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Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
ačkoliv jsme na kalendáři obrátili list teprve na
měsíc únor, město se již začíná připravovat na letošní letní sezónu. Přibližně v polovině ledna bylo
vypsáno výběrové řízení na správce Autokempu
a koupaliště Nedamov. Správcovství v tomto rozsáhlém areálu po dlouhá léta zajišťovali manželé Veselí, kterým bych tímto chtěla poděkovat za
dlouholetou spolupráci. Zájemci o místo správce
mají možnost prohlédnout si areál, a to v pondělí
7. února 2011 od 10 do 11 hodin. Prohlídka proběhne za přítomnosti zaměstnance městského
úřadu. V rámci výběrového řízení je třeba podat
na Městský úřad Dubá písemnou přihlášku obsahující základní údaje o zájemci (jméno, příjmení,
datum narození, adresu trvalého bydliště, telefonní kontakt, předešlé pracovní uplatnění, dosažené vzdělání, dovednosti, znalosti cizích jazyků
apod.). Přihlášku je nezbytné podat nejpozději do
21. února 2011 do 16 hodin. Jednotliví zájemci se v předem sjednaných termínech zúčastní
osobního pohovoru přímo na MěÚ Dubá. Ještě
bych ráda doplnila, že předpokládaná doba, na
níž bude pracovní poměr sjednán je od 1. dubna
do 30. září 2011. Pro bližší informace se zájemci mohou obrátit na paní Libuši Benešovou na
telefonním čísle 487 870 201 nebo na e-mailu:
sprava.domu@mestoduba.cz .
Ti z vás, kteří navštěvují internetové stránky města Dubá si hned na úvodní stránce mohli
přečíst, že naše město dosáhlo dalšího velkého

úspěchu v oblasti odpadů. Jak jistě víte, v září
u nás proběhla akce s názvem Zatočte s elektroodpadem, o níž jsem také krátce informovala v
komentáři prosincového usnesení. V rámci této
akce, kterou pořádala společnost Elektrowin se
občanům Dubé spolu se základní a mateřskou
školou podařilo odevzdat více než tunu vysloužilého elektrozařízení. Za prvenství, které jsme
získali v Libereckém kraji inkasovalo město odměnu ve výši 40 tisíc korun. Ekoshow Zatočte
s elektroodpadem proběhla celkem v osmdesáti
městech po celé České republice a skvělé je, že
díky snaze všech účastníků jsme byli po mém
upozornění na uvedený nesprávný počet obyvatel
Dubé vyrozuměni, že jsme se v rámci ČR umístili na neuvěřitelném 2. místě. Naše odměna se
tak zvýšila z původních 20 000Kč na 40 000Kč.
Průměrem 0,6 kg odevzdaného elektroodpadu na
osobu, což je, jak sami jistě uznáte, vynikající výsledek, který zároveň dokazuje, jak vysoké povědomí o problematice odpadového hospodářství
má převážná většina našich občanů.
Nyní k odpadům z poněkud jiné stránky. Ačkoliv opět očekáváme mírné zdražení služeb poskytovaných svozovou firmou, rozhodli jsme se,
že i pro letošní rok ponecháme poplatek, který
vybíráme od občanů ve stejné výši, tedy 450,- Kč
za osobu a rekreační objekt. Přesto, že splatnost
tohoto poplatku je za první pololetí roku stanovena do 31. ledna 2011, někteří z vás jej dosud
neuhradili, proto vás upozorňuji, že za pozdní

platbu vám bude připočítáno penále z prodlení,
jehož výše bude samozřejmě záležet na době
opoždění platby.
Týdny letí neúprosně kupředu a nám se opět
blíží doba, kdy začneme komunikovat s úřadem
práce ve věci přijetí pracovníků na veřejně prospěšně práce. Také v letošním roce plánujeme
přijmout obvyklých patnáct pracovníků VPP.
S některými z našich „téměř stálých VPP“ jsme
se v uplynulém roce rozloučili, neboť dosáhli důchodového věku, proto se v letošním roce
u města jistě objeví „nové“ tváře. Všechny zájemce o výkon práce VPP bych tímto chtěla vyzvat,
aby nám svůj zájem dali najevo obvyklým způsobem, tedy tím, že se v průběhu měsíce února
dostaví na MěÚ Dubá do kanceláře tajemníka,
kde se zapíší. Předesílám, že pořadí v jakém
se na úřad dostavíte v žádném případě nemá
vliv na konečný výběr pracovníků. Ačkoliv v tuto
chvíli ještě nedokáži říci, jestli nástup pracovníků
VPP bude možný již v březnu nebo až v dubnu,
což záleží na dohodě s úřadem práce, věřím, že
i v letošním roce společně se zaměstnanci městské údržby opět odvedou pořádný kus práce.
Závěrem mého druhého letošního úvodního
slova bych chtěla všem občanům popřát, aby
jim střídavé zimní a takřka jarní počasí nepokazilo náladu, a abychom ve zdraví přečkali i zbývající část zimy.
Mgr. Zdeňka Šepsová,
starostka města Dubá
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telefon: 487 870 201

Střípky z radnice

Dubáček

e-mail: mesto.duba@tiscali.cz

● Město Dubá vypisuje výběrové řízení na správce Autocampu a koupaliště Nedamov. Předpokládaná doba zaměstnání: od 1. dubna 2011 do 30. září 2011. Zájemci o tuto práci musí zaslat písemnou přihlášku obsahující následující
informace: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště a telefonní kontakt. Dále předešlé pracovní uplatnění, dosažené vzdělání, dovednosti, znalosti cizích jazyků apod. Termín podání přihlášek je stanoven nejpozději do
pondělí dne 21. února 2011 do 16 hodin. Další informace jsou uvedeny na úřední desce městského úřadu.
● Městský úřad Dubá upozorňuje, že do 31. ledna 2011 měl mít každý občan zaplacený poplatek na 1. pololetí 2011
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů. Pokud nebyl poplatek uhrazen ve stanoveném termínu, bude od 1. února 2011 k poplatku připočteno penále ve výši 50,- Kč na osobu
nebo objekt. Poplatek lze uhradit v hotovosti v přízemí MěÚ Dubá (správa poplatků) nebo převodem na účet města
Dubá č. ú. 0903265309/0800 variabilní symbol 1337.

