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V Dubáčku
najdete:

z karnevalu Klubu malých Dubáčků

– Záměr Města (str. 2)
– Sociálně aktivizační služby (str. 4)
– Sčítání lidu (str. 7)
– První vysvědčení (str. 12)
– Klub seniorů (str. 15)
– Maškarní zábava
(str. 15)
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Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
vstupujeme do posledního měsíce prvního
čtvrtletí roku 2011 a přesto, že jaro začne kalendářně až za několik týdnů, my se na něj již pilně připravujeme. Jednou z akcí, které plánujeme
na jaře realizovat je úprava návsi na Panské Vsi.
Návrh změn, kterými by náves měla projít vzešel
z iniciativy místních občanů. Věřím, že po vyřízení všech formalit a získání nezbytných stanovisek se tuto akci podaří dokončit v co nejkratším
možném termínu tak, aby si zde nejen místní,
ale i turisté mohli odpočinout a naplno si užívat
poklidné krásy zdejší přírody. Pro vaši představu
jen uvedu, že plánované úpravy zahrnují zpevnění plochy stanoviště se sběrnými odpadními nádobami, jeho osazení živým plotem a vybudování
pohodlného sezení obehnaného hrazením, které
bude zabraňovat vozidlům rozjíždět prostranství
kolem něj. Součástí akce bude i odborné ošetření
a redukce korun dvou opodál stojících vzrostlých
lip, které je nezbytné rovněž zabezpečit vazbami. Předpokládané výdaje na tuto akci dosáhnou
bezmála 67 tisíc korun, přičemž by až padesát
procent mohla činit dotace z Grantového fondu
Libereckého kraje z Programu obnovy venkova,
o níž město žádá. Žádostí o poskytnutí dotace
jsme připravili hned na několik akcí. Další z nich
je např. zprovoznění 1. patra malé školy, dodláždění historické dlažby na Malé Straně, úprava
zeleně před bytovkami v Luční ulici.
Na základě návrhu Komise pro občanské zá-

ležitosti udělilo zastupitelstvo na svém únorovém
zasedání již druhou Cenu města Dubá, tentokrát
paní Anitě Petráňové za její mimořádný přínos
městu v oblasti kulturního a společenského života. Paní Petráňová byla dlouhá léta doslova
duší místní knihovny, později rovněž vedla Klub
seniorů v Dubé. Předání této ceny tak bude nejvhodnějším poděkováním za její dlouholetou činnost nejen ve funkci knihovnice. Slavnostní předání se opět uskuteční v obřadní síni na radnici
a jeho termín bude ještě upřesněn.
V únoru jsme se velmi aktivně věnovali spolupráci s úřadem práce v oblasti přijetí pracovníků na veřejně prospěšné práce. Je pravdou,
že reportáže odvysílané v televizi zamotaly hlavu řadě lidí a vyvolaly patřičné obavy zejména
mezi uchazeči o tato místa. Na základě finančních možností úřadu práce, který tyto pracovníky dotuje, se zdá, že v letošním roce budeme
moci přijmout nesrovnatelně méně pracovníků
VPP a zároveň budeme nuceni dodržet řadu
nových pravidel. Rádi bychom přijali stejný počet spoluobčanů jako v loňském roce, neboť
tato vzájemná spolupráce je přínosná nejen pro
město, ale věřím, že i pro samotné uchazeče
o zaměstnání.
V uplynulém měsíci jsme obdrželi roční hlášení o produkci a nakládání s odpady v našem
městě, které zpracovává svozová firma. Z hlášení vyplývá, že za rok 2010 došlo k mírnému
poklesu množství vyprodukovaného směsného

domovního odpadu, laicky řečeno, že svozová
firma z našeho města odvezla méně odpadu
z popelnic. Současně s tím jsme však zaznamenali pokles i v oblasti vytříděného odpadu
(oproti roku 2009, za který jsme získali prvenství v celém kraji). Podrobnou bilanci, která
bude rovněž zveřejněna na webových stránkách, připravuje ekoložka města slečna Martínková do příštího vydání městského zpravodaje.
Vzhledem k číslům, jež máme k dispozici bych
chtěla všechny občany požádat, aby i nadále
v maximální možné míře využívali nádob na tříděný odpad, neboť v tomto směru skutečně nesmíme usnout na pomyslných vavřínech. Bylo by
skvělé i nadále dosahovat v oblasti odpadového
hospodářství takových úžasných výsledků, jako
tomu bylo doposud.
V krátkosti se několika větami zmíním o výběrovém řízení na správce autokempu a koupaliště v Nedamově. Ve stanoveném termínu jsme
obdrželi celkem 7 přihlášek zájemců o toto místo. Příští týden proběhnou pohovory s jednotlivými uchazeči a věřím, že s konečným výběrem
komise budou všichni návštěvníci, kteří letos do
našeho autokempu zavítají spokojeni.
Závěrem mého březnového sloupku chci
všem popřát mnoho sluníčka v posledních
zimních dnech a brzký příchod tolik vytouženého jara.
Mgr. Zdeňka Šepsová,
starostka města Dubá
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telefon: 487 870 201

Dubáček

Střípky z radnice
Kontejnery na N. Berštejně
e-mail: mesto.duba@tiscali.cz

V pondělí dne 7. března 2011 od 14.30 do 17.00 hodin
budou na MěÚ Dubá v zasedací místnosti přítomni
pracovníci Finančního úřadu v České Lípě, kterým
můžete platně odevzdat daňová přiznání, příp. jiná
podání. K dispozici budou také tiskopisy daňových
přiznání k dani z příjmů fyzických osob a k dani
z příjmů právnických osob.

Nevím proč se říká „opakování matka moudrosti“, protože já to opakuji pořád
a je to málo platné. A tak má letošní zima – resp. nějaký dobrák – na svědomí další shořelý kontejner na směsný komunální odpad, tentokrát u bytovek
na Novém Berštejně. Škoda tu přesáhla 7 500,- Kč protože jeden kontejner
shořel zcela a druhý byl žárem z vedlejší nádoby také poškozený. Opravdu,
ale opravdu nevím, jak jinak to říci (vlastně vím, ale to není publikovatelné).
Žádám všechny občany, aby po zbytek topné sezóny NEVHAZOVALI DO
ŽÁDNÝCH NÁDOB NA ODPAD HORKÝ POPEL. Předem děkuji.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

Město Dubá, IČ 00260479, se sídlem Městský úřad
Dubá, Masarykovo nám. č.p. 138, 471 41 Dubá, zastoupené starostkou města Dubá paní Mgr. Zdeňkou Šepsovou,
Zveřejňuje podle ustanovení § 39 zákona ČR č. 128/
2000 Sb.., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na úřední
desce Městského úřadu
Dubá svůj záměr pronajmout předmět pronájmu: nebytové prostory
v přízemí v městském
objektu č.p. 1 ve Dřevčicích, o celkové výměře 85 m2.
Základní podmínky
nájmu:
–
Nájemní doba
bude uzavřena ode dne
1. 4. 2011 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
3 měsíce,
–
účel využití:
prodejna potravin,
–
Minimální nájemné za celý předmět pronájmu je
stanoveno ve výši 15.300,- Kč za rok, splatné ve dvou
pololetních splátkách,

Dubáček
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–
Nájemce je povinen hradit všechny náklady související s provozem.
Bližší informace k této záležitosti vám podá či možnost
prohlídky předmětu pronájmu vám zajistí Libuše Benešová, správa domů a bytů MěÚ Dubá, tel. Č. 487 870 201.
Zájemci, kteří si
chtějí uvedený předmět
pronájmu pronajmout,
nechť podají písemné
nabídky s podnikatelským záměrem a navrhnou výši ročního
nájemného, v termínu
nejpozději do pondělí
dne 14. Března 2011 do
16,00 na Městský úřad
Dubá, podatelna
Žádost musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, trvalé
bydliště, rodné číslo,
živnostenský list nebo
název právnické osoby, sídlo, IČ, DIČ, výpis
z obchodního rejstříku,
a dále telefonní kontakt.
Město Dubá si vyhrazuje právo tento svůj záměr zrušit.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

Z městské matriky

Miláček Josef, Dražejov
Antošová Růžena, Dubá
Petráňová Anita, Dubá
Bělohlávková Anežka, Dubá
Řídká Věra, Dubá

NAROZENÍ

Krejčová Sára, Dubá
Konopáčová Ema, Dubá

ÚMRTÍ

94 let
91 let
83 let

„Nikdy nezapomeneme
na toho, koho máme rádi.
Nikdy nezapomeneme na
toho, kdo nám schází.“
Dne 24. března by oslavil
80. narozeniny
pan Emil Faitl. Za tichou vzpomínku
děkujeme všem, kteří ho znali a měli
rádi. Dcera Táňa s rodinou

Strejčková Marie, Dubá

Dne 29.3.2011 uplyne 8. smutný rok, kdy nás navždy opustil
pan Jaroslav Šimák. Stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami.
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 112 – Integrovaný záchranný systém,
hasiči – 150, záchranná služba – 155, policie – 158, hasiči Dubá – 606 372 919, nebo 725 076 553

