný inscenovaný slet andělů z kostelní věže – první originální vystoupení v Evropě
– 3x za den kolem 11., 14. a 17. hodiny, velké
dobové vánoční tržiště, celodenní program na
hlavní scéně, andělé na chůdách, pěvecké sbory s koledami

Manžel pro Opalu

Komedii o dobrých duších a špatných strašidlech, které svedl dohromady
jeden inzerát uvede Jiráskovo divadlo 16. prosince od 19.30 hodin. Na
divadelním jevišti se tak setkají živoucí herecké legendy Květa Fialová,
Naďa Konvalinková a Lubomír Lipský v hlavních rolích.
Opala hledá manžela pro svoji přítelkyni Růženku. Odepíše na velmi
přitažlivou nabídku a ženich se skutečně dostaví – pětadevadesátiletý
bývalý kapitán Mooney, který utekl z domova pro přestárlé. Opala mu
poskytne přístřeší a pomůže vypálit rybník chamtivým příbuzným. Opala
je plná nezdolného optimismu, překypující láskou k lidem a hlavně snahy
činit je všechny šťastnými. Nikoliv peníze, ale víra v dobré vlastnosti člověka proměňovaná ve skutky dělá každého z nás nejšťastnějším. Nikdo
nemůže být přece tak zlý, aby se nedal napravit.
Slavný autor dokonale ovládal své řemeslo, byl skutečným mistrem
duchaplných dialogů. Přesně věděl, co komedie potřebuje, co spolehlivě
dokáže u diváků vyvolat slzy smíchu a dojetí. Na bolesti života a světa
nasadil svou Opalou lék nejúčinnější.
„Ještě žiji a užívám si to. Ve hře Manžel pro Opalu, hraji námořního
kapitána, který si bude namlouvat ženskou. Tutéž roli jsem hrál už před
čtvrt stoletím. Není to skvělé?“ řekl s úsměvem Lubomír Lipský a doplnil:
„My jsme Manžela pro Opalu před těmi mnoha lety odehráli snad stokrát

a Opalu skvěle hrála Stella Zázvorková. V jiné, ještě starší inscenaci, roli
Opaly ztvárnila také Jiřina Štěpničková. Já teď jen navazuju, text umím,
ba perfektně, jen kvůli úpravám mám z toho tak trochu guláš v hlavě, ale
ono se to v průběhu zkoušení usadí.“
Vstupenky jsou již v prodeji a více na www.cl-kultura.cz.
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PLACENÁ INZERCE

Ceník barevné inzerce
Vážení inzerenti, dovolujeme si vás informovat, že
od ledna 2014 budete mít možnost zveřejnit
své inzeráty v Dubáčku nově také barevně.
Vzhledem k rozšíření počtu barevných stránek
a navýšení tištěného nákladu, byly ceny
za barevnou inzerci stanoveny takto:
celá A4
1/2 A4
1/4 A4
1/8 A4
1/16 A4

2 000,- Kč
1 000,- Kč
600,- Kč
400,- Kč
200,- Kč

V případě dotazů můžete volat
na tel. číslo 724 857 243 nebo využít
mailové adresy inzerce.dubacek@atlas.cz.
Těšíme se na budoucí spolupráci.
Redakční rada

PLACENÁ INZERCE

PRODEJ UHLÍ
Areál PILY LUKA
Markvart Ladislav
Luka 8, 472 01 Doksy
tel: 723 524 112
email: pila.luka@seznam.cz
nabídka uhlí:
Ořech I., Ořech II.,
Kostka Ledvice, polské uhlí
V našem areálu můžete také zakoupit
německé uhelné brikety a dřevěné brikety.
Brikety jsou buď pytlované po 25 kg
nebo volně ložené.
Doprava k vám domů zdarma,
složení pasem také zdarma.
Uhlí je skladované v hale.
Pro více informací nás kontaktujte
telefonicky nebo emailem.
PLACENÁ INZERCE

Dubáček -
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EDUCA

Zaujala mně nabídka střední školy oboru cestovní ruch a podnikání, líbily se mi práce uměleckých truhlářů, zajímavá byla ukázka práce se
sklem, rozhodla jsem se pro střední školu, která nabízí obor chovatelství a jezdectví, uvažuji
o studiu na střední škole stavební, zajímavá byla
nabídka odborné školy ochrany přírody, udělala
jsem si přehled nabídky středních škol, líbila se
mi módní přehlídka studentek ze střední textilní
školy – to jsou postřehy žáků IX. třídy ZŠ Dubá
z návštěvy nabídky veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí – EDUCA 2013 MY JOB –
byla zde představena nabídka oborů vzdělávání
středních škol a učilišť pořádaná ve dnech 17.10.
- 19.10. 2013. Návštěvou této akce se mnohým
budoucím studentům středních škol a učilišť rozšířily obzory, kam je možno nasměrovat svůj další profesní rozvoj. Ke kladnému hodnocení této
akce se mohu přidat a děkuji za ni.
Mgr. Jindřiška Skalická