PŘEHLED EVIDENCE OBYVATEL MĚSTA DUBÁ ZA ROK 2010
V roce 2010 se přihlásilo k trvalému pobytu celkem
Odhlásilo z trvalého pobytu celkem
Narodilo se nových občanů celkem
Zemřelo celkem
Celkový nárůst obyvatel za rok 2010 je

48 občanů
35 občanů
19 občanů
11 občanů
21 občanů

Přehled trvale bydlících občanů v Dubé a přilehlých obcí města
Bukovec
Deštná
Dubová Hora
Dražejov
Dubá
Dřevčice
Heřmánky

6 občanů
87
3
16
1 288
126
16

Horky
Korce
Křenov
Lhota
Nedamov
Nedvězí
Nový Berštejn

14
33
10
10
29
5
39

Panská Ves
8
Plešivec
11
Sušice
13
Zakšín
59
Zátyní
24
Celkem 1 797 občanů k 31.12.2010

V Dubé dne: 4. 1. 2011
Vypracovala: pí. Papírníková, matrikářka MěÚ Dubá

Dovolená u praktického lékaře a stomatologa

V termínu od pondělí 28. února 2011 do pátku 4. března 2011
bude ordinace praktického lékaře a stomatologa uzavřena
z důvodu čerpání dovolené. Zastupují:
praktický lékař: MUDr. Irena Hadravová, ul. Tovární vrch 78, Doksy
stomatolog: MUDr. Marcela Pánková, Máchova 70, Doksy
Dubáček
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JUBILEA

Z městské matriky

Šrajer Václav, Deštná
Žitná Emílie, Dřevčice
Čížková Věra, Dubá
Bezdíčková Štěpánka, Dubá
Ponocná Jiřina, Deštná
Stehnová Božena, Deštná

NAROZENÍ

Žáková Anna, Dřevčice

ÚMRTÍ

Příští veřejné
zasedání zastupitelstva
se bude konat 17. 2.
od 18.00 v Dubé.