Dubáček -
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Usnesení z veřejného zasedání
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Usnesení č. 2/2011 ze dne 17. února 2011 z ustavujícího 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 před- e) v obci Dubá, katastrální Horky u Dubé, vykonali ve prospěch našeho města. Se zněním
ložený doplněný program veřejného zasedání p.p.č. 649/6, ostatní plocha (silnice) o výměře celé zprávy se můžete rovněž seznámit na interZastupitelstva města Dubá č. 2/2011.
2 634 m2, tento pozemek je zastavěn tělesem netových stránkách města.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0 silnice č. III/2706.
Všechny tyto uvedené pozemky nebo jejich části 8) ROZHODLO na návrh Komise pro rege2) URČILO na návrh paní starostky zapisova- jsou zastavěny tělesy silnic ve vlastnictví Liberec- neraci městské památkové zóny města Dubá
tele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele kého kraje, a ve správě Krajské správy silnic Li- v rámci přidělených finančních prostředků ve
zápisu paní Mgr. Janu Maškovou a paní Evu Je- bereckého kraje. Výměra a rozsah částí pozemků výši 400 000,- Kč od Ministerstva kultury ČR
lenovou a zapisovatele usnesení pana Václava bude upřesněna geometrickým plánem.
na Program regenerace městských památkoHátle.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0 vých rezervací a městských památkových zón
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
ČR na rok 2011, v letošním roce realizovat ná4c) NESCHVÁLILO na návrh majetkového vý- sledující stavební akce:
3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastu- boru zastupitelstva na základě písemné žádosti – kulturní památka: budova č.p. 192 ve Školní
pitelstva č. 1/2011 ze dne 20. ledna 2011 včetně (složka č. 27/10), vyhlášení a zveřejnění zámě- ulici vDubé; vlastník objektu: město Dubá; nanedořešených bodů z předchozích usnesení.
ru prodeje městské budovy: č.p. 1 v části obce vržená akce obnovy: dokončení výměny oken
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 2/2011 kon- Dřevčice, v obci Dubá, katastrální území Dřevči- v přízemí a sjednocení mříží na všech oknech
trolního výboru zastupitelstva, viz příloha k na- ce.
v přízemí, výměna oken na čelní straně v 1. pahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0 tře budovy; rozpočtované náklady činí celkem
597 580,- Kč, podíl z programu regenerace MPZ
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru 4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru činí 244 000,- Kč; podíl z rozpočtu města Dubá
zastupitelstva na základě písemné žádosti (slož- zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr činí 353 580,- Kč
ka č. 1/11), vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost – kulturní památka: rodinný dům č.p. 220 ve
městského pozemku: část p.p.č. 1561, ostatní č.ev. 25/10): podle vypracovaného geometrické- Vodní ulici v Dubé; vlastník objektu: Jan Rypar;
plocha o výměře cca 500 m2, v obci Dubá, ka- ho plánu se jedná o p.p.č. 496/13, ostatní plocha navržená akce obnovy: výměna střešní krytiny,
tastrální území Deštná u Dubé. Jedná se o po- (jiná plocha) o výměře 35 m2, v obci Dubá, ka- vchodových dveří, oken a oprava fasády domu
zemek za budovou č.p. 46 v Deštné. Výměra tastrální území Lhota u Dřevčic. Strana kupující: rozpočtované náklady činí celkem 313 820,- Kč,
a rozsah pozemku bude upřesněna geometric- pan R.M. a paní I.M., kupní cena činí 1 400,- Kč podíl z programu regenerace MPZ činí
kým plánem.
plus správní poplatky, vše se splatností při podpi- 156 000,- Kč; podíl z rozpočtu města Dubá činí
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0 su kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy 31 382,- Kč a podíl vlastníka činí 126 438,- Kč.
a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výbo- do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje.
ru zastupitelstva na základě předložené žádosti Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření před- 9) UDĚLILO na návrh Komise pro občanské
Krajské správy silnic Libereckého kraje (složka mětné kupní smlouvy, bude tento schválený pro- záležitosti Cenu města Dubá paní Anitě Petráč. 32/10) v rámci narovnání nedořešených ma- dej zrušen.
ňové za její mimořádný přínos městu v oblasti
jetkoprávních vztahů, vyhlásit a zveřejnit záměr
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0 kulturního a společenského života.
bezúplatného převodu městských pozemků:
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
a) v obci Dubá, katastrální Dražejov u Dubé, 5) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního komentář starostky: Zastupitelstvo jednomyp.p.č. 19/3, ostatní plocha (neplodná půda) výboru zastupitelstva týkající se stavu finančních slně schválilo udělení Ceny města Dubá paní
o výměře 14 m2, p.p.č. 1492/2, ostatní plocha prostředků města Dubá k 15. únoru 2011.
Anitě Petráňové. Ocenilo především její dlou(ostatní komunikace) o výměře 223 m2, část
holetou činnost knihovnice v městské knihovně
p.p.č. 1548, ostatní plocha (ostatní komunika- 6) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ a vedení Klubu seniorů v Dubé. Cena bude slavce) o výměře cca 3 000 m2, p.p.č. 1605, ostatní Zprávu o hospodaření Městských lesů Dubá nostně předána v obřadní síni na radnici, termín
plocha (ostatní komunikace) o výměře 216 m2, – organizační složka, za rok 2010, předloženou bude upřesněn.
p.p.č. 1539/1, ostatní plocha (ostatní komunika- Ing. Josefem Štveráčkem odborným lesním hosce) o výměře 2 396 m2, tyto pozemky jsou za- podářem Městských lesů Dubá, viz příloha k na- 10a) SOUHLASILO na návrh paní starostky
stavěny tělesem silnice č. III/25936,
hlédnutí na Městském úřadě Dubá.
s podáním žádosti o dotaci z Grantového fondu
b) v obci Dubá, katastrální Dubá, část p.p.č. komentář starostky: Městské lesy vykázaly Libereckého kraje z Programu obnovy venkova
117/2, vodní plocha o výměře cca 50 m2, část za rok 2010 zisk ve výši 1 176 915,- Kč. Celou – program č. 17, dotační titul 2 – komplexní úprap.p.č. 3008/3, ostatní plocha (silnice) o výměře zprávu si můžete přečíst na internetových strán- va návsí a náměstí na realizaci projektu „Panská
cca 300 m2, část p.p.č. 3010/1, ostatní plocha kách města www.mestoduba.cz. Ing. Štveráčko- Ves“ – prořez lip a úprava prostranství u vývěsní
(silnice) o výměře cca 3 500 m2, tyto pozemky vi a všem zaměstnancům městských lesů děkuji desky, zpevněné plochy pro posezení a pod konjsou zastavěny tělesem silnice č. II/259, a část za celoroční práci.
tejnery, výsadba zeleně, posezení. Předpokládap.p.č. 3005/1, ostatní plocha (ostatní komunikané výdaje činí 66 700,- Kč s DPH, poskytnutá
ce) o výměře cca 1 500 m2, tento pozemek je 7) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ dotace bude maximálně ve výši 50 %. Město
zastavěn tělesem silnice č. III/27325,
Zprávu o činnosti JPO II/1 SDHO Dubá za rok Dubá vyčlení finanční prostředky na vlastní poc) v obci Dubá, katastrální Dřevčice, část 2010, předloženou panem Jaroslavem Hozou ve- díl z rozpočtu.
p.p.č. 1145/1, ostatní plocha (ostatní komuni- litelem JPO II/1 SDHO Dubá, viz příloha k napro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
kace) o výměře cca 1 200 m2, p.p.č. 1219/2, hlédnutí na Městském úřadě Dubá.
ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře komentář starostky: V jednotce je evidováno 10b) SOUHLASILO na návrh paní starostky
81 m2, tyto pozemky jsou zastavěny tělesem 22 členů. Naši hasiči zasahovali celkem u 116 zá- s podáním žádosti o dotaci z Grantového fondu
silnice č. III/2601,
sahů, kde strávili přibližně 1 639 hodin a uchránili Libereckého kraje z Programu obnovy venkod) v obci Dubá, katastrální Heřmánky, majetek v hodnotě 9 460 600,- Kč. Za vzorné ve- va – program č. 17, dotační titul 1 – občanská
p.p.č. 628, ostatní plocha (silnice) o výměře dení jednotky a obětavou práci děkuji veliteli jed- vybavenost na realizaci projektu „Zprovoznění
70 m2, tento pozemek je zastavěn tělesem sil- notky panu Jaroslavu Hozovi a všem členům sbo- 1. patra malé školy“ – zavedení plynového tonice č. III/2601,
ru za časově náročnou a nelehkou práci, kterou pení, kotel, radiátory, rozvody a úprava komí-
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nu. Předpokládané výdaje činí 380 000,- Kč
s DPH, poskytnutá dotace bude maximálně ve
výši 50 %. Město Dubá vyčlení finanční prostředky na vlastní podíl z rozpočtu.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
11) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
a) oznámení o schválení přidělené dotace na
akci „Senioři i rodiny – sejdeme se v parku!“
komentář starostky: Kontrolou Regionálního odboru SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) nebyly zjištěny skutečnosti, které by
vedly ke snížení požadované dotace a byla
tedy schválena k proplacení částka ve výši
371 601,- Kč na účet města Dubá.
b) oznámení o schválení přidělené dotace
na akci „Úprava a zpevnění lesní cesty na

p.p. 2742 a 2744 v k.ú. Dubá“
komentář starostky: Stejně kladně se kontrola
SZIF vyjádřila i k této akci a na účet města byla
připsána částka 2 252 736,- Kč.
c) žádostí o poskytnutí dotace z Fondu požární
ochrany Libereckého kraje na rok 2011
komentář starostky: V letošním roce podá město žádost o poskytnutí finanční pomoci na nákup
ochranných prostředků požární ochrany v hodnotě 112 694,- Kč, na pořízení věcných prostředků
požární ochrany v hodnotě 40 439,- Kč a k zajištění akceschopnosti jednotky na nákup pneumatik a disků v hodnotě 88 494,- Kč.
d) rekonstrukce veřejného osvětlení na Panské
Vsi a na Křenově
komentář starostky: Rekonstrukce byly
dokončeny, cena obou akcí dosáhla výše
411 500,- Kč.

Dubáček

e) rekonstrukce chodbové elektřiny v městském objektu č.p. 46 na Masarykově náměstí
v Dubé
komentář starostky: V městském bytovém
domě si tato rekonstrukce vyžádala částku
124 700,- Kč.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka
Tomáš Novák, místostarosta

Příští veřejné
zasedání zastupitelstva
se bude konat 24. 3.
od 18.00 v Dubé.

Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v lednu

l Dne 14.1.2011 od 14:33 do 14:52 hodin vyjela jednotka k technické pomocí na komunikaci III. třídy číslo 2705 v katastru obce Nedamov
s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 2.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý strom na komunikaci,
který byl částečně zavěšen do sdělovacího vedení. Jednotka provedla pomocí motorové řetězové pily postupné vyřezání zavěšených větví,
rozřezání kmene stromu a jeho následné odstranění z komunikace. Před odjezdem byl proveden
úklid vozovky.
l Dne 16.1.2011 od
08:20 do 10:35 hodin
vyjela jednotka k technické pomoci do Dřevčic č.p. 31 s technikou
CAS-25 Liaz a kalovým
motorovým čerpadlem
v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu a
provedeném průzkumu
byly zjištěny zatopené
sklepní prostory rodinného domu o prostorách
12 a 16 m2, do výše cca 0,4 metrů. Z důvodu
úzkého vstupu nebylo možno použít motorové
plovoucí čerpadlo. K odčerpání vody bylo nasazeno motorové kalové čerpadlo se třemi hadicemi
„C“ na odvod odčerpávané vody. Příčina vzniku:
obleva, déšť.
l Dne 16.1.2011 od 08:23 do 10:35 hodin
vyjela jednotka k technické pomoci do Dřevčic č.p. 30 s technikou RZA I Nissan Patrol
a elektrickým čerpadlem „Bibo“ v počtu 1 + 3.