Vysázeli
jsme duby

V úterý 12. listopadu bylo vysázeno šest dubů
letních při cestě ke hřbitovu v Dubé. Žáci deváté
třídy Ekoškoly Dubá ve spolupráci s ekoložkou
města Dubá Zuzkou Martínkovou a zaměstnanci
města upravily jámy k výsadbě a společně sazenice vysadili.
Sazenice městu bezplatně poskytla Společnost přátel přírody Čmelák z Liberce. Ať se
stromkům daří!
Mgr. Jana Mašková

Mateřské centrum v Dubé
je otevřeno v pracovní dny
od 8.00 do 12.00 hodin.
Cvičení s dětičkami ve čtvrtek
od 16.00 hodin.
Kontakt Naďa Hromádková,
tel. 723 708 663.

Zájemci o

pronájem tělocvičny
se mohou informovat
na tel.: 487 883 953.

Ze života škol
Muzikál
Mauglí
V pátek 18.října 2013 se vydala výprava žáků
a rodičů pod vedením paní učitelky Matějkové a
Wagenknechtové do indického pralesa za panterem Baghírou, aby si poslechli příběh lidského
mláděte Mauglího. Muzikál Mauglí autorské dvojice Soukup-Osvaldová se hraje v divadle Kalich.
Nejvíce nás zaujaly akrobatické výkony herců, při
kterých zvládali i zpívat, ale i vtipné texty, rytmická hudba a originální kostýmy pro zvířecí hrdiny
(slon, supi). Bonusem byla cesta noční Prahou,
ve které právě probíhal festival světel. Už teď se
těšíme na další muzikálový výlet.
Bc. Věra Valová

Dne 6. února 2014 od 13,00
do 17,00 hod. se koná

zápis do I. třídy.

K zápisu se dostaví děti, které
v tomto roce dosáhnou věku 6 let.
Na stránkách www.zsduba.cz,
jsou informace o škole
i programu,
kterým se profilujeme. Učíme číst
prvňáčky genetickou metodou
a výborným doplňkem této
metody je písmo Comenia script.
Žáci se naučí číst s porozuměním
již během několika měsíců.

Dne 17. prosince se koná

Den otevřených dveří v základní škole.

Zájemci mají možnost se účastnit výuky a prohlédnout si prostory školy.

Pro jídlo a do pelechu

Dne 4.listopadu se V. třída zúčastnila výukového
programu Pro jídlo a do pelechu, který organizovala společnost přátel přírody Čmelák.
V úvodu se nám představila lektorka ekologické výchovy – paní Jana Kerdová. Nejprve
jsme si vyrobili jmenovky a rozdělili se do skupin
pomocí obrázkových žetonů. Po tomto rozdělení
jsme si napsali malý testík o přírodě, který jsme
pak následně společně opravili.
Po náročném přemýšlení jsme se posadili do
kruhu a zahráli si oblíbenou hru „Přírodu“. Jako
hladová zvířata jsme se snažili ulovit nějakou potravu v podobě barevných žetonů.
Další hrou jsme si ověřili znalost chutí různých zvířat, kde jsme se pokoušeli přiřadit po-

travu ke správnému zvířátku. Obzvláště zajímavé byly vzorky přírodnin, které nám paní Jana
přivezla ukázat. K vidění byla např. srnčí lebka,
zaječí bobky, ptačí pírka a dokonce hadí kůže.
Jako kořist hladového káněte jsme museli bedlivě pozorovat jeho přílety i odlety a pokaždé ztuhnout jako kámen, když bylo nablízku. Mapovali
jsme také cesty zvířat. Ježkovu nebo jezevcovu cestu jsme znázorňovali pomocí klubka vlny
a připínáčků. Naše nabyté zkušenosti během tohoto programu jsme si vyzkoušeli a ověřili krátkým testem, který jsme všichni hravě zvládli.
Chtěli bychom poděkovat za celou V. třídu.
Michaela Holíková a Václav Tomášek
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Green Life v Ekoškole Dubá