Svoboda Jaromír, Dubá
Peterka Václav, Dubá

80 let
99 let
88 let
84 let
81 let
75 let

Z

Dne 1. března uplynuly tři roky,
co nás navždy opustil milovaný
manžel, tatínek
a dědeček, pan Josef Žák.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S bolestí v srdci vzpomíná manželka a děti
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. 1/2011 ze dne 20. ledna 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 předlo- -3 554 000,- Kč. Tato ztráta byla plánovaná z důvo- dy stavu a obnovy objektů a fotopřílohu. Program
žený doplněný program veřejného zasedání Za- du předfinancování akcí z dotací, kde dosud nedo- bude sloužit jako podklad při čerpání dotací na
stupitelstva města Dubá č. 1/2011.
šlo k finančnímu vypořádání a příjmu dotace např. obnovu památek.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0 lesní cesta a veřejná prostranství. Hospodaření 9) VYBRALO na návrh paní starostky dodavate2) URČILO na návrh paní starostky zapisovate- města skončilo však menší ztrátou, a to ve výši le na sazenice pro jarní zalesňování 2011 pro pole zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zá- - 350 463,- Kč. Hospodářský výsledek hospodář- třeby Městských lesů Dubá, a to firmu Lesní školpisu paní Miloslavu Vokolkovou a pana Lubomí- ské činnosti (autocampu Nedamov a městských ka Vědomice s.r.o., Lesní 193, Vědomice, 413 01
ra Wagenknechta a zapisovatele usnesení pana lesů) za rok 2010 byl 1 977 202,- Kč (autocamp Roudnice nad Labem. Dodávka sazenic bude pro365 321,- Kč, městské lesy 1 611 881,- Kč). Po- vedena podle předložené cenové nabídky firmy ze
MUDr. Jiřího Klementa.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0 drobněji bude městské zastupitelstvo informováno dne 10. 1. 2011. Cena činí celkem 313 940,- Kč
o hospodaření za rok 2010 při projednávání závě3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupi- rečného účtu města poté, co proběhne audit hos- bez DPH.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
telstva č. 2/2010 ze dne 16. prosince 2010 včetně podaření města. Finanční prostředky města Dubá
nedořešených bodů z předchozích usnesení.
k 31. 12. 2010 byly 5 446 445,- Kč. Finanční výbor 10) ZŘÍDILO na návrh paní starostky na záklaVZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 1/2011 kontrol- si stanovil termín kontrol hospodaření v příspěv- dě předložené písemné žádosti občanů Nového
ního výboru zastupitelstva, viz příloha k nahlédnutí kových organizacích města: 8. 3. 2011 v základní Berštejna osadní výbor města Dubá pod názvem
na Městském úřadě Dubá.
škole, 15. 3. 2011 v mateřské škole. O výsledcích Osadní výbor Nový Berštejn.
JMENOVALO pětičlenný Osadní výbor Nový
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výbo- kontrol budou informace podány na veřejném zaBerštejn
ve složení: předseda pan Petr Bystrý,
sedání
zastupitelstva.
ru zastupitelstva na základě předložené žádosti
Ředitelství silnic a dálnic ČR (složka č. 33/10) 6) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ před- a členové paní Anna Bystrá, pan Tomáš Novák
v rámci připravované stavby silnice – „I/9 obchvat ložený závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj (ODS), paní Markéta Slezák a pan Miroslav SleDubá“, vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje měst- za rok 2009 a Protokol o provedení dílčí kontroly zák, všichni bytem Dubá-Nový Berštejn.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
ských pozemků: p.p.č. 847/2, ostatní plocha o vý- hospodaření Svazku obcí Máchův kraj.
2
měře 62 m , p.p.č. 847/7, ostatní plocha o výmě- komentář starostky: Hospodaření Svazku za 11) ROZHODLO na návrh paní starostky na záře 25 m2, p.p.č. 3096/21, ostatní plocha o výměře rok 2009 skončilo přebytkem ve výši 67 611,52 Kč kladě předložené písemné žádosti velitele JPO II/1
444 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá.
a při jeho kontrole Krajským úřadem v Liberci ne- SDHO Dubá pana Jaroslava Hozy vyřadit dopravní
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0 byly zjištěny chyby a nedostatky. Revizní komise vozidlo 12-L1Z, RZ: CL 48-21, Avia A30, rok výroby
4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru Svazku při dílčí kontrole hospodaření v roce 2010 1979, z výbavy JPO II/1 SDHO Dubá, a zveřejnit
záměr prodeje tohoto dopravního vozidla.
zastupitelstva prodej městských pozemků (záměr nezjistila žádné nedostatky v účetnictví.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 7) SCHVÁLILO na návrh paní starostky zveřejnit
26/10): podle vypracovaného geometrického plánu a vyhlásit záměr města Dubá na pronájem dolní- komentář starostky: Technický stav tohoto vozise jedná o: st.p.č. 12/3, zastavěná plocha a ná- ho prodejního stánku v Autocampu Nedamov, za dla odpovídá jeho stáří, muselo by projít generální
opravou, pro naši jednotku je nadbytečný, platnost
dvoří o výměře 20 m2, část p.p.č. 1213/1, ostatní následujících podmínek:
STK končí 26. 2. 2011.
2
plocha o výměře 90 m , v obci Dubá, katastrální - účel využití: provozování prodeje občerstvení
území Zakšín. Strana kupující: pan K.F. a paní I.F, - předložení podnikatelského záměru (rozsah slu- 12) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky
kupní cena činí 6 000,- Kč plus správní poplatky, žeb, otvírací doba apod.)
týkající se:
vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Ter- - předložení nabídky na výši nájemného, minimální a) výběrového řízení na správce Autocampu
mín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní nájemné je stanoveno na 50 000,- Kč za sezónu
a koupaliště Nedamov
ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode - nájemní doba bude uzavřena od 30. 4. 2011 na komentář starostky: Výběrové řízení bylo vypsádne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto ter- dobu určitou (dle nabídky zájemce)
no dne 13. 1. 2011. Předpokládaná doba zaměstmínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlou- - nájemné za každou sezonu je splatné ve dvou nání je od 1. 4. 2011 do 30. 9. 2011. Zájemci o tuto
vy, bude tento schválený prodej zrušen.
splátkách se splatností: 1. splátka ve výši 1⁄2 ná- práci musí zaslat písemnou přihlášku obsahující
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0 jemného při podpisu nájemní smlouvy eventuelně jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého
4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru za- do 30. 4. aktuálního roku; 2. splátka ve výši 1⁄2 ná- bydliště a telefonní kontakt. Dále předešlé pracovní uplatnění, dosažené vzdělání, dovednosti,
stupitelstva prodej městských pozemků (záměr byl jemného do 31. 7. aktuálního roku
znalosti cizích jazyků apod. Pro správce je zajišnájemce
je
povinen
hradit
všechny
náklady
soujiž vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 34/
těno bezplatné ubytování přímo v areálu. Zájemci
10): st.p.č. 42, zastavěná plocha a nádvoří (zboře- visející s provozem
mají možnost prohlédnout si autocamp v pondělí
2
termín
podání
písemných
nabídek
je
stanoven
nejniště) o výměře 191 m , st.p.č. 43, zastavěná plodne 7. 2. 2011 od 10 do 11 hod. V tuto dobu bude
cha a nádvoří (zbořeniště) o výměře 76 m2, p.p.č. později do pátku dne 18. 3. 2011 do 1400 hodin
na místě přítomen zaměstnanec městského úřadu.
2
rozhodnutí
o
výběru
nájemce
bude
sděleno
na
ve1176, trvalý travní porost o výměře 4 078 m , v obTermín podání přihlášek je stanoven nejpozději do
ci Dubá, katastrální území Korce. Strana kupující: řejném zasedání zastupitelstva města Dubá
pondělí dne 21. února 2011 do 16 hodin s doručedne
24.
3.
2011.
pan J.K. a paní M.K., kupní cena činí 195 160,- Kč
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0 ním na adresu: Městský úřad Dubá, Masarykovo
plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu
kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a za- 8) SCHVÁLILO na návrh paní starostky vypra- náměstí 138, 471 41 Dubá. Bližší informace vám
placení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří covaný dokument „Program regenerace městské sdělí paní Libuše Benešová, tel. č. 487 870 201.
měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v památkové zóny Dubá, viz příloha k nahlédnutí na S jednotlivými zájemci bude v předem domluvených termínech uskutečněn osobní pohovor na
tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní Městském úřadě Dubá.
Městském úřadě Dubá.
smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0 b) letní autobusové dopravy Máchovým krajem
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0 komentář starostky: Program regenerace byl
komentář starostky: Na letní dopravu cyklo5) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního vý- zpracován v lednu roku 2010 komisí MPZ a její busu v roce 2010 přispělo město Dubá částkou
boru zastupitelstva týkající se výsledku hospodaře- předsedkyní paní Markétou Myškovou. Dokument 3 677,25 Kč, město Doksy 10 534,88 Kč a město
ní města Dubá za rok 2010 a termínů plánovaných obsahuje přehled historického vývoje našeho Mšeno 3 12,62 Kč a získanou dotací od Středoměsta, urbanistickou strukturu a architekturu, kul- českého kraje ve výši 65 862,- Kč.
kontrol příspěvkových organizací města Dubá.
komentář starostky: Předseda finančního vý- turní a historické hodnoty území, památkovou zónu,
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka
boru MUDr. Jiří Klement informoval o výsledku koncept obnovy MPZ Dubá, přehled soch a křížů
Tomáš Novák, místostarosta
v
MPZ,
zhodnocení
stavu
zeleně
v
Dubé,
přehlehospodaření za rok 2010. Schválený rozpočet byl
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Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v prosinci

l Dne 6.12.2010 od 18:48 do 20:04 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na místní komunikaci v osadě Nedamov s technikou RZA I Nissan
Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno osobní
vozidlo mimo komunikaci ve svahu nad Černým
rybníkem. Automobil byl zajištěn proti samovolnému sesuvu a za pomoci elektrického navijáku
byl vytažen na komunikaci.
l Dne 7.12.2010 od 18:00 do 19:53 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci
II. třídy číslo 259 v KÚ Beškov s technikou RZA
I Nissan Patrol a CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po
příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byly zjištěny dva spadlé vzrostlé stromy na
komunikaci. Jednotka provedla pomocí motorových řetězových pil postupné rozřezání kmenů
stromů a jejich následné odstranění. Zbytek stromu byl pomocí techniky CAS-25 odtažen mimo
vozovku. Na místě zásahu byl přítomen správce
komunikace, který zajistil následný úklid.
l Dne 8.12.2010 od 00:16 do 04:24 hodin vyjela jednotka k požáru do Doks, Lipové náměstí
s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu, provedeném průzkumu
a zahlášení se veliteli zásahu z Hasičského záchranného sboru Územního odboru Česká Lípa
byl zjištěn požár střešní konstrukce. Jednotka
byla určena na výpomoc při hasebních pracích
u jednoho proudu „C“, rozebírání střešní kon-

strukce a dohašování skrytých ložisek požáru.
Zásah probíhal v dýchací technice. Příčina vzniku
požáru je v šetření vyšetřovatele HZS ÚO Česká Lípa a Policie ČR. Škoda byla vyčíslena na
750.000,- Kč, uchráněn byl majetek v hodnotě
3.000.000,- Kč.