Po příjezdu na místo zásahu byl zjištěn zatopený sklepní prostor 12 m2 do výše dvou metrů.
Vzhledem k tomu, že sklepní prostory nemají
žádný odvětrávací otvor bylo nasazeno elektrické čerpadlo. Příčina vzniku: obleva, déšť.
l Dne 21.1.2011 od 09:41 do 10:47 hodin
vyjela jednotka k technické pomoci na Nové
Město v Dubé s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byly zjištěny zatopené
sklepní prostory rodinného domu do výše 30
cm. K odčerpání vody
bylo nasazeno motorové kalové čerpadlo.
Příčina vzniku: obleva,
déšť.

l
Dne 28.1.2011 od
18:05 do 19:19 hodin
vyjela jednotka k požáru do obce Chlum
s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 6. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byl zjištěn požár sazí
v komínovém tělese bytového domu, při kterém
probíhalo plamenné hoření cca 1,5 metru nad
střechou objektu. Lokalizace požáru byla provedena ručním práškovým hasícím přístrojem. Následnou likvidaci požáru jednotka provedla pomocí kominického nářadí z půdního prostoru. Před
odjezdem bylo zajištěno vybrání hořících sazí do
nehořlavých nádob. Na místě byl nařízen 24hodinový dohled a zákaz používání do provedení
revize odborně způsobilou osobou. Požár beze

Sociálně aktivizační služby

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kterou poskytuje Centrum pro zdravotně postižené Liberec-

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány v rámci
projektu Libereckého kraje IP 1 - Služ-

kého kraje o.s., pracoviště Česká Lípa
a Nový Bor. Jedná se o sociální službu pro rodiny s dětmi do věku max. 26
let. Služba je poskytována ambulantně
i terénně a je bezplatná.

by sociální prevence v Libereckém kraji.
Projekt je financovaný z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Mgr. Markéta Křivská
Centrum pro zdravotně postižené

škody, uchráněn byl majetek ve výši 400.000,Kč. Příčina vzniku požáru byla v nedostatečně
vymeteném komínovém tělese a spalováním nevhodných materiálů.
Jaroslav Hoza
PLACENÁ INZERCE

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek,
firma Dráb,
opět prodává slepičky
snáškových plemen Hisex hnědý,
Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý, a modrý.
Stáří slepiček 18 – 20 týdnů.
Neprodáváme kuřice,
ale slepičky před snáškou.
Cena -138 - 148 Kč/ks dle stáří.
Prodeje se uskuteční v sobotu
12. března 2011,
Dubá – u kostela v 13,15 hod.
Případné bližší informace na tel:
728 605 840, 415 740 719,
728 165 166

PLACENÁ INZERCE

Tesaři

truhláři

Beneš

l
l
nabidka prací:rekonstrukce roubených chalup,
stavba nových roubených chalup,
půdní vestavby,
krovy nové i opravy,
altány, pergoly, venkovní stání pro auto,
plotové dílce,
truhlářské a pokrývačské práce
Kontakt tel: 777 619 989,
723 878 264 Martin Benes
e-mail: tesari.benes@centrum.cz

Dubáček -
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Procházka přes Dražejov

Necelých deset kilometrů dlouhá procházka povede dvěma úseky přírodní rezervace Mokřady
horní Liběchovky a zároveň skalními partiemi u
Dražejova. Vyjdeme z Dubé kolem památkově
chráněného domu čp. 182 a části památkově

Vlevo u cesty si všimneme půlkruhové secesní stavby strojovny, která byla součástí pů-

která nás doprovází až k Dražejovu, tyčícímu
se na skalnatém návrší. Vyjdeme mezi domy,
z nichž roubený objekt čp. 7 po pravé straně je

Stavba bývalého dražejovského vodovodu

Dům čp. 182

chráněného souboru skalních sklípků po silnici
do Rozprechtic, kde si před hájovnou všimneme
skalnaté 3 stráně, nezvykle obnažené díky vykácení lesního porostu. Mineme Šibeniční mlýn,
na proti kterému si můžeme prohlédnout bývalý
do skály vytesaný náhon i novější průtok potoka
skalní chodbou. U empírového pavilonu odbo-

vodního vodovodu na Dražejov. Po pravé straně
odhalilo vykácení části lesa nejen strmou stráň,
ale i druhou ze soustavy vodárenských stavbiček
starého dražejovského vodovodu. Jdeme dále
v přímém směru po značené cestě, z prudkého
svahu na pravo vytéká na cestu drobný pramínek, dokládá výstižnost pojmenování údolí. Nad
skalami vpravo nad cestou se skrývají pozůstatky
dvou domů bývalé osady Heřmánky. O něco dále
pak již slyšíme zvuk padající vody. Jde o přepad
v další bývalé vodárenské stavbě.

Skály pod Dražejovem

Bývalá vodárna v Pramenném dole

Průtok potoka skálou

Po levé straně lesní cesty vybudovala Správa
CHKO Kokořínsko několik malých jezírek pro vodní živočichy. Jsou napájeny přítokem z pramene,
který byl svého času zatrubněn. Po rozbití trub
došlo k zaplavení nejhlubší části úvozu. Zajímavá
je černá barva takto vzniklé vodní plochy. Lesní
cesta nás dovede k oplocené pasece, za níž se
tyčí zajímavé skalní útvary.

Roubený dům čp. 7

Empírový pavilon s kapličkou

číme ze silnice na cestu do Pramenného dolu,
kudy vede žlutá turistická značka. Pramenný důl
náleží do přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky, v jeho údolí je množství menších i
mohutnějších pramenů, které posléze tvoří přítok Liběchovky.

Skalní masiv pod Dražejovem

Žlutá turistická značka posléze stoupá doprava pěšinou do prudkého svahu. Můžeme zde
obdivovat působivou hradbu pískovcových skal,
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památkově chráněný. Na návsi si můžeme prohlédnout nejen opravenou památkově chráněnou
kapli sv. Jana Nepomuckého, postavenou v roce
1767 a upravenou do dnešní podoby v roce 1835,
ale také obnovenou nádrž na vodu. Před kaplí

Lípa nad pěšinou

rostou dva krásné staré hlohy.
Dáme se cestou mezi domy až na konec zastavěného skalního ostrohu, kde vpravo odbočuje stezka dolů k silnici. Nad pěšinou se vypíná
obrovská lípa, vrostlá do opěrné zdi, kde svým
vydutým kmenem tvoří odbivuhodný útvar. Sejdeme na silnici, na níž bychom se dali doprava, ale její zatáčku si můžeme nadejít stezkou,
jdoucí lesem.
Vyjdeme opět na silnici a jdeme dále, mineme odbočku k část bývalé osady Heřmánky, nazývané také U Trojek. Scházíme zatáčkou silnice
dolů a zde prudce vlevo odbočíme listím zapadanou lesní cestou ze svahu k čerstvě upravené pasece, podél níž nás cesta dovede na dno
údolí. Půjdeme doprava až k rozcestí se seníkem, kde se dáme vpravo po zelené turistické
značce. Údolí na pravé straně lemují působivé
skalní věže. Potůček, tekoucí podél cesty, posléze tvoří páteř mokřin nalevo od cesty. Mokřiny jsou také součástí přírodní rezervace Mokřady
horní Liběchovky.
Cestou dojdeme až na Vrabcovskou silničku, kde se dáme doprava a po turistické značce
půjdeme do Rozprechtic. Celé Vrabcovské údolí
je rovněž součástí přírodní rezervace, o některých zajímavostech je možné si přečíst na infor-

Dubáček

Vrabcovské mokřiny

mačních tabulích. U Šibeničního mlýna vyjdeme
na silnici a po ní se směrem doleva vrátíme do
Dubé.
–myš–

ZAJÍMAVOST Z PŘÍRODY DUBSKA
Vrkoč bažinný
Na území přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky se vyskytuje několik vzácných druhů plžů.
Jedním z nejvzácnějších je drobný suchozemský
plž vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana) z čeledi
vrkočovitých (Vertiginidae). Má malou zavalitou
pravotočivou ulitu o výšce do 2 mm. Její povrch
je hladký nebo rýhovaný. Vrkoči bažinnému chybí přední tykadla. Je to hermafrodit, jeho hlavním
reprodukčním období je léto. Na podzim se vyskytuje větší množství mladých jedinců, v té době vylézá vysoko na vegetaci. Během zimy jsou tito plži
ukryti ve vrstvě spadaného listí a v chomáčích
staré trávy. Mimo zimní období vylézají na stonky
a listy trav, ostřic a rákosin. Žijí více let.

Otevírací doba lékárny
v Dubé
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO

9:00 – 12:00
9:00 – 12:30
a 13:30 – 15:30
ZAVŘENO
ZAVŘENO
10:00 – 14:00
údaje nedošly

Objednávky léků,
požadavky, informace
na tel. čísle 487 870 139
(lékárna Dubá)
nebo na 487 521 047
(lékárna Česká Lípa).

Vrkočům bažinným vyhovují teplejší stanoviště s vyšší stálou vlhkostí, především ve vápnitých
bažinách a mokřadech a na zarostlých březích
vodních ploch a toků.

Vrkoč bažinný na německých poštovních známkách

V Evropě žije okolo 25 druhů vrkočů. Vrkoč bažinný je vzácný reliktní druh, který se
vyskytuje v izolovaných lokalitách střední a severní Evropy, častější je v jižní Evropě, dále se
vyskytuje i v severní Africe. V České republice nalezneme vrkoče bažinného na několika
málo místech, z nichž nejhojněji se vyskytuje
v mokřadech CHKO Kokořínsko. Jde o kriticky ohrožený druh, proto je přísně chráněn.
Ohrožuje ho zejména změna vodního režimu
v lokalitách výskytu, zarůstání ploch křovinami
a hustou vegetací, jejich mechanické poškozování například těžkou technikou a používání zemědělské chemie.
–myš–

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 5.3.
MUDr. Jaroslav Lysický
Bulharská 844, Česká Lípa
tel. 487 823 530

sobota 19. 3.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

neděle 6. 3.
MUDr. Zdeňka Lysická
Ústecká 2855, Česká Lípa
tel. 487 521 663

neděle 20. 3.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 901

sobota 12. 3.
MUDr. Marcela Pánková
Máchova 70, Doksy
tel. 487 872 304

sobota 26. 3.
MUDr. Marie Murswieková
Bulharská 844, Česká Lípa
tel. 487 853 067

neděle 13. 3.
MUDr. Vladimír Henčl
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 726 197

neděle 27. 3.
MUDr. Ivana Adamcová
Markvartice 98, Jablonné v Podještědí
tel. 487 762 223

Dubáček -
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SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011

Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé v historii se budou sčítat všechny země EU z nařízení
Evropské komise v jeden společný rok. Náklady na sčítání
lidu jsou v České republice přibližně 250 Kč na osobu (tedy
cca 10 EUR na jednoho obyvatele, což je při tomto způsobu sčítání částka v Evropské Unii obvyklá ).

Novinky sčítání lidu 2011
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou řadu
novinek, které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí informační technologie, ale také se zkušenostmi z předchozích sčítání:
• Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti
a s tím související legislativní opatření, nově tak přibude
např. dotaz na registrované partnerství.
• Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným
způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné
otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro
statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní počítač a připojení k internetu.
• Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových schránek. Tento způsob předávání informací
patří v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec.
• Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů pracovníci České pošty.
• Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní a bytové listy prostřednictvím datových schránek.
• V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem k dispozici bezplatné telefonní centrum s operátory, kteří budou
připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání.
• Na podzim 2010 se ve školách v celé republice uskutečnilo tzv. Minisčítání, ve kterém si mohli žáci a studenti zábavnou formou vyzkoušet práci se statistickými daty a také
zjistit, jak jsou tyto údaje užitečné a zajímavé.
Generálka na Sčítání lidu
V České republice se letos od 6. dubna do 7. května
uskutečnilo zkušební sčítání lidu. Celkem 6,4 % obyvatel
využilo možnost odeslat formuláře elektronicky přes internet, ostatní zvolili klasickou cestu a vraceli formuláře komisařům nebo je posílali poštou.
Pro zkušební sčítání vybrali statistici 0,5 % obyvatel České republiky, aby prověřili všechny potřebné procesy před
ostrým sčítáním v příštím roce, otestovali srozumitelnost
a přehlednost formulářů a vyzkoušeli nové techniky skenování dat. „Sčítání lidu se na našem území provádí pravidelně od roku 1869. Letos se poprvé v historii testovalo i elektronické vyplňování sčítacích on-line formulářů na internetu,
které bude při sčítání příští rok úplnou novinkou,“ upozorňuje místopředseda Českého statistického úřadu Stanislav
Drápal. „Samotné informace z dotazníků nebyly při zkušebním sčítání tím nejdůležitějším, zaměřili jsme se hlavně na
srozumitelnost otázek a formulářů. Výstupem byla zpráva,
jaké procesy je potřeba pro ostré sčítání zlepšit a kde jsou
slabá místa nových systémů.“
Historie sčítání lidu
Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím vůbec.
Na našem území se soupisy obyvatel tvořily už ve středo-