Unikátní česko-indonéský projekt Green Life – jehož partnerem je Ekoškola Dubá – přinesl novou
přednášku, a to na téma Korálový útes. Krátký
film přiblížil dětem význam korálového útesu pro
lidstvo a seznámil děti s jeho obyvateli. Následovala soutěž s otázkami k tématu. Za I. třídu byl
neúspěšnější Vojta Toman, který získal diplom.
Vstupné z projektu je použito na spolufinancování
projektu Gren Life v Indonési na Sumatře. Více
na www.nepz.cz
Současně byl dětem nabídnut časopis, který
bude pravidelně 5x ročně seznamovat s dalšími

partnery NEPZ /Nejbohatší Ekosystémy Planety Země/, s možnými způsoby ochrany přírody,
bude podávat reálné informace o stavu divoké
přírody, o rozvoji unikátní české soukromé rezervace Green Life na Sumatře. Jsme velmi
rádi, že naše škola získala partnerský certifikát tohoto projektu, který dětem přibližuje kraje
velmi vzdálené, ale problémy tak blízké všem
tvorům na Zemi. Zájemci o časopis Green Life
si ho mohou zakoupit za 35 Kč u paní učitelky Maškové.
Mgr. Jana Mašková

Tělocvična v Dubé
je kompletně zateplená

Ve středu 6. listopadu 2013 převzalo město Dubá
od dodavatelské firmy KULT s.r.o. zpět tělocvičnu
základní školy po jejím kompletním zateplení vnějšího pláště budovy. Náklady na samotné stavební
práce přesáhly 2 870 tisíc korun. Městu se podařilo
získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí.
Dotace činila 90 procent z uznatelných, tedy způsobilých nákladů, přičemž 85 procent z celkového objemu dotace pokryly peníze z evropských
fondů a zbývajících 5 procent šlo ze státních
prostředků.
Před předáním tělocvičny bylo ve vnitřních prostorách provedeno kontrolní měření

koncentrace azbestových a minerálních vláken
v ovzduší. Výsledky měření přítomnost azbestových vláken neprokázaly. Naměřené hodnoty jsou tedy zcela vyhovující podmínkám
vyhlášky č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních
a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.
Měření provedlo liberecké pracoviště Zdravotního
ústavu se sídlem v Ústí nad Labem.
Tělocvična tak může být bez jakýchkoliv pochybností opět používána.
Mgr. Zdeňka Šepsová,
starostka města Dubá

Ekoškola Dubá organizuje hmotnou sbírku pro

psí útulek v Dobranově
listopad 2013 – leden 2014
Krmení, deky, misky, vodítka, hračky, piškoty, krabicové mléko,…
je možné předat paní učitelce Mgr. Janě Maškové
Děkujeme všem za jakoukoliv pomoc!

DOBROVOLNÍKEM NA LEDNOVÉ
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE
V první polovině měsíce ledna proběhne na celém území České republiky již potřinácté největší dobrovolnická akce na území České republiky s názvem Tříkrálová
sbírka, kterou ve vašem městě či obci organizuje Farní charita Česká Lípa. Sbírka má
ustálená pravidla. Vedoucím skupinky musí být osoba vybavená průkazem koledníka.
Skupinka chodí od domu k domu nebo koleduje v ulicích, nosí lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovává je drobnou pozorností, zpívá tříkrálovou koledu. Současně
koledníci vybírají finanční příspěvek do úředně zapečetěné kasičky, opatřené charitním
logem. Farní charita Česká Lípa si pro rok 2014 jako svůj záměr na využití získaných
prostředků z Tříkrálové sbírky zvolila projekt Sociální automobil, který poskytuje již
šest let přepravu zdravotně handicapovaných dětí ze školy a do školy. V současné chvíli
hledá Farní charita Česká Lípa dobrovolníky, kteří na pozici vedoucích skupinek budou koledovat se svými koledníky ve svých bydlištích. Máte chuť pomoci, realizovat se
a užít si zábavné chvíle? Kontaktujte FCH CL na medializace@fchcl.cz
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Týden vědy
a techniky
AV ČR

Týden vědy a techniky AV ČR je nejrozsáhlejší
vědecký festival v České republice. Třináctý ročník festivalu se uskutečnil ve dnech 1.–15. listopadu 2013. V tomto týdnu proběhlo přes 400 akcí
po celé ČR. I naše škola se tohoto Týdne účastnila a využila možnost navštívit nejbližší vědecké
pracoviště – Observatoř a telemetrickou stanici
Panskou Ves.
Přímo u vchodu do observatoře nás přivítal
jeden z „otců“ družice Magion 1 pan František
Hruška, který nás celou stanicí provázel. Seznámil nás s historií příjmu vědeckých družic v ústavu a informoval nás o programu družic MAGION.
24. října totiž uběhlo přesně 35 let od startu první
československé družice Magion 1, která startovala společně s družicí Interkosmos 18 a měla za
úkol výzkum přírodních nízkofrekvenčních elektromagnetických vln. Měření probíhala v magnetosféře a ionosféře Země a zkratkou těchto
slov vznikl název družice Magion. Pak následovala prohlídka přijímací místnosti a ukázka ionosférických měření. Nakonec jsme přešli ven,
kde na nás čekaly parabolické antény pro příjem signálů.
Exkurze se nám velice líbila a děkujeme panu
Františku Hruškovi za zajímavý a velice dobře
pochopitelný výklad k dané problematice.
Miroslava Sochová