l Dne 22.12.2010 od 09:11 do 11:34 hodin vyjela jednotka k požáru v Dubé, Na Výsluní s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár sazí v komínovém tělese. Lokalizace
a následná likvidace byla provedena pomocí kominického nářadí ze střechy bytového domu. Požár beze škody. Příčina vzniku požáru byla v nedostatečně vymeteném komínovém tělese a ve
spalování nevhodných paliv.
l Dne 25.12.2010 od 05:09 do 05:42 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
I. třídy číslo 9 v KÚ Jestřebí – Podolec s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
bylo zjištěno osobní vozidlo mimo komunikaci,
které bylo vyproštěno před příjezdem jednotky.
Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Dne 25.12.2010 od 19:56 do 20:20 hodin
vyjela jednotka k požáru v Dubé, Na Výsluní
s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byl zjištěn hořící plastový kontejner na komunální odpad, u kterého se v bezprostřední blízkosti

nacházely zaparkované osobní automobily. Lokalizace a následná likvidace požáru byla jedním
proudem vysokotlaku. Na místě byla dále prováděna požární ochrana osobního automobilu proti
sálavému teplu. Kontejner byl zcela zničen, škoda byla vyčíslena na 7.400,- Kč. Příčina vzniku
požáru byla hrubá nedbalost – vysypání žhavého popela na hořlavý materiál, čímž došlo k porušení zákona o Požární ochraně číslo 133/1986
Sb.zákonů a vyhlášky města Dubá – Požární řád
města Dubá. Jedná se o přestupek oceněný do
výše 50.000,- Kč.
l Dne 29.12.2010 od 10:23 do 11:45 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci II. třídy číslo 259 v KÚ Blatečky s technikou
RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu
na místo zásahu a provedeném průzkumu byly
zjištěny spadlé větve vzrostlého habru na komunikaci. Jednotka provedla pomocí motorové řetězové pily jejich postupné rozřezání a odstranění
z vozovky.
l Dne 31.12.2010 od 16:18 do 17:09 hodin vyjela jednotka k požáru do Doks s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 6. Po příjezdu na místo zásahu,
provedeném průzkumu a zahlášení se veliteli zásahu byl zjištěn požár sazí v komínovém tělese
rodinného domu, u kterého došlo před příjezdem
jednotek k samouhašení.
Jaroslav Hoza
(Přehled zásahů za rok 2010 na následující straně)

Úřad práce informuje

Změny zákonů od ledna 2011
Od 1. ledna 2011 dochází ke změnám některých
ustanovení zákona o zaměstnanosti a zákona o
státní sociální podpoře. „Změny se dotýkají jak
uchazečů o zaměstnání, kteří od ledna přicházejí
do evidence úřadu práce, tak žadatelů o dávky
státní sociální podpory, konkrétně porodné, rodičovský příspěvek a sociální příplatek“, popisuje rozsah legislativních změn ředitelka Úřadu
práce v České Lípě Zdeňka Cibulková. „Chceme
informovat veřejnost o změnách a přinášíme jejich stručný popis“, informuje tisková mluvčí úřadu práce Marcela Ottová.
Změny zákona o zaměstnanosti, které se
vztahují na uchazeče o zaměstnání, kteří požádali o podporu v nezaměstnanosti po 1. 1.
2011:
- Uchazeči o zaměstnání, kterému přísluší z posledního zaměstnání odstupné (odbytné
nebo odchodné), nebude po dobu tohoto odstupného (odbytného, odchodného) poskytována podpora v nezaměstnanosti. Podporu v nezaměstnanosti tedy bude pobírat až po uplynutí 3
měsíců (popř. 12 měsíců). Toto „posunutí“ výplaty
podpory v nezaměstnanosti nemá vliv na délku
pobírání podpory v nezaměstnanosti, pouze posouvá její vyplácení. K případnému navýšení odstupného (zvýšení počtu měsíců) vyplývajícímu
například z kolektivní smlouvy nebo z vnitřního
předpisu zaměstnavatele se nepřihlíží.
- Uchazeč o zaměstnání, pobírající podporu
v nezaměstnanosti, v případě, že bude v průběhu své evidence na úřadu práce pracovat s výdělkem maximálně do 4 000 Kč měsíčně, nebude

po dobu výkonu této činnosti (nekolidujícího zaměstnání) vyplácena podpora v nezaměstnanosti. Může tedy tuto činnost vykonávat, ale souběžně nebude pobírat podporu v nezaměstnanosti.
- Pokud uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence na úřadu práce ukončil poslední
zaměstnání bez vážného důvodu sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, bude pobírat podporu v nezaměstnanosti ve výši 45% průměrného
měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího
základu po celou podpůrčí dobu.
Další změnou od 1. 1. 2011 je nový nástroj na
podporu začínajících podnikatelů. Uchazeči o zaměstnání, kteří zahájí své vlastní podnikání s příspěvkem na zřízení svého pracovního místa, mohou nově od ledna 2011 požádat úřad práce o
překlenovací příspěvek na částečnou úhradu nákladů na nájemné, dopravu materiálu a výrobku
a opravy a údržbu objektu, ve kterém podnikají,
pokud je v jejich vlastnictví. Příspěvek lze získat až na dobu 5 měsíců, což může začínajícím
podnikatelům v začátku podnikání výrazně ulehčit „rozjezd“ živnosti.
Zákon o zaměstnanosti také nově zavádí povinnost pro zaměstnavatele oznámit a projednat s úřadem práce záměr zaměstnávat cizince,
včetně jejich počtu, druhu práce a předpokládané
doby výkonu práce.
Dnem 1. 1. 2011 nabývá účinnosti také novela
zákona o státní sociální podpoře:
- Touto novelou zaniká dávka sociální příplatek.
Výjimku do konce roku 2012 budou mít pouze rodiny, kde jednou ze společně posuzovaných osob
je těžce zdravotně postižené, zdravotně postiže-