věku, kdy sloužily panovníkům k vojenským a daňovým
účelům. Zpočátku zahrnovaly pouze část populace. Za vůbec nejstarší dochovaný soupis na českém území je považován soupis majetku litoměřického kostela z roku 1058,
který je součástí zakládací listiny knížete Spytihněva II.
Za významný mezník pak lze označit rok 1753, kdy byl vydán
patent císařovny Marie Terezie o každoročním sčítání lidu.
Novou kapitolu v historii sčítání obyvatelstva v habsburské
monarchii zahájilo sčítání provedené v roce 1754. Poprvé se
konalo současně a jednotně na celém území soustátí.
Rozsah informací i kvalita dat se začala významně zvyšovat od roku 1869, kdy se uskutečnilo první moderní sčítání lidu na našem území. Jediné sčítání, které se v novodobé
historii Československa nekonalo, bylo v roce 1940 kvůli
2. světové válce.
Jak sčítání pomáhá
Pevně věříme, že do řady situací, ve kterých se výsledky sčítání používají, se vůbec nedostanete (povodně, evakuace při živelných pohromách, zásahy hasičů…), ale přesto, člověk nikdy neví… K čemu se tedy výsledky používají
a jak se promítne vyplnění či nevyplnění sčítacího listu do
vašeho běžného života?
• Hasiči Informace ze sčítání lidu budou velmi důležité
pro hasiče a další složky integrovaných záchranných systémů. Poskytují informace, kolik je v kterém domě bytů, z čeho jsou nosné zdi, z jakého materiálu jsou domy postaveny,
na jaké přípojky jsou připojeny (např. plyn), jak je dům vysoký, kolik má pater. To vše potřebují záchranáři znát, aby
mohli lidem v daném domě co nejrychleji pomoci. Zároveň
jsou data ze sčítání velmi důležitá při zpracování krizových
a evakuačních plánů.
• Povodně Data ze sčítání jsou důležitým nástrojem
k tvorbě protipovodňových opatření a jsou také důležitá při
operativních zásazích a evakuacích při všech přírodních
živlech. Jenom sčítání lidu ukazuje, kolik v kterých oblastech žije lidí, jaká je jejich věková struktura a zároveň jaké
jsou jejich domy a z čeho jsou postaveny – tedy jak dlouho
například dokážou řádění přírodního živlu odolat.
• Dopravní obslužnost Podle informací, jak často a kam
lidé cestují za prací či do školy, se sestavují tzv. mapy dojížďky, podle kterých se plánuje dopravní obslužnost v ČR
– tedy kolik je kde potřeba autobusů, vlaků či tramvají a jak
často mají jezdit.
• Školy a školky Podle dat ze sčítání (a navazujících
projekcí obyvatel) lze snadno vypočítat, ve kterých lokalitách budou v příštích letech školní či předškolní děti a kolik
jich bude. Získáme tak informace, jaká bude nutná kapacita tříd ve školkách a školách případně, kde bude potřeba
školky otevírat, a kde rozhodně není dobrý nápad školku či
školu zavřít.
• Péče o seniory Data ze sčítání umožní naplánovat
kapacity v domovech důchodců, hospicích a dalších sociálních zařízeních pro seniory. Stejně tak podle nich může
být optimalizována nabídka sociálních služeb pro seniory
(např. donášky obědů).
• Vakcíny pro očkování dětí Ministerstvo zdravotnictví
podle dat ze sčítání plánuje, kolik má objednat očkovacích
vakcín pro děti v České republice. Data ze sčítání jsou klíčová především pro správné počty vakcín. Pokud se jich objedná příliš moc, utrácí stát zbytečně peníze, pokud se jich
naopak objedná málo, hrozí, že po nějakou dobu nebudou
k dispozici.
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• Nabídka a poptávka na pracovním trhu Údaje o sčítání
lidu přinesou podrobné informace, jak je v kterých místech
ČR kvalifikovaná pracovní síla. Jsou to velmi důležitá data,
která firmy kombinují s aktuálními informacemi z úřadů práce, když se rozhodují, kde otevřou svoji pobočku či závod,
aby v daném regionu našli zaměstnance s potřebnou kvalifikací.
• Peníze z EU Evropská unie bude členským zemím
nově přerozdělovat unijní peníze a dotace pouze podle výsledků sčítání lidu v roce 2011. Země, která dodá nekvalitní,
neúplné či chybné údaje, se může připravit o desítky milionů
eur z evropské pokladny.
• Část výnosů z daní, která připadne obcím Ministerstvo
financí využívá data ze sčítání (průběžně upravovaná o aktuální demografickou statistiku) k přerozdělení podílu výnosu
z daní, který připadne obcím. Čím více osob je v obci sečteno, tím větší má obec nárok na peníze. V ČR se zatím tyto
finance přerozdělují podle trvalého bydliště, ale velká část
zemí EU už výnosy z daní přiděluje obcím podle tzv. faktického bydliště, tedy podle toho, kolik lidí žije v dané oblasti
skutečně, bez ohledu na to, zda jsou v této lokalitě trvale
hlášeni.
• Naši poslanci v EU Evropská unie aktuálně zvažuje,
že by podle výsledků sčítání lidu 2011 ve všech zemích EU
přepočítala mandáty v Evropském parlamentu.
• Hluk Data ze sčítání jsou důležitá při posuzování hlukové zátěže a při tvorbě hlukových map, které ukazují, jaká
část obyvatel je (a nebo v případě nových projektů může
být) zasažena nadměrným hlukem. Podle těchto map se
pak připravují protihluková opatření a zároveň slouží jako
podklad pro žádosti o dotace na protihluková opatření.
• Faktické bydliště Poprvé v historii sčítání zjistí tzv.
faktické bydliště, tedy místo, kde lidé skutečně žijí. Trvalé
bydliště je v rámci EU české specifikum s velkým problémem – na adrese trvalého bydliště se zdržuje stále méně
lidí a vůbec už tyto adresy neodpovídají tomu, kde lidé skutečně žijí.
Faktické bydliště je velmi důležitou informací pro starosty, kteří tak poprvé oficiálně zjistí, kolik lidí skutečně v jejich obci bydlí bez ohledu na to, zda jsou tam hlášeni. Podle
těchto dat budou moci plánovat kapacity škol, školek, zdravotnických zařízení, veřejnou dopravu, občanskou vybavenost…
V rámci EU se bude posuzovat faktické bydliště a podle
počtu fakticky bydlících lidí (nikoliv trvale hlášených) se také
budou rozdělovat evropské dotace obcím na stavbu kanalizací, opravu silnic apod.
• Živnostníci, podnikatelé a firmy získají díky sčítání
velmi dobrý přehled, ve kterých lokalitách budou lidé potřebovat jejich služby. Data o technickém stavu domů a bytů
a jejich stáří jsou velmi přínosná například pro řemeslníky
a prodejce zboží potřebného pro rekonstrukce, když se rozhodují, kde budou podnikat a jaký sortiment zboží lidé v dané oblasti potřebují.
• Národnostní menšiny Sčítání lidu je naprosto klíčové
pro národnostní menšiny a jejich práva. Otázka na národnost je ve formulářích sčítání lidu sice dobrovolná, ale pokud se v některé z obcí přihlásí k určité národnostní menšině
alespoň 10 % obyvatel, získávají podle zákona č. 128/2000
Sb., O obcích a podle zákona 273/2001 Sb., O právech příslušníků národnostních menšin právo na vícejazyčné názvy
a označení a obec musí zřídit výbor pro národnostní menšiny. Menšiny mají v ČR také právo na užívání jazyka národnostní menšiny v úředním styku a před soudy, právo na
výchovu a vzdělávání v jazyce národnostní menšiny a další.
Sčítání lidu a počty přihlášených k dané národnostní menši-
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ně jsou zásadním ukazatelem při prosazování práv národnostních menšin v ČR.
• Pár zajímavostí Na závěr nabízíme několik maličkostí,
které ovlivňují náš každodenní život a možná si ani neuvědomujeme, že jde o servis, který vznikl díky sčítání.
- Telefonní automaty Telecom využil tato data v obcích
ke splnění ustanovení zákona o instalování veřejných telefonních automatů v závislosti na hustotě obyvatel.
- Odpad Jedna z firem, zabývající se odpadovým hospodářstvím, využila výsledky ze sčítání lidu (konkrétně informace o vytápění tuhými palivy) k odhadu množství komunálního odpadu v jednotlivých obcích a v řadě měst sloužily
informace o způsobu vytápění ke zpracování energetických
koncepcí.
Parkoviště Data o dojížďce ze Středočeského kraje
do Prahy byla použita k určení míst a kapacit záchytných
parkovišť na okrajích hlavního města.
Hlídání dětí Pouze ze sčítání lze zjistit počty žen na
mateřské dovolené za obce či městské části, data se často
využívají v Praze (ale i v jiných regionech) jako podklad
pro plánování služeb pro maminky s malými dětmi (např.
hospodyně docházející do domácností, hlídání dětí…)
Sčítání lidu: bezpečnost na všech frontách
Ochrana osobních údajů a zajištění bezpečnosti všech
sbíraných dat, je nejvyšší prioritou, kterou ČSÚ při sčítání
lidu má. Celé sčítání lidu připravujeme ve spolupráci
s Úřadem pro ochranu osobních údajů, jehož specialisté se
účastnili přípravy textu zákona o sčítání lidu včetně dalších
právních norem, které se sčítáním souvisejí. Úřad provede také kontrolu zpracování osobních údajů získaných při
sčítání.
„Ochrana informací, které lidé do formulářů vyplní, je pro
nás velmi důležitá. Bezpečnostní opatření jsme začali připravovat už dva roky před samotným sčítáním a na projektu
pracuje několik bezpečnostních specialistů,“ uvádí předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.
Ochrana sběru dat
Každá z cest, jak je možné vyplněné formuláře odevzdat,
je zabezpečena jiným způsobem.
Osobní předání sčítacímu komisaři
• Sčítací komisaři budou pracovníci České pošty, tedy
lidé, kteří mají zkušenost a praxi s doručováním peněz i cenných zásilek i s manipulací s osobními údaji.
• Sběrná místa všech formulářů jsou pošty, které jsou
pod speciálním čtyřiadvacetihodinovým dohledem.
• K dopravě vyplněných formulářů bude Česká pošta
používat pouze zabezpečená vozidla a bude s formuláři nakládat jako s cennými zásilkami s mimořádnou ochranou.
On-line vyplnění na internetu
Pro on-line vyplnění sčítacích formulářů je potřeba Adobe Acrobat minimální verze 9.0, který umožňuje vysoký stupeň zabezpečení. Při on-line odesílání je zajištěna maximální ochrana osobních údajů a předávané informace jsou
chráněny proti zcizení i neoprávněnému zásahu jakékoliv
třetí strany.
Ochrana skenování a zpracování do elektronické podoby
Vyplněné papírové formuláře svezou speciální vozy České pošty do zabezpečeného meziskladu a odtud pak pojedou dál do zabezpečeného skenovacího centra.
Ochrana archivace a vyhodnocení výsledků
Jakmile budou papírové formuláře naskenovány, dojde
před samotným zpracováním k jejich anonymizaci. To v praxi
znamená, že budou z databází odstraněna všechna jména
a rodná čísla. Z výsledků sčítání tak pouze zjistíte, že např.
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v Bruntále v Jiráskově ulici žije žena, které je 35 let, má dvě
děti, každý den dojíždí do práce vlakem do Opavy, vystudovala vysokou školu a narodila se v Ostravě, ale nikdo už
nikdy nezjistí, jak se jmenuje, ani jaké má rodné číslo.
Po oskenování budou všechny papírové formuláře uschovány ve speciálně zabezpečených objektech a budou skartovány
specializovanou firmou, která má potřebné bezpečnostní certifikáty od Národního bezpečnostního úřadu. Zákon o sčítání
lidu říká, že ČSÚ je povinen skartovat papírové formuláře do tří
let od rozhodného okamžiku sčítání. V praxi počítá ČSÚ s tím,
že papírové formuláře skartuje nejpozději do jednoho roku.
„Na závěr budou naskenované a anonymizované formuláře v elektronické podobě předány k trvalému uložení do Národního archivu,“ doplňuje Iva Ritschelová. „Bližší informace
o zabezpečení jednotlivých fází sčítání lidu nám bezpečnostní specialisté nedovolí z pochopitelných důvodů zveřejnit.“
Sčítání lidu krok za krokem
1) Blíží se první návštěva komisaře.
Ještě před tím, než sčítací komisaři začnou roznášet sčítací formuláře, najde každá domácnost ve své schránce letáček se základními informacemi o sčítání lidu. Spolu s tímto
letáčkem bude v každé schránce lísteček Informace o kontaktních osobách a místech, kde bude uvedeno jméno sčítacího komisaře, který formuláře přinese, číslo jeho průkazu
a termín, kdy do domácnosti přijde. Jméno komisaře a číslo
obvodu, ve kterém provádí sčítání, bude možné ověřit v každé obci na úřední desce. Čas návštěvy budou volit komisaři
nejčastěji v pracovní den v podvečer nebo o víkendu, aby
zastihli rodinu doma. Materiály budou komisaři roznášet do
schránek od 26. února do 6. března 2011.
2) Jak poznám sčítacího komisaře?
Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů prokazovat speciálním průkazem sčítacího komisaře, který bude
předkládat při návštěvě v každé domácnosti společně s občanským průkazem. Zároveň bude mít přes rameno modrou
tašku s velkým žlutým logem České pošty.
3) Komisaři roznáší formuláře.
Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25. března
každou domácnost v ČR a předají jí dotazníky pro všechny
osoby, které tam žijí (včetně návštěv či podnájemníků, kteří budou v době rozhodného okamžiku v domácnosti třeba
jen přechodně).
Komisař přinese do domácnosti celkem tři formuláře s vysvětlivkami:
• Zelený sčítací list osoby (každý člověk v domácnosti
dostane svůj vlastní)
• Žlutý bytový list (každá domácnost dostane jeden)
• Oranžový domovní list (ten dostanou pouze majitelé
nebo správci domů)
Osoba starší 15 let může převzít formuláře pro všechny
členy domácnosti. Formuláře vám komisaři předají osobně
proti podpisu.
Pokud vás zastihne komisař v místě vašeho trvalého bydliště, bude už na formuláři dopředu předtištěno vaše jméno a příjmení. Pokud vám bude formuláře předávat na jiné
adrese, vyplní komisař údaje v hlavičce ručně do prázdného formuláře.
Při předání formulářů se vás komisař zeptá, jakým způsobem budete chtít vyplněné formuláře odevzdat, a nabídne
vám tři základní možnosti:
1) On-line vyplnění a odeslání na internetu
2) Osobní odevzdání komisaři (pokud preferujete tuto
cestu, komisař si s vámi hned domluví termín schůzky, kdy
přijde formuláře vyzvednout)