Přírodovědný
klokan

Během celého školního roku se žáci naší školy
účastní mnoha vědomostních soutěží. Jedna taková, s názvem Přírodovědný klokan, se konala
ve středu 16. října 2013. Zapojeni byli vybraní
žáci 8. a 9. ročníků v rámci kategorie KADET.
Soutěžící měli za úkol během 40 minut projít
24 otázek z matematiky, fyziky, chemie, biologie,
zeměpisu a všeobecných znalostí.
Za každou správnou odpověď získal soutěžící příslušný počet bodů (3, 4 nebo 5), za každou neřešenou úlohu body nezískal ani žádné
neztratil (bylo mu přiděleno 0 bodů), za každou
nesprávnou odpověď se 1 bod odečítal ! Každý
soutěžící vstupoval do soutěže s 24 body, to
aby nedosahoval záporných výsledků. Znamená
to tedy, že mohl získat maximálně 120 bodů. Při
řešení nebylo dovoleno užívat kalkulačky, tabulky
ani žádnou jinou literaturu.
Nejúspěšnější řešitelé z 11 vybraných zástupců školy:
Štěpánka Zývalová – 9. ročník
Tereza Jansová – 9. ročník
Karolína Pangrácová – 8. ročník
Marie Horčíková – 8. ročník
Všem řešitelům děkuji za účast.
Bc. Věra Valová

Dubáček -
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Činčily dorazily
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Ekoškola Dubá má nový přírůstek do chovatelského kroužku – 2 činčiláci kluci našli nový domov v terárku školního zvířecího klubu. Jsou z útulku v Kozlech, kam se dostali z rodiny, která o ně již neměla zájem. Jsou
úžasní, kamarádští a dětem přinesou určitě veselé zážitky. S naším už
desetiletým činčiláckým dědečkem se dokonale shodli. Přejeme jim veselý pobyt u dětí.
Mgr. Jana Mašková

Výstava
nejkrásnějších
dlabaných dýní

Neklamnou známkou podzimu je i konání tradiční výstavy dlabaných dýní.
I letos nám dýně rozsvítily pošmourné podzimní dny. Výstavy se zúčastnilo přibližně dvacet dětí se svými originálními výrobky. Dlabat se nakonec
nemusí jen dýně, ale i brambor nebo řepa. A komu se opravdu nedostávalo přírodního materiálu pro tvoření, mohl nakonec využít i jiný, lépe dostupný, např.papír. Výstava dýni potvrdila, že naše děti jsou vynalézavé
a tvořivé. Takže už teď mohou začít děti přemýšlet, čím přispějí na další
tradiční výstavu, tedy už tu vánoční v Šatlavě. Letošní téma jsou perníčky.
Děkujeme všem účastníkům.
Bc. Věra Valová

Školní den byl pro nás hrou

Za přispění Nadace Škola hrou a grantu Krajského úřadu Liberec absolvovala ve čtvrtek 17. října šestá třída první exkurzi v letošním školním roce,
a to do Centra Babylon v Liberci. Celý areál nabízí širokou škálu možností
využití. My jsme zavítali do prvního českého science centra iQparku.
V 1. podlaží jsme viděli vodní hrátky, zrcadlový labyrint, vyzkoušeli jsme
Šikmou místnost i rotující válec. Ve druhém podlaží nás čekaly mýdlové
bubliny, požární tyč, jízda na invalidním vozíku, ale i Pythagorova věta nebo
princip kladek. Asi nejvíc se líbilo ve 3. patře, kde jsme spatřili největšího
muže planety, zkusili si rychlost běhu a sílu magnetu. Téměř všichni moderovali předpověď počasí. V posledním patře jsme například prozkoumali
své tělo termokamerou, vyzkoušeli seismograf nebo fakírovo lůžko. Celé
dopoledne jsme trávili experimentováním a hraním.
Zábavnou část Babylonu – lunapark jsme také nemohli vynechat. Děti
se vrhly na autíčka, prolézačky, na „rozzuřeného býka“ a jiné atrakce. Všem
účastníkům se tento školní den moc líbil.
Mgr. Miroslava Sochová, tř. uč. VI. třídy

Z investičních akcí města
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Chodník v Nedamově
Sklípky Sadová

Střecha Slávie

Dubáček