né nebo dlouhodobě nemocné nezaopatřené dítě,
dále těžce zdravotně postižený rodič nebo zdravotně postižený nebo dlouhodobě nemocný rodič,
který je současně nezaopatřeným dítětem.
- Porodné bude nově náležet pouze v případě narození prvního dítěte nebo při převzetí dítěte mladšího 1 roku do péče (svěření do výchovy
nebo osvojení). Porodné bude náležet rodině, jejíž
rozhodný příjem nepřevýší 2,4 násobek životního
minima rodiny, doložený za kalendářní čtvrtletí,
předcházející tomu, v němž se dítě narodilo.
- U rodičovského příspěvku se zkrátil termín
pro uplatnění volby nároku na rodičovský příspěvek do 3 let věku. Volbu na 3 roky může rodič,
který pobíral peněžitou pomoc v mateřství, provést do konce 9. měsíce věku dítěte. Pokud tak
neučiní, bude od 10. měsíce věku dítěte pobírat
částku 3 800 Kč měsíčně. Stejnou výši rodičovského příspěvku od 10. měsíce věku dítěte bude
pobírat rodič, kterému je vyplácen rodičovský příspěvek 48 měsíců. Úřad práce obeslal rodiče,
kteří do konce února mají možnost provést volbu
tříleté varianty, informačním dopisem s vysvětlením možností, které jim novela zákona přináší.
Změny v zákonech pro nezaměstnané i pro
příjemce dávek státní sociální podpory jsou poměrně zásadní. I proto Úřad práce v České Lípě
považuje za velmi důležité poskytovat klientům
dostatečný informační servis. „Máme zájem, aby
naši klienti změnám dobře porozuměli“, dodává
závěrem ředitelka Úřadu práce v České Lípě.
Bc. Marcela Ottová, tisková mluvčí
Úřadu práce v České Lípě

Dubáček -
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Rozhovor s ekoložkou města

Do únorového Dubáčku jsme se rozhodli připravit rozhovor s ekoložkou Dubé Zuzkou Martínkovou, a to nejen proto, že k zimnímu období se váže
hned několik aktuálních věcí nejen v oblasti ochrany přírody a v oblasti odpadů, ale také proto, že má momentálně nejvíce času věnovat se tvorbě odpovědí ze všech zaměstnanců úřadu, neboť je na mateřské dovolené. Z ní se ale brzy plánuje vrátit, jak v rozhovoru sama prozradila.
Hned na začátku bych se tě rád zeptal, co říkáš na úspěch, kterého dosáhla Dubá v soutěži
„Zatočte s elektroodpadem“?
Samozřejmě, že mi ta zpráva udělala velkou radost.
Získat první místo v kraji a druhé v rámci celé republiky, a to v konkurenci dalších 79 měst, to je
přímo bomba. Přiznávám, že mě hodně mrzí, že
jsem u toho nemohla přímo být, ale okolnosti mi to
neumožnili. Je prima, že si Dubá může v oblasti odpadů připsat na svůj seznam další úspěchy, které
se krásně vyjímají vedle loňského prvenství v soutěži o Zlatou popelnici. Myslím, že je skvělé, jaký
ohromný skok jsme jako město udělali a doufám,
že tento trend udržíme co možná nejdéle. Pokud
mohu, ráda bych využila této příležitosti, abych poděkovala všem vzorným občanům.
Pozoruješ za dobu tvé nepřítomnosti v oblasti odpadového hospodářství v Dubé ještě jiné
změny?
V jedné konkrétní oblasti odpadů, bohužel, žádné
změny nepozoruji, naopak smutním, že se opět vracíme do obvyklých kolejí. Těmi pomyslnými kolejemi myslím problém, se kterým se (a nejen Dubá)
potýkáme každou zimu a já už opravdu nevím, jak
to těm jedincům vtlouci do hlavy.
Můžeš být konkrétnější?
Připadám si jak – odpusťte mi ten výraz - zaseknutá gramodeska. Když každou zimu plodíte články a letáčky, v nichž apelujete na lidi, aby neházeli
horký popel do odpadových nádob a každou zimu
obíháte rozteklé černé plastové placky (původně
sídlištní kontejnery), upřímně, je to k vzteku. Letos
je sice osobně neobíhám, ale přesto mi občané volají a upozorňují na nedbalost některých lidí, kteří
svojí lhostejností způsobují značné škody. Jen jako
příklad uvedu, že letošní zima, nebo spíše lidská
hloupost, už mají na svědomí kontejnery na směsný komunální odpad v Zátyní či Na Výsluní. Na Výsluní se s tím setkávám každým rokem už od doby,
kdy jsem nastoupila na své místo. Stačí pár jedinců a může z toho být doslova katastrofa, hlavně,
když je přímo ohrožen i majetek občanů, jako tomu
bylo v posledním případě právě Na Výsluní, kde se,
jak mě informovali hasiči, vznítil obsah kontejneru,
u něhož bylo zaparkované auto.
Plánuješ nějaké změny v oblasti odpadů až se
znovu vrátíš do práce?
Upřímně, mám pár restů, které jsem nestihla dotáhnout do konce před mým odchodem na mateřskou. Takže budu muset dokončit evidenci odpadových nádob v ulicích kolem náměstí, včetně
několika domů, kde jsme opakovaně nikoho nezastihli, a také objet vesnice, kde mají popelnice,
tzn. Dřevčice, Deštná, Zakšín, Heřmánky, kde jsme
sice některé nádoby označili, ale většina nám ještě
zbývá. Nikdo se ale nemusí bát, že když nemá na
své popelnici modrou známku s evidenčním číslem,
nebudou mu ji vyvážet. Dokud nebude vše hotové, svozová firma žádný takový pokyn nedostane.
Dále je s firmou předjednána výměna kontejnerů na
tříděný odpad v Dubé, neboť kapacita stávajících
nádob se zejména v letních měsících ukazuje jako
nedostatečná. K této výměně mělo dojít již v minulém roce, vzhledem k technickým problémům
na vozidlech firmy k nám však kontejnery nebylo
jak dostat. Zároveň bych ráda uskutečnila výměnu

separátů také v obcích, kam se v zimě nedá se
separátním vozem zajet, to se týká hlavně Nedvězí, Panské Vsi a možná i Horek. Sem bych rovněž
chtěla nechat dovézt větší nádoby. Jsem ráda, že
občané tak pilně odpad třídí, bylo by škoda, kdyby
vytříděný odpad neměli kam umisťovat a měli s tím
spíše problémy.
Vidím, že co se odpadů týče, máš jasné cíle.
To ale není vše, v nejbližších týdnech budeme řešit
také zabezpečení zpětně odebraných elektrospotřebičů na sběrném dvoře. Rozhodně totiž nechceme, aby elektroodpad podléhal útokům zlodějů.
A co jiné oblasti tvojí práce? Zůstane vše při
starém až se vrátíš?
Vše ne. Třeba co se odchytu psů týče se mi docela uleví. Díky rozhodnutí paní starostky budou
toto v mé nepřítomnosti zařizovat hasiči. Dříve to
fungovalo tak, že když se vyskytl problém, resp.
někde pobíhal pes, občané mi zavolali, já přijela
a buď sama nebo s pomocí kolegů z údržby jsem
jej naháněla a někdy i docela dlouho. Nemůžu říci,
že mě to nebavilo, naopak, ale teď už by nebylo
možné si kdykoliv odjet, když mám doma miminko.
Takže v pracovní době budu dál ráda „lovit“ a mimo
ni toto přenechám hasičům, kteří nyní již disponují
i potřebnou odchytovou výbavou.
Pořád probíráme co budeš dělat po návratu do
práce, ale zatím jsme se nedozvěděli, na kdy
svůj návrat plánuješ.
Já se nijak netajím tím, že se mi po práci a po lidech z práce stýská, takže jsem už předem referovala, že se vrátím, co nejdříve to půjde. Pokud
vše půjde tak, jak doufám a nevyskytnou se nějaké komplikace, chtěla bych se, pro začátek třeba
jen na pár hodin denně, vrátit už v březnu. Dceři
už bude půl roku, navíc mám skvělé rodinné zázemí, takže myslím, že to nebude problém. A navíc,
časem se vše dá doladit.
Zatím jsme se bavili převážně jen o odpadech,
ale co třeba zeleň? Plánuješ nějaké úpravy ve-