9

3) Odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu ČSÚ (pokud
vyberete tuto možnost, předá vám komisař předtištěnou
obálku formátu A4, žádné poštovné v tomto případě domácnost neplatí)
Pokud komisaře kdokoliv požádá o pomoc s vyplněním,
vždy mu vyjde vstříc a pomůže.
Pro cizince a národnostní menšiny budou připraveny vysvětlivky v osmi jazycích (angličtina, němčina, ruština, romština, vietnamština, francouzština, ukrajinština a polština).
2a) Co když se mi navržený termín návštěvy nehodí a nebudu v tu dobu doma?
Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizovaném termínu, vhodí vám do schránky Oznámení o termínu doručení
sčítacích formulářů, kde bude opět uvedeno jméno komisaře, číslo průkazu a termín, kdy se dostaví podruhé. Pokud by
vám ani druhý termín nevyhovoval, můžete zavolat na bezplatnou linku 800 87 97 02 a domluvit si jiný čas návštěvy.
Pokud vás pak ani podruhé komisař nezastihne, najdete
ve schránce Oznámení o náhradním termínu doručení sčítacích formulářů s informací, že si můžete formuláře vyzvednout na tzv. sběrném místě do 14. dubna. V praxi bude sběrným místem jedna z větších pošt ve vašem regionu.
3) Rozhodný okamžik
Tím je půlnoc z 25. na 26. března 2011. Půlnoc z 25. na
26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace
do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné
v tento rozhodný okamžik.
Příklad:
Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, ještě
nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, v rozhodný
okamžik mezi námi bylo a je třeba jej do sčítání uvést.
Po rozhodném okamžiku začíná sběr formulářů.
4) Sběr vyplněných formulářů
Už při návštěvě komisaře jste se dohodli, jestli vyplníte
formuláře on-line, předáte je komisaři osobně a nebo zda
je odešlete v obálce. Ať zvolíte kteroukoliv cestu, je nutné
odeslat či odevzdat formuláře do 14. dubna 2011.
a) Vyplnění formulářů on-line
Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak formuláře odeslat, je internet. Od rozhodného okamžiku bude možné na
www.scitani.cz vyplňovat a odesílat formuláře on-line.
Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře na internetu, potřebujete papírové formuláře, které Vám přinesl sčítací komisař. Na papírových formulářích najdete vpravo dole u čárového kódu dva unikátní kódy (jeden čistě číselný a jeden,
který kombinuje čísla a písmena). Těmi se na www.scitani.cz přihlásíte, otevře se vám váš formulář a můžete začít
vyplňovat. V závěru kliknete na tlačítko odeslat. Po odeslání obdržíte automatické potvrzení o tom, že formuláře byly
statistikům v pořádku doručeny.
Z důvodu co nejvyšší bezpečnosti je pro on-line vyplnění potřeba Adobe Acrobat verze 9.0 a vyšší. Pokud máte
na svém počítači nižší verzi, bude přímo na stránkách, kde
se formuláře vyplňují, odkaz na bezplatné stažení potřebné
vyšší verze Acrobatu.
b) Osobní odevzdání komisaři a pomoc sčítacího komisaře s vyplněním
Pokud jste se se sčítacím komisařem domluvili na osobním odevzdání formulářů, přijde komisař v domluvený čas
formuláře vyzvednout. To je také okamžik, kdy vám pomůže
s vyplněním, pokud o tuto pomoc požádáte.
Může se stát, že se cokoliv ve vašem programu změnilo a nebudete mít možnost být v domluvený čas doma. Pokud vás komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení
o termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů s návrhem,
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kdy se komisař pro formuláře zastaví v termínu novém. Opět
bude na tomto Oznámení uvedeno číslo na bezplatnou linku
800 97 87 02, kde je možné navržený termín druhé návštěvy změnit podle vašich potřeb.
Pokud by vás komisař nezastihl ani podruhé, najdete ve
schránce obálku formátu A4 s předtištěnou adresou P.O.Boxu a s Oznámením o náhradním termínu sběru vyplněných
sčítacích formulářů, kde bude popsáno, jak můžete formuláře odeslat v obálce.
5) Když budete potřebovat pomoc
Telefon:
800 87 97 02 – bezplatná informační linka
projektu Sčítání lidu domů a bytů 2011 ((v provozu denně
8 – 22 hod od 26. února do 20. dubna 2011)
e-mail: info@scitani.cz
web: www.scitani.cz
Komisař: Úkolem sčítacího komisaře není pouze roznést
a sebrat formuláře, ale také pomoci každému, kdo nebude
některé z kolonek rozumět či nebude mít sílu sám formuláře
vyplnit. V takovém případě jsou komisaři připraveni nechat si
údaje např. od nemocného, staršího či nevidomého člověka
nadiktovat a formuláře za ně kompletně vyplní.
Základní termíny sčítání lidu
26. února 2011 Začíná fungovat call centrum pro veřejnost, na bezplatnou linku 800 87 97 02 se mohou lidé obracet s dotazy a nejasnostmi ohledně sčítání každý den od
8:00 do 22:00.
Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet domácnostem
do schránek informační letáky o blížícím sčítání. Zároveň
s letákem vhodí komisař do schránky lísteček s návrhem
termínu, kdy do dané domácnosti přinese sčítací formuláře. Každá domácnost najde ve schránce letáček nejpozdě-
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ji 6. března.
7. března 2011 Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů
ještě oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška formulářů končí
25. března 2011.
25./26. března 2011 Půlnoc z 25. na 26. března je tzv.
rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik.
Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po
půlnoci, tak ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do
sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, tak bylo v rozhodný okamžik mezi námi a je třeba tuto
radostnou novinu do sčítání uvést.
26. března 2011 V tento den je možné začít odevzdávat
vyplněné sčítací formuláře. Existují tři základní cesty:
• Internet
• Předání sčítacímu komisaři
• Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště
14. dubna 2011 Do tohoto dne mají všichni podle zákona
odevzdat formuláře – ať už je budou odesílat přes internet,
poštou v obálce nebo osobně předávat sčítacímu komisaři.
20. dubna 2011 Končí činnost call centra s bezplatnou
linkou 800 87 97 02. Dále bude k dispozici pro informace
o sčítání lidu číslo Českého statistického úřadu 274 057 777,
které je v provozu v úředních dnech. Stále bude také
fungovat informační email info@scitani.cz.
Ondřej Kubala,
tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011

PLACENÁ INZERCE

UHELNÉ SKLADY LUKA
Markvart Ladislav
ořech – I.
ořech – II.
Uhlí je skladováno v hale.
Tel. 723 524 112
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Přehled některých důležitých událostí za uplynulá léta:
Dne 26. dubna 1946 tehdejší předseda
vlády, komunistický funkcionář Klement GOTTWALD, jel navštívit Českou Lípu, a při této příležitosti se na své cestě zastavil v Dubé. Na Masarykově náměstí bylo uspořádáno setkání s občany
za přítomnosti představitelů obce i okresu. Před
radnicí byla postavena tribuna a na budově byl
transparent s textem „VÍTÁME BUDOVATELE
SOUDR. KL. GOTTWALDA“, doplněný obrazem
státníka. Tři ženy v krojích přivítaly hosta tradičním českým způsobem – chlebem a solí. V krátkém projevu ke shromážděným občanům jim host
popřál hodně úspěchů při budování naší osvobozené republiky v nově osídleném pohraničí. Pak
pokračoval s doprovodem dále na své cestě do
České Lípy.
28. května 1946 se uskutečnily volby do Národního shromáždění. Výsledky z Dubé jsou zaznamenány v I. knize kroniky na str. 49.
24. až 29. května 1948 byl předvolební týden
voleb do Ústavodárného národního shromáždění a došlo k sjednocení politických stran v Národní frontu.
7. června 1948 došlo k abdikaci dosavadního
prezidenta ČSR Dr. Edvarda BENEŠE.
14. června 1948 byla volba nového prezidenta, kterým se stal dosavadní předseda vlády
KLEMENT GOTTWALD, označovaný jako první
dělnický president.
6. září 1948 byla uspořádána ve škole tryzna
k úmrtí presidenta Dr. Edvarda Beneše.
V březnu 1950 bylo provedeno SČÍTÁNÍ
OBYVATELSTVA.
Dne 9. března 1953 se uskutečnila tryzna za
zemřelého generalissima J. V. STALINA.
Další tryzna se konala dne 14. března 1953,
tentokráte za zemřelého prezidenta ČSR Klementa GOTTWALDA. Podle vzoru sovětských
tradic bylo před radnicí uspořádáno pietní místo s obrazem zesnulého, vlajkami ČSR a SSSR,
mnoha věnci a stojanem s věčným ohněm. Na
místě drželi čestnou stráž střídavě příslušníci
SNB, Lidové milice, Svazáci a Pionýři, členové

Čtení z kroniky
zájmových organizací a politických stran. Také
někteří občané přišli položit květiny a poklonit
se památce zesnulého.
Dne 23. března 1953 byl zvolen nový prezident ČSR – Antonín ZÁPOTOCKÝ.
30. května 1953 byla vyhlášena MĚNOVÁ
REFORMA a současně byl zrušen do té doby
platný přídělový systém potravin a dalšího zboží
na potravinové lístky, tzv. VÁZANÝ TRH.
30. června 1954 došlo nad naším územím
k částečnému ZATMĚNÍ SLUNCE. V Dubé toto
bylo možné pozorovat v čase od 10. do 15. hodiny.
V listopadu 1956 došlo k vážnému zhoršení mezinárodní situace, když se začal projevovat nesouhlas s politikou komunistických stran
a v důsledku toho došlo k pokusu o politický puč

Závěrečná část k seriálu článků
o kronice let 1945-1970
v Polsku a neblahým událostem v Maďarsku, které tam přerostly v občanskou válku, která byla
potlačena zásahem vojska. V naší republice
k žádným podobným událostem nedošlo.
4. října 1957 byla v SSSR vypuštěna první umělá družice Země, jejíž vysílané signály
byly jako první zachyceny na Ionosférické stanici v Panské Vsi.
Dne 3. listopadu 1957 byla v Sovětském
svazu vypuštěna druhá umělá družice Země, ve
které byl do kosmu vyslán první živý tvor – fena
LAJKA. Signály a údaje z této družice byly opět
přijímány ve stanici na Panské Vsi. Prvním operátorem stanice byl radioamatér pan JISKRA, který
v té době už měl rádiové spojení s mnoha místy
na zeměkouli.
13. listopadu 1957 zemřel druhý prezident
ČSR Antonín Zápotocký.
19. listopadu 1957 byl zvolen třetí prezident
ČSR – Antonín NOVOTNÝ.
29. ledna 1958 byla do kosmu vypuštěna
americká družice JUPITER.
2. ledna 1959 vypustil Sovětský svaz z kosmodromu Bajkonur kosmickou raketu k Měsíci.
V lednu 1960 došlo k velkým územním změnám v republice. Dosavadní počet krajů se z 18
zmenšil na 10, počet okresů ze 300 na 118. V důsledku toho byl zrušen u nás dosavadní okres
Doksy a Dubá se tak stala součástí okresu Česká Lípa, kraj Ústí nad Labem.
16. února 1961 se u Bruselu zřítilo americké letadlo s výpravou amerických krasobruslařů.
V důsledku této tragédie bylo v Praze odvoláno
konání Mistrovství světa v krasobruslení.
1. března 1961 bylo prováděno SČÍTÁNÍ
OBYVATEL A MAJETKŮ.
12. dubna 1961 byla v Sovětském svazu vypuštěna kosmická loď s kosmonautem J. A. Gagarinem.
2. října 1961 přijela do Dubé návštěva 13 sovětských kolchozníků z CHERSONU, aby se setkali s místními zemědělci. Hlavními aktéry setkání byli Karel Krajíček a Josef Plicka, kteří
návštěvu přijali na MNV. Beseda s pohoštěním
se pak uskutečnila v malém sále hotelu Slavie.
Rok 1963 – v září až říjnu došlo k několika
přírodním katastrofám ve světě: zemětřesení
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v Jugoslávii v oblasti Skopje, protržení přehrady
v Itálii u Vajontu, cyklon Flora na Kubě a Haiti. Na pomoci postiženým oblastem se podílela
i ČSSR.
27. října 1964 ve 20 hodin 45 minut bylo v Dubé zaznamenáno slabé zemětřesení, trvající asi
4 minuty. Zaznamenal to ředitel školy V. Tylchrt
v bytě domu čp. 2 v Poštovní ulici. Otřásal se nábytek, drnčely skleničky apod. Šlo o projev zemětřesení, které bylo v té době potvrzeno se středem v Alpách, zhruba 80 km od Vídně.
20. května 1966 bylo možné pozorovat 62%
zatmění Slunce. Hodně lidí tento jev sledovalo.
Březen 1968: „PRAŽSKÉ JARO“ – jako pokus progresivní skupiny členů ÚV KSČ (Dubček,
Černík, Kolber, Borůvka, Hendrych) o demokratizaci společnosti. Dne 22. března abdikoval
Antonín Novotný z funkce prezidenta republiky
a prvního tajemníka KSČ. Na místo 1. tajemníka KSČ nastoupil Alexandr Dubček, předsedou
vlády se stal O. Černík a předsedou Národního
shromáždění Josef Smrkovský. Téhož dne byl
na našem okrese zvolen vedoucím tajemníkem
OV KSČ Josef Hrdina, dosavadní ředitel SVVŠ
Doksy. Také v Dubé byl přeměněn dosavadní
MV KSČ. Jeho předsedou se stal Adolf Dvřořák, vedoucí Elitky, a místopředsedou K. Matějovič, učitel ZDŠ.
Dne 30. března 1968 byl zvolen novým prezidentem ČSSR národní hrdina, armádní generál
Ludvík SVOBODA.
21. srpen 1968 – obsazení ČSSR armádami
Varšavské smlouvy, označované v té době jako
bratrská pomoc proti kontrarevoluci (míněno tím
Pražské jaro), provedená na rozkaz moskevského Kremlu. Většinou národa to však bylo chápáno jako OKUPACE ČSSR sovětskou armádou.
26. října 1968 byla v parčíku u malé školy zasazena malá lípa jako „Strom republiky“.
21. až 28. března 1969 se konalo Mistrovství
světa v hokeji ve Stockholmu.
V dalších letech pak probíhala tzv. NORMALIZACE společnosti a trestání lidí, kteří se aktivně účastnili Pražského jara a jeho důsledků,
lidí, kteří 21. srpen 1968 prohlásili za okupaci
ČSSR. Členové KSČ dostali možnost podepsat
prohlášení o tom, že byli pomýleni. Kdo podepsal,
bylo mu odpuštěno, kdo odmítl, nesl dále za svoje přesvědčení neblahé důsledky (viz kapitola IV
v první knize kroniky).
Další léta života v Dubé, významné události
a podrobné roční zápisy, jsou již zaznamenány
v první knize kroniky, od strany 78.
V souvislosti s měnovou reformou se mě
mnozí mladí lidé ptali, co to byly potravinové
lístky, a tak přikládám nějakou fotografii. Pokud
byste chtěli získat více informací, najdete je na
internetu.
Mgr. Kamil Matějovič, kronikář města
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Ze života škol
Za rybami
První vysvědčení

Bodlinky podnikly výpravu do veřejného akvária
v České Lípě. Čekaly na ně zajímavé informace
ze života sladkovodních ryb z tropických krajů.
Měli jsme to štěstí, že jsme viděli tři dny stará miminka kančíka rudého. Miminek se rodí až
1 000 a ve volné přírodě přežijí dvě až tři. Tady
v teráriu se však po třech měsících musí vylovit
a umístit do jiného, protože by je mamka s taťkou
mohli sníst! To jsou věci.

31. ledna 2011 prvňáčci obdrželi své první
vysvědčení. Jejich půlroční práce byla velmi
úspěšná, všech 21 dětí prospělo s vyznamenáním, z toho 19 si odnášelo samé jedničky.
Z dětí, které přišly v září téměř nepopsané, se
stali šikulové, kteří čtou, počítají do deseti a učí

se znát hodiny. Vědí jak se chovat ve škole, ke
svým kamarádům. Od února získají zkušenost
s plaváním a v červnu na ně čeká škola v přírodě. Tak hodně úspěchů, ať to zvládneme na
jedničku!
Mgr. Jana Mašková

Kančík černopruhovaný reagoval na naší ruku
na terárku trhnutím hlavy, a nám bylo vysvětleno,
že tyto ryby mají inteligenci psa a takto nás zdraví. Neuvěřitelné! Rybí rodinky obohacuje kožnatka čínská, která čeká na nový příbytek. Pirani vypadaly klidně a nehybně, ALE my víme své.
Výprava se líbila a rozšířila naše znalosti.
Pavel, Jana, Bodlinky

Seznamte se: Celé Česko čte dětem

Dovolte, abych Vás seznámila se zajímavým
a přínosným projektem, do něhož se Klub malých Dubáčků s podporou města zapojuje již
druhým rokem.
Obecně prospěšná společnost Celé Česko
čte dětem funguje již několik let. Původní myšlenka vznikla v Polsku. Dnes je Celé Česko čte
dětem významná nezisková organizace s celostátní působností. Stejnojmenný projekt podporuje mnoho známých osobností. Připojit se může
kdokoliv a jakýmkoliv způsobem, třeba tak, jako
jsme to udělali my.
Loni jsme v rámci tohoto projektu pozvali herečku a spisovatelku paní Lubu Skořepovou, která zde četla ze své knihy Hadrová Ančka. Beseda byla velmi vydařená a rozhodli jsme se na ni
navázat dalšími akcemi.
Dne 20.2. proběhlo v klubíku malování pro
větší děti. Ty měly možnost naučit se vybranou výtvarnou techniku a tou zpracovat libovolné téma v rámci celorepublikové soutěže Plakát
Celé Česko čte dětem. Nejvydařenější dílka jsme
odeslali, tak držme našim dětem palce! Lektorkou výtvarného odpoledne byla Mgr. Petra Šolcová, které tímto velmi děkujeme za její podporu a volný čas.
Letos 5.3. dorazí do Dubé číst s herečkou
a moderátorkou paní Petrou Dolanskou i herec,
moderátor a publicista pan Milan Šimáček. Srdečně všechny zveme! V průběhu roku připravujeme ještě další akce.
Projekt Celé Česko čte dětem ® vznikl proto,
aby si společnost uvědomila, jak ohromný vý-

znam má pravidelné čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si
v dospělosti. Vědci a praktikové shodně tvrdí,
že pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku
a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost,
obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního
chování, posiluje jeho sebevědomí.
Právě proto je společné čtení vítanou formou
moudrého kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou.
Pravidelné předčítání v přátelské atmosféře
je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení
stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce ještě
přitažlivějším než televize. Právě to je ta správná
cesta, jak dát dítěti pocítit jeho důležitost, projevit
mu svou lásku, nenásilně rozvíjet jeho jazykové
dovednosti a všeobecné vědomosti a formovat
jeho vlastní návyk a potřebu číst si s chutí rovněž v dospělosti.
Investujme tedy po těch několik let vyrůstání našich dětí dvacet minut denně do hlasitého
čtení – jim a s nimi – a vychovávejme z nich vnímavé čtenáře.
Čtenářem se totiž nikdo nerodí, čtenáři
musíme ukázat cestu.
Každodenní čtení dítěti pro radost je nejúčinnější metodou výchovy čtenáře – člověka
samostatně uvažujícího, s rozsáhlými vědomostmi, které je sám schopen dále rozšiřovat.
Člověka kulturního, jenž postupuje eticky, člověka s představivostí, který si v životě umí poradit rozumem, nikoli silou.