řejné zeleně?
To záleží především na objemu finančních prostředků, které jsou na zeleň v rozpočtu vyčleněny,
a popravdě, ještě jsem neměla možnost se tomu
více věnovat. Jsem ráda, že se podařilo dokončit osazení Výsluní a myslím, že nový parčík se
na sídlišti docela hezky vyjímá. V uplynulém roce
jsme si vyhlédli několik krásných stromů, u kterých
bychom chtěli dosáhnout jejich prohlášení za památné. Jsem si téměř jistá, že u jedné lípy na soukromém pozemku v Nedamově se to povede zcela
určitě, a to k radosti naší i majitelky, která o to projevila zájem. Ostatní stromy musíme nejprve nechat
ošetřit odbornou firmou.
Uskuteční se v letošním roce výsadba nějakých
nových stromů?
Věřím, že se nám podaří nahradit uhynulé duby
v aleji na Novém Berštejně. V minulém roce jsme
se na jejich výsadbu snažili sehnat dotaci, ale bohužel neúspěšně, neboť tato akce nesplňovala předepsaná kritéria. Matně si vybavuji, že bude třeba
dosadit jednu lípu v aleji na Rozprechtice, která je
zničená. Otázkou je, jak řešit alej v Nedamově, kde
se stromy potýkají se stálou nepřízní osudu, nebo
spíše omladiny.
Před odchodem na mateřskou dovolenou jsi se
zmiňovala, že některé staré lípy v nedamovské
aleji jsou v havarijním stavu.
To je pravda, jednalo se o to, že se dvě vzrostlé lípy
začaly vyvracet a trhat silnici. Na místě proběhla
schůzka jak se zástupcem Krajské správy silnic LK,
tak i se zástupcem CHKO Kokořínsko. Je pravdou,
že pouhá redukce koruny už by v tomto případě
nejspíše nebyla dostačující, zda-li se tato záležitost
řešila dál ovšem v současné chvíli nevím, neboť
jsem nějakou dobu nebyla v centru dění.
Chtěla bys závěrem něco vzkázat občanům
nebo našim čtenářům?
Ano, že už se moc těším na naše brzké shledání.
Miroslav Málek

PŘEHLED ZÁSAHŮ JPO II/1 SDHO ZA ROK 2010
12 - požár
21 - DN silniční
22 - DN silniční hromadná
25 - DN ostatní
31 - ŽP povodeň
32 - ŽP sníh, námraza
33 - ŽP větrná smršť
34 - ŽP sesuv půdy
35 - ŽP ostatní
41 - UNL plyn
42 - UNL kapalina
43 - UNL ropný produkt
44 - UNL pevná látka
45 - UNL ostatní
51 - TP technická havárie
52 - TP technická pomoc
53 - TP technologická pomoc
54 - TP ostatní
71 - ostatní mimořádné události
81 - planý poplach

27
21
0
0
24
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
33
0
0
2
2

Zásahy mimo katastr
Zásahy v katastru
CELKEM

39
77
116

Plocha požárů lesních porostů
3,4 ha
Plocha požárů travních
0,4 ha
porostů
Plocha požárů polních porostů
100 ha
Škody při požárech
3.147.400,- Kč
Uchráněné hodnoty
9.460.600,- Kč
Škody na majetku JPO
0,- Kč
DN zraněné osoby
21
DN zachráněné osoby
5
(vyproštění)
DN předlékařská pomoc
15
DN usmrceno
0
DN sorbent Vapex
840
DN sorbent Clibo-sorp,
165
Absodan
DN sorpční rohož
17
Zranění u JPO
0
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Méně pohodlná procházka

Dubáček

Na přibližně šestikilometrovou procházku, zpestřenou kratším terénním výstupem, se vydáme po
červené turistické značce, která nyní z Dubé míří
naproti pomníku obětem války po schodech na
bývalý hřbitov. Kolem mohutného stromu – pavie

Bývalý hřbitov v Dubé

žluté, půjdeme směrem k novému hřbitovu, přes
místo, kde kdysi stával románský kostel sv. Petra
a Pavla. Vpravo je márnice z roku 1839. Podél
hřbitovní zdi nad hlavní silnicí dojdeme k božím
mukám mezi dvěma jírovci maďaly, zde se spolu
s červenou značkou dáme doprava. Z cesty je
pěkný výhled na oba Beškovské vrchy.
Sejdeme hlubokým úvozem do údolí Malého
Mlýnku. Mineme dům a zbytek chlévů, vytesaných ve skále, a zamíříme směrem k myslivecké chatě nad rybníkem. Vyčištěnou cestou vlevo
od chaty půjdeme mírně nahoru. Úvoz je po levé
straně lemován plotem. Dům, který posléze míjíme, náleží již do správního území obce Vrchovany. Cesta dále vede podél oplocení bažantnice,
vlevo se otvírá výhled na rozlehlou louku. Dojdeme k cestě, spojující lokalitu pod Berštejnem
s Nedamovem. Na ní se dáme vlevo.
U dubu se žlutou turistickou značkou půjdeme mírně vpravo kolem nové paseky užší lesní
cestou, která vede rovnoběžně s cestou, z níž
jsme odbočili. Lesní cesta mírně stoupá, obloukem obchází návrší s kamenným vrcholkem, na
starých mapách 2 zvaným Uhu. Postupně se ces-

Svatá Barbora

Cesta se mění v pěšinu

Pěšina vedle stodůlky

Skalní stěna

Kamenný vrchol Uhu

ta mění v pěšinu, která posléze ústí do mělkého
úžlabí, které vlevo končí na břehu potoka. My ale
půjdeme doprava, úžlabím vzhůru. Na pravé stra-

ně uvidíme působivou skalní stěnu, skalní útvary
jsou rozesety mezi stromy i vlevo. Kolem skalní stěny dojdeme k zajímavě tvarovanému převisu. Slabá pěšina nás navádí mírně vlevo, kde
je možné skalní hráz překonat. Nahoře se vrátíme do směru, kterým jsme vystoupali nahoru,
a projdeme krátký úsek lesem na cestu, kde se
dáme doleva. Po chvilce dojdeme ke kapli svaté
Barbory, okrouhlé barokní stavbě z roku 1744,
kterou zde nechala postavit hraběnka Anna Kateřina Sweert-Sporcková.
Po vrcholové cestě pokračujeme dále, až
k rozcestníku, kde odbočíme doprava a po žluté
turistické značce scházíme dolů. Z bývalé louky, dnes již zarostlé mladým lesíkem, máme výhled na hřeben s vrcholem Nedvězí. Sejdeme po
značce zpět do údolí Malého Mlýnku. Vedle stodůlky, podepřené trámky, odbočuje doprava nahoru dnes již méně zřetelná, ale dříve velmi využívaná pěšina. Vede dále nad údolím s rybníky až
ke krmelci u mohutného smrku. O pár metrů dále

se pěšina kříží s cestou zdola z údolí pod Berštejnem. Vlevo nad touto cestou pěšina pokračuje a hned její první odbočkou vystoupáme vlevo
strání k zahrádkářské kolonii. Ústí pěšiny je zcela
nepochopitelně zaházeno větvemi. Vyjdeme na
cestu, šikmo vpravo přes ní vedle elektrických
sloupků odbočíme mezi ploty doleva a projdeme
mezi zahradami až na soukromě vybudovanou
příjezdovou cestu. Z ní se opět můžeme poko-

Výhled na oblé hřbety kopců

chat výhledem na oblé linie kopců. Cesta nás
dovede opět k dubskému hřbitovu.
–myš–
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Zdálo se vám, že v prosinci 2010 byla velká zima a že hodně mrzlo? Kdo má rád zimu se
sněhem, ten mohl být opravdu spokojen, protože tento měsíc byl po mnoha letech na množství
sněhu opět dobrý. Vždyť i Vánoce byly zasněžené a sníh vydržel poměrně dlouhou dobu. Možná někomu vadily občasné větší mrazy, ale těch
nebylo zas tak moc a nebyly tak kruté jako v některých dřívějších letech. Nejchladnější noc byla
4.prosince, kdy teploměr skončil na -20 OC a pak
noc na 16. prosince, kdy na některých místech
v Dubé bylo až -22 OCelsia.
Kronikářské zápisy obvykle poznamenávají
anomálie počasí a díky jim si můžeme připomenout některá léta, kdy opravdu „MRZLO, AŽ TO
PRAŠTĚLO“. Podívejme se na některé z nich.
Ve staré školní kronice najdeme tyto záznamy:
Koncem ledna 1917 vypukly kruté mrazy, kdy
teplota klesala pod minus 28 stupňů a ježto byl
nedostatek uhlí, trpěly mnohé rodiny chladem.

I školní učebny nebylo možné vytopit a proto byla
škola od 7. března do 1. dubna uzavřena. Krutá
zima tak trvala dva měsíce.
Od vánočních svátků v roce 1945 byla velká a tuhá zima, s teplotami i pod minus dvacet
stupňů. Škola měla velice málo uhlí, které se na
vytápění tříd spotřebovalo hned na počátku ledna 1946. Další se muselo opatřit a to chvíli trvalo, takže se muselo omezit vyučování tak, že od
14. ledna chodily děti střídavě jen dvakrát týdně
pro úkoly. Vždy v pondělí a ve čtvrtek. To trvalo do 17. února. Od 19. února až do 11. března
bylo střídavé vyučování pro jednotlivé třídy pouze v jediné místnosti školy, která se vytápěla.
Pak se teprve začalo opět vyučovat pravidelně
ve všech třídách.
Dne 21. 3. 1958, tedy o prvním jarním dni,
napadlo v noci velké množství sněhu a jím byla
ohrožena obživa ptactva a volně žijících zvířat.
Členové mysliveckého sdružení nestačili chodit
do okolních lesů dávat zvěři krmení a tak nastoupila školní mládež, která jim pomáhala při zavážení sena a krmiva ke krmelcům. Jiní žáci zase
vyráběli budky a krmítka pro ptáky a nosili tam
různá semena a další ptačí dobroty.
Začátkem roku 1963 byly velmi kruté mrazy, až minus 26 stupňů a napadlo také velké
množství sněhu. Pololetní prázdniny, které začaly 26. ledna, byly prodlouženy do 11. února.

Čtení z kroniky
Pro žáky školy byl zorganizován lyžařský výcvik
a různé závody. Jezdilo se kolem Dubé a na Dubové hoře. Tolik sněhu zde dosud nebylo, aby se
dalo jet na lyžích od obce až na Dubovou horu
a zpět. Škoda jen, že lyže mělo pouze menší
množství dětí. V tomto roce měla škola 513 žáků!
Kdo neměl lyže, přitáhl si sáňky a kdo neměl nic,
pomáhal při organizaci závodů a nebo byl divákem. Někteří si místo saní přinesli pytle naplněné
senem. To při návratu zanechali v lese u krmelce.
Mnohým se to líbilo víc než ve škole.