Moudré knihy jsou také nositeli univerzálních
morálních hodnot. Čtení učí děti rozeznávat dobro od zla a povzbuzuje k reflexi nad důsledky
vlastních slov a činů.
Pravidelné předčítání je tou nejlepší investicí
do úspěšné budoucnosti dítěte.
Všichni chceme, aby naše děti obstály proti vulgárnímu naparování v dospívajících kolektivech, proti nástrahám nabízených drog, proti
primitivismu hracích automatů, proti podrývání
autority učitelů.Nemůžeme očekávat, že dítě přijde na svět s kompletním hodnotovým systémem.
Právě my mu musíme ukázat, čím je úcta, moudrost či solidarita. Je totiž úkolem rodičů, aby vštěpili svým dětem morální hodnoty, které by měly
v budoucnu vyznávat. Dovolme dětem být dětmi
a dejme jim co nejvíce prostřednictvím čtení, rozhovorů a společných chvil. (zpracováno dle materiálů o.p.s. Celé Česko čte dětem).
Vřele doporučuji navštívit webové stránky
projektu www.celeceskoctedetem.cz.
Dozvíte se mnoho zajímavých informaci, jsou
zde volně dostupné materiály, přehled různých
akcí, návody, jak dětem číst... a spousta dalšího. Pokud je vám myšlenka čtení dětem blízká,
tuto neziskovou organizaci můžete podpořit koupí
propagačních materiálů.
Pokud by měl někdo chuť se zapojit či Klub
malých Dubáčků chtěl v jeho snahách o připojení se k projektu podpořit, prosím obracejte se na
regionální koordinátorku Bc. Petru Volejníkovou,
tel. 777 183 707.
Petra Volejníková
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Voda – náš kamarád

Od 3. února probíhá na Ekoškole Dubá kurz plavání pro celý I. stupeň. Prvňáčci se tak poprvé společně vydali do plaveckého bazénu Sever v České Lípě, aby si vyzkoušeli svoje dovednosti, aby
se někteří zbavili strachu z vody, a aby se začali
zdokonalovat ve svých plaveckých dovednostech.
Mají na to pět let, a za tu dobu už budou všichni
plavecky zdatní. Ekoškola Dubá je jednou z mála
škol, kde se děti učí plavat od první třídy až do
páté. Děkujeme vstřícnosti vedení bazénu Sever,
které vždy najde vhodný termín pro náš kurz.
Přejeme našim „vodníkům“ veselé zážitky!
Mgr. Jana Mašková

Schůzka
ekotýmů jinak

Na základě výsledků z auditu programu Ekoškola
se stále snažíme stmelovat ekotýmáky – vybrané
děti ze všech tříd naší školy. Na podzim jsme
k tomu využili nabídku Divizny z Liberce, která
si stmelovací aktivity připravila. Přesto jsme to
nebrali jako konečné řešení a pracovali jsme na
tom. Vznikl nápad schůzku ekotýmů naplánovat
na delší dobu, 1 – 2 hodiny, a sejít se dopoledne.
Do této doby se ekotým scházel ve čtvrtek ve
13.00, kdy měla většina ekotýmáků volno.
Návrh byl přednesen paní ředitelce a ona ho
podpořila. Moc děkujeme, protože se to na
schůzce projevilo. Děti byly aktivnější a o řešení
úkolů se draly. Schůzky tedy budeme i následně
plánovat takto, ale i na jiné dny v týdnu, aby děti
nepřicházely o stejné hodiny.
Ekotým na schůzce pracoval s návrhy tříd
na úpravu školního dvora, s dobrými skutky,
které měly třídy zrealizovat během prosince
a ledna. Dále ekotýmáci sečetli mobilní telefony, které sbírali od září v soutěži Recyklohraní.
Celkový výsledek byl 102! Uvidíme jak budeme
úspěšní. Zároveň děkujeme všem, kteří do
soutěže přispěli. Ekotýmy se rozešly s úkolem
navrhnout do 21.2. možné třídění bioodpadu ve
třídách a jeho následný přesun na školní kompost. Bioodpad z jídelny už na kompost putuje,
máme šikovné paní kuchařky!
Takže hurá do přemýšlení!
Mgr. Jana Mašková, koordinátor Ekoškoly

Kdo je to myslivec?

Včelka Mája je opravdu zvídavá a na tuhle otázku dostala odpověď hned dvakrát. Poprvé při návštěvě pana Slaby, který je nejen známý kreslíř,
(děti ho znají z pohádkových lesů), ale také mys-

livec. Povídal nejen o práci myslivců, ale přinesl nám ukázat trofeje lesní zvěře, které jsme
hravě uhodli – jelena, muflona, srnce. Na tabuli
nakreslil různá zvířata, a my je pojmenovali. Na
této besedě byly i Bodlinky, které měly připraveno plno zajímavých otázek.
Podruhé se Májovci seznámili s paní Klivanovou, která je také myslivcem. To bylo trochu
překvapení pro holky. I toto povídání bylo velmi zajímavé. Opět jsme mohli zkoumat trofeje
– píšťalku z parůžku srnce, dalekohled a velkou
radost nám udělala paní Klivanová dárkem, který nám přinesla. Nejenže „Včelky“ dostaly dortíky, ale také krásnou knihu – Ottovu encyklopedii
myslivosti. Moc děkujeme a těšíme se na další
spolupráci s myslivci.
Bohumila Mynaříková a její Včeličky
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Žabí informace
pro občany
Letos již po osmé organizuje
Ekoškola Dubá pomoc při jarním
tahu žab. Od roku 2003 do roku
2010 bylo zachráněno 3 725 kusů
obojživelníků, a to díky pomoci dětí
z MŠ a ZŠ. Zároveň vždy pomáhají
zaměstnanci MěÚ Dubá při výstavbě
zábran. Přenos žab zachycených ve
sběrných nádobách probíhá každý den,
od pondělí do neděle. Pokud se stane,
že třída, která má příslušný den službu
z nějakého důvodu nemůže pomáhat,
dojde k náhradě sběračů.
PROSÍME všechny občany,
nevybírejte ze sběrných nádob žabky,
abyste jim „pomohli“. Nebojte se,
služba je přenese. Denní sběr totiž
zapisujeme do deníků a na konci tahu
probíhá vyhodnocení. Pokud nám
tedy přenesete větší množství žabek,
výsledky se tím značně zkreslí.
DĚKUJEME.
Informace o sběru u Mgr. Jany
Maškové 723 734 892.

Soutěž
má své vítěze

V Ekoškole Dubá probíhá tradiční celoroční soutěž Zdravá svačina. Pravidla jsou již mezi dětmi známá několik let. Jednou za měsíc Zdravá
hlídka tvořená dvěma dětmi – pokaždé z jiných
tříd – projde během první hodiny všechny třídy
školy a uděluje trestné body za nezdravé svačiny. V pololetí a na konci roku pak proběhne vyhlášení třech nejlepších tříd s nejmenším počtem
trestných bodů.

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK
Od 4. března, vždy v pátek od 15. hodiny bude ve škole
nově fungovat rybářský kroužek.
První nábor už byl v únoru, přišlo zatím 9 dětí,
které mají zájem o rybolov.
Kroužek povede pan Stelzig a pan Provazník ve spolupráci
s Rybářským svazem Dubá.

8. února se na Zdravé svačině v jídelně sešly
třídy– IV. jako vítěz, I. třída obsadila druhé místo
a IX.třída zabodovala na místě třetím!
Svačinu pro děti připravily naše šikulky paní
kuchařky. Všem chutnalo a povzbudilo je to do
soutěžení ve druhém pololetí.
Děkujeme všem rodičům, kteří se věnují svačinám svých dětí a není jim lhostejné, co
děti jedí.
Mgr. Jana Mašková
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Každou středu 8:00 - 11:30 hodin: VOLNÁ HERNA
pro předškolní věkové kategorie, vede Martina Šepsová, tel: 606 826 945
vstupné: členky zdarma, nečlenky 10 Kč na dítě
s sebou: přezůvky, svačinku, případně oblečení vhodné na malovaní s barvami
9.3.
12.3.
16.3.
23.3.
30.3.
30.3.

výroba kytiček z piškotů
Pozor – sobota! DISKOTÉKA v Xclubu od 14:30h, vstup 10Kč
vyrobíme si ptáčka na provázku
malujeme prstovými barvičkami
malujeme domácí zvířátka
v 9:30 v rámci klubíku beseda na téma Mléčna výživa vs. krabicové kravské mléko – nejen
pro maminky, ale pro všechny zvídavé. K dispozici jsou i vzorečky a letáky. Odborné besedy vždy na jiné téma týkající se výživy dětí se budou konat pravidelně a bezplatně každý měsíc.
Na 1.4. připravujeme po úspěchu loňského nultého ročníku oficiální první ročník Noci s Andersenem
(včetně oblíbeného spaní v knihovně)

CVIČENÍ A HRÁTKY
RODIČŮ S DĚTMI

KmD a Xclub
pořádají v Xclubu

ČTVRTEK 15:50 – 17h v tělocvičně ZŠ Dubá
Určeno hlavně pro děti 2-5 let, lze zapojit i mladší
děti, pokud už chodí, případně staršího sourozence

DISKOTÉKU
PRO DĚTI
v sobotu 12.3.2011 ve 14:30

příspěvek 20 Kč za dítko, členky KmD 10 Kč za dítko
(na úhradu nájmu tělocvičny)

Vstupné 10 Kč

s sebou sportovní oblečení, pití, přezůvky se světlou
podrážkou (tenisky nebo bačkorky nejlépe zavazovací)
TĚŠÍME SE NA VÁS!

INFO na tel: 777 183 707

Sport
Sobota 29. 1. 2011 byla opět pro dubské karatisty velmi úspěšná. I přes vysokou neúčast na trénincích z důvodu chřipek, obsadili naši karatisté v 2. kole
národního poháru v Praze většinu medailových příček. Blahopřejeme našim stálým závodníkům, ale i nováčkům, kteří se zúčastnili soutěže poprvé.
ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FU- MLADŠÍ ŽÁKYNĚ 7 let a ml
DOKAN-SHOTOKAN
1. Hrušková Natálie
KK Beringin
jyu ippon kumite STARŠÍ ŽÁCI,
2. Dalecký Lukáš st.
KK Beringin
II. KOLO NÁRODNÍHO POHÁRU ČFTKFS
STARŠÍ ŽÁKYNĚ 12-14 let
Datum a místo konání: 29. 1. 2011, Praha
2. Dvořáková Nikola
KK Beringin
KATA TÝM I.
1. Veselý Theodor, Horský Jan, Tomášek Václav
MLADŠÍ ŽÁCI 7 let a ml.
KATA ženy (od 18 l.)
– KK Beringin
2. Hruška Marek ml.
KK Beringin
4. Tomášková Bar.
KK Beringin
3. Hruška Marek, Hrušková Natálie, Antoš Lukáš
2. Antoš Lukáš
KK Beringin
– KK Beringin
KATA senioři (od 18.l.)
MLADŠÍ ŽÁCI 8-9 let
2. Dalecký Lukáš st.
KK Beringin
KATA TÝM II.
2. Dalecký Karel
KK Beringin
2. Dvořáková Nikola, Hrušková Natálie, Dalecký
3. Tomášek Václav
KK Beringin
jyu ippon kumite MLADŠÍ ŽÁCI
Karel – KK Beringin
4. Veselý Theodor
KK Beringin
1. Veselý Theodor
KK Beringin
2. Dalecký Karel
KK Beringin
KATA TÝM IV.
MLADŠÍ ŽÁCI 11-10 let
3. Tomášek Václav
KK Beringin
2. Dalecký Lukáš st., Tomášková Barbora, Da6. Dalecký Lukáš ml.
KK Beringin
lecký Lukáš ml. – KK Beringin
7. Horský Jan
KK Beringin
jyu ippon kumite MLADŠÍ ŽÁCI,
3. Horský Jan
KK Beringin
Za KKB BT.

Dubáček -
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Kultura
Klub seniorů Dubá
zve všechny občany na

středeční společenské hry
do klubu seniorů v Dobé (knihovna).
středa 23. března 2011 od 13,00 do 16,00
občerstvení – káva, čaj... zajištěno

Město Dubá vás zve na

JARNÍ TANEČNÍ MAŠKARNÍ ZÁBAVU
v sobotu 26. března 2011 od 20,00 hodin
v restauraci V zákrutě v Dubé
Hraje: Septima M. Šefčíka
Bohatá tombola!!!
Vstupné 100,- Kč
Předprodej v Infocentru MěÚ Dubá
Každý v masce dostane 3 lístky do tomboly zdarma

Austrálie křížem krážem

Austrálie je sice malým kontinentem, ale záro- pěších túr podél pobřeží, do kaňonů, k vodopáveň i ohromně velikou zemí! Je zemí úžasných dům a vylezli i na nejznámější skálu světa – na
protikladů s nepředstavitelným množstvím přírod- Ayers Rock / Uluru, tento ohromný rudý monolit
ních krás. Na jihu se od moře zdvihají vysoké uprostřed pouště.
hory – v zimě pokryté
Pro Leoše ŠimánVelkoplošná panoramatická
sněhem, v severní části
ka to nebyla první cesse do nekonečna táhne
ta k protinožcům, o to
live-diashow Leoše Šimánka
tropické pobřeží s kokovíce byl překvapen,
se sedmi projektory
sovými palmami a korákolik dalších přírodních
lovými útesy. Jsou zde
unikátů Země se mu při
rozlehlé lesy s obrovitými stromy i oblasti s ne- tomto putování podařilo poznat!
dozírnou pouští. Fascinující hluboké kaňony s biNovou live-diashow doplňuje vydání stejnozarními skalními formacemi.
jmenné fotografické knihy – AUSTRÁLIE: Křížem
Leoš Šimánek s manželkou, synem a dce- krážem, kterou vydal Leoš Šimánek v nakladarou procestovali během tří měsíců Austrálii do telství ACTION-PRESS jako svoji šestnáctou
těch nejzazších koutů. Bez vozidla by však ces- publikaci.
ta nebyla myslitelná. Po zkušenostech z Nového
Více o autorovi, jeho knihách a diashows
Zélandu si zapůjčili kempr – obytný vůz, tím ne- najdete na internetových stránkách: www.leosbyli nuceni den co den hledat tábořiště pro sta- simanek.cz.
ny a vždy měli po ruce výzbroj pro nejrůznější
Nejbližší projekce bude v Mladé Boleslavi
aktivity. Vyráželi na koních, horských kolech, dne 10. dubna od 17.00 hodin v Domě kultury,
kánoích či plachetnicích s potápěčskou techni- Dukelská 1093
kou. Se sněžnicemi na nohou zdolali nejvyšší
Předprodej: Dům kultury, Dukelská 1093,
horu kontinentu a na lyžích pak sjížděli po je- tel.: 326 792 082.
jích zasněžených svazích. Podnikli celou řadu
Lenka Šimánková

VMG
v České Lípě

I. Hlavní budova – Klášter v České Lípě
Ambit – hlavní výstavní prostor
12. 3. – 1. 5. – Zdenek Pokorný – Detail – fenomén v umění. Vernisáž: 11. 3. od 16.00 hod.
Ambit Svaté schody – malý výstavní prostor
3. 3. – 30. 4. – České hrady v díle Jana Konůpka;
České hrady z ptačí perspektivy – Radovan Smokoň; Hrady a zámky Středočeského a Libereckého kraje z ptačí perspektivy – Petr Nožička
Maštálkova výstavní síň
7. 3. – 17. 4. – Jan Vondra - Na vzduchu domova
Galerie
5. 3. – 31. 12. – Souborná výstava Eduarda Steffena – obrazy, kresby a grafiky z depozitářů Vlastivědného muzea a Galerie v České Lípě
Galerie Jídelna
5. 3. – 3. 4. – Jiřina Hankeová – Na cestě – fotografie
Ekoporadna Orsej při vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě
17. 3. – od 17.00 v klubovně muzea – Vývoj péče
o stromy v České republice aneb od stromové
chirurgie k přírodě blízkým metodám – přednáška
ve spolupráci s neziskovou organizací STUŽ
Poradna pro chovatele domácích mazlíčků – každé úterý 15.00 – 16.30
Poradna pro chovatele plazů a obojživelníků
po předchozí domluvě ve čtvrtek 15.00 – 17.00
II. Pobočky Vlastivědného muzea a Galerie
Vísecká rychta
expozice lidového bydlení, umění a architektury
Prohlídky jsou možné po domluvě s vedoucí Mgr.
Jitkou Brožovou. Vstupné v době uzavření pobočky: 80,- a 40,- Kč
III. Exponát měsíce
Vycházkové hole přelomu 19. a 20. století – nejnovější akvizice ve sbírce muzea
IV. Vlastivědný spolek Českolipský – Klub
přátel muzea
12. 3. ve 14 hod. – klubovna muzea – Vizuální přednáška o vzniku a dokončení regenerace
areálu Křížové cesty v Kamenickém Šenově. Zajišťuje občanské sdružení Na výsluní, Kamenický
Šenov, přednáší Radim Vácha
V. Eduard Held muzeum v Zákupech, spolupracující s naším muzeem, připravuje:
1. 3 . – 31. 3. Výstava o historii letiště Hradčany
u Mimoně – v Galerii
Stálá expozice historie výroby vánočního, masopustního a karnevalového zboží v Zákupech
od roku 1884. Prohlídky ve všední den v 11.00
a 13.00, o svátcích a víkendech + zájezdy po
předchozí domluvě tel.: 724 265 387
28. 3. - 31. 3. program pro děti a školy „Namaluj
si svého velikonočního zajíčka a kraslici“
Otvírací doba v hlavní budově VMG: středa – neděle 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
Vstupné do muzea s prohlídkou galerie: 50,- Kč,
zvýhodněné 25,- Kč, rodinné 110,- Kč, samostatné do galerie 15,- Kč. První středa v měsíci
– vstup zdarma.
Jana Jakubská

16

Kam jít v březnu

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

Prosíme všechny pořadatele, aby zasílali své programy vždy do 15.dne v měsíci na adresu kultura@mestoduba.cz
ÚT 8.

Městské divadlo

ÚT 8. Jiráskovo divadlo

Nový Bor

19,00

Ve dvou se to lépe táhne

Česká
Lípa

19,30

Brněnské kytarové kvarteto

ČT 10.

Navrátilův sál

Nový Bor

ČT 10.

KD Crystal

Česká
Lípa

PÁ 11.

KD Crystal

Česká
Lípa

20,00

Nový Bor

10,00

Kocour v botách

Česká
Lípa

14,00

My dva a čas

ST 16. Jiráskovo divadlo

Česká
Lípa

19,30

ČT 17. Městské divadlo

Nový Bor

SO 19. Jiráskovo divadlo

Česká
Lípa

SO 12. Městské divadlo

NE 13.

SO 19.

KD Crystal

náměstí Míru

Nový Bor

Jaroslav Hutka

Komorní sólový koncert legendárního
českého písničkáře

90,-

19,00

Radůza

Zpěvačka, šansoniérka, písničkářka,
harmonikářka a hudební skladatelka
se opět vrací do Nového Boru

220,-

15,00

Včelí medvídci – Od jara do
zimy

Populární pohádkové postavičky se
na divadelních prknech objeví ve
zbrusu novém příběhu
od
Masopust – v duchu karnevalu sraz masek ve 13:30 před kinem ná13,30
městí Míru 14:00 - 16:00. Součástí je
vernisáž výstavy fotografií etnografa,
cestovatele a bývalého kolumbijského velvyslance Mnislava Zeleného
v pátek 18. března v městském kině

60,-

Úsměvná detektivka s hvězdným obsazením: J. Boušková, J. Švandová,
P. Nárožný, V. Vydra a další

350,-

Vzpomínkový večer na jednoho
z nejvýznamnějších českých country
zpěváků Michala Tučného. Vystoupí
Fešáci a jako host Michaela Tučná

250,-

18,00

Zasedání zastupitelstva

Česká
Lípa

19,30

Salón Fešáků
a Michaela Tučná

Rybáře

NE 27. Městské divadlo

300,-

40,-

Dubá

NE 27.

170,-

Hudební a taneční odpoledne
s lidovými písničkami

ČT 24.

SO 26. Městské divadlo

45,-

50,-

Co v detektivce nebylo

Kulturní dům

120,-

Zábavná pohádka o vychytralém
kocourovi a smutně krásný příběh
malého chlapce, který se ocitne v pohádkové říši. Určeno dětem od 3 let

19,30

SO 26.

Hudební vystoupení pořádá Kruh
přátel hudby ve spolupráci s NČHF.
Na programu: Brouwer, C. D. von
Dittersdorf, J. S. Bach a další

14. erotický ples v České Lípě Hraje hudební skupina Koneckonců,
dále vás čeká travesti show, pánská
a dámská striptýzová vystoupení
a další překvapení!

Česká
Lípa

ČT 24. Jiráskovo divadlo

200,-

18,00 Trochu historie nikoho nezabije Do okénka k sousedům na Polevsko
nahlédnete s PhDr. Vladislavem
Jindrou
19,00
Plavci - Rangers
Koncert legendární české country
skupiny

PO 21. Jiráskovo divadlo

ASTK

Hudebně zábavný pořad Zdeňka
Izera a zpěvačky Šárky Vaňkové. Na
řadu přijdou oblíbené parodie televizních pořadů, soutěží a imitování celé
řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček

Sosnová

?

Skupina Fleret
a Jarmila šuláková

Nový Bor

19,00

Marta Töpferová

Mělník

15,00

Los Rumberos Trio

Nový Bor

19,00

Vrátila se jednou v noci

Zpěvačka a dcera populárního herce
T. Töpfera je považována za největší
talent latinskoamerických rytmů.

190,-

100,Komedie o starém mládenci, který
se chce oženit, do života se mu však
náhle začne plést duch maminky

220,-