Ze starých zápisů o počasí
Hodně lidí si pamatuje zimu na přelomu let
1978/1979. Poslední den v roce 1978 jako by
charakterizoval „bláznivé“ počasí během celého roku. Ještě dopoledne bylo slabě pod nulou,
v poledne pak začalo sněžit. Kolem třetí odpoledne se zvedl vítr, teplota začala klesat a soustavně sněžilo. Večer ve
20 hodin bylo již -19 OC.
V noci pak klesla teplota
až na -23 O C. Na Nový
Rok bylo přes den minus
15 stupňů, sněžilo a foukal ledový vítr. V prvním
lednovém týdnu byly noční mrazy kolem -20 O C,
přes den minus dvanáct.
V polovině ledna leželo
asi 20 cm sněhu. Neobvyklá zima všechny překvapila a nejhorší bylo, že
kruté mrazy přišly v době
svátků, kdy na závodech
bylo minimální obsazení
pracovníků. V důsledku toho vznikla energetická
krize, situace téměř katastrofální. Omezovala se
dodávka elektrické energie, ve městě bylo veřejné osvětlení sníženo na polovinu, na závodech
a v úřadech byla upravována pracovní doba, aby
byla omezena ranní špička odběru proudu, také
televize omezovala dobu vysílání. Velké potíže
byly i v dopravě, mnoho autobusů a nákladních
aut vůbec nevyjelo z garáží kvůli zamrzlým brzdám. S mrazy napadlo současně i mnoho sněhu,
ze kterého měly radost děti, méně už silničáři,
kteří nestačili někdy ani uvolnit hlavní silnici. Ve
městě nebyl sníh vůbec odklízen. Pouze na autobusovém nádraží byl sníh odhrnován do rybníka pomocí buldozeru ze Státního statku. Ve
škole byly vyhlášeny zimní prázdniny, které byly
postupně prodlužovány a trvaly téměř tři týdny,
až do 29.ledna. V okolních lesích vzniklo mnoho
škod. Vlivem silné námrazy na stromoví popadalo
kolem 2 tisíc plnometrů dřeva, což představovalo
zničený les o rozloze asi 10 hektarů.
I některé další roky měly velmi tuhé zimy, sice
krátké, ale se silnými mrazy a sněhem. V únoru
roku 1983 napadlo dost sněhu a hodně mrzlo.
Ulice ve městě nebyly vůbec uklizeny, a jezdit
zde autem byl pro řidiče opravdu „požitek“. Nejnižší teplota v Dubé byla v noci 16. února, kdy
rtuť teploměru spadla na -22 OC.
Leden roku 1985 si opravdu vysloužil svůj
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název. Spadlo dost sněhu a mrzlo, až to bylo
nepříjemné. V noci ze šestého na sedmého klesl teploměr na -26 OCelsia. Na celém území republiky panovaly arktické dny s teplotami kolem
minus deseti stupňů. V posledním týdnu přišla
obleva a dokonce pršelo. Naráz přišel mráz
a ráno 30.ledna byla taková omrzlice, že vůbec
nevyjely autobusy. Elektrárny nestačily dodávat
proud a tak musel být střídavě vypínán. V Základní škole nestačilo topení, ve třídách bylo 8 až
12 stupňů, a tak na příkaz hygienika bylo zastaveno vyučování, po městě byla opět spousta neuklizeného sněhu
Rok 1990 přinesl dvě mrazivé katastrofy, nikoliv zimní. První přišla 9. dubna, kdy v noci náhle poklesla teplota na -6 OC. Protože předtím
bylo poměrně teplo, byly narašené ovocné stromy a květy v poupatech namrzly, což se projevilo pak na neúrodě ovoce. Druhá katastrofická
noc byla 26. května, Tenkrát poklesla v noci teplota na -8 OC a doplatila na to již bujná vegetace, pomrzly brambory, rajčata a květy ovocných
stromů.
V roce 1995 byla největší zima v polovině
posledního týdne prosince, kdy poklesla teplota
v noci na -17 stupňů.
Leden roku 1996 byl velmi studený, ale mrazy
byly přijatelné, noční kolem minus dvanácti. Největší mráz v Dubé byl v noci 29. prosince, kdy
bylo -26 OC. I denní teploty byly mezi 10 až 14
pod nulou, bylo dost sněhu, zima jaká má být,
jen ty hrozné mrazy!
Rok 1998 se nevyznačoval nijak výraznou
zimou. Většinou šlo o ojedinělé mrazy. Největší
byly v noci 1. února a pak 12. prosince. To klesla
teplota na -19 stupňů.
Vážení čtenáři, o dalších letech už se nebudu
zmiňovat, protože poznatky o jednotlivých zimách
máte jistě v paměti. Jestli zima v prosinci roku
2010 byla tedy pro někoho nepříjemná, srovnej-

me ji s uvedenými lety předchozími a řekněme
si, že to nebylo tak hrozné, když to někdy dříve
bylo ještě horší. Vždyť mráz -22 OC není ještě
tolik jako těch minus 26 nebo minus 28 stupňů,
o kterých jsem se zmiňoval. Uvařte si teplý čaj,
abyste se po tomto čtení zahřáli. Ještě možná
přijde zima, ale pak určitě bude tepleji. Milovníkům sněhu přeji, aby ho ještě trochu spadlo
a milovníkům tepla, aby zima brzy přešla a dočkali se pěkného jara.
Mgr. Kamil Matějovič, kronikář
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ZAJÍMAVOST Z PŘÍRODY DUBSKA
Krkavec velký
V zalesněných skalnatých místech kolem Dubé
se můžeme setkat s krkavcem velkým (Corvus
corax), který zde i hnízdí. Jedná se o největšího zástupce čeledi krkavcovitých (Corvitidae),
kteří patří do řádu pěvců. Do čeledi krkavcovitých patří také vrány, havrani, sojky, či straky
a ořešníci. Krkavec velký dosahuje hmotnosti
až 1,5 kg, velikosti přes 60 cm a rozpětí jeho
křídel přesahuje i 120 cm. Typickým znakem je
mohutný zobák, který má krkavec, na rozdíl od
mnohem menšího havrana, opeřený i na kořeni.
Peří krkavce velkého je černé s kovovým leskem, zespodu na hrdle mu charakteristicky odstává. Jeho křídla jsou na konci široká, prstovitě zakončená jako u některých dravců.
V letu jej lze rozeznat i podle klínovitého
ocasu. Vyznačuje se klidným volným letem, umí dobře plachtit.
Krkavec velký je všežravec, ale živí
se převážně živočišnou potravou, od
hmyzu, larev a plžů přes drobné obratlovce až po mršiny. Konzumuje ale i semena a plody, a v případě nouze také
odpadky. Nepřibližuje se ale k lidským
sídlům jako vrány nebo havrani. Živou
kořist zabíjí zobákem. Je velmi ostražitý
a opatrný, pokud je ale chován od mládí
v zajetí, lze krkavce velkého velmi dobře ochočit. Je také schopen naučit se
řadu slov, jeho hlas je k nerozeznání od

hlubšího mužského hlasu. Dožívá se až 16 let.
Krkavec velký hnízdí jednou ročně. Od února do března staví samice v korunách vysokých
stromů nebo na skalách mohutné hnízdo z větví a vystlýlá je mechem a trávou. Stejné hnízdo
bývá používáno po několik let za sebou. Na 4 - 6
zelenomodrých, hnědě skvrnitých vejcích sedí
samice krkavce velkého přibližně 3 týdny. Po tu
dobu ji samec přináší potravu. Mláďata po vylíhnutí oba rodiče krmí asi 40 dní a starají se o ně
i nadále po opuštění hnízda až do zimy.
Krkavec velký je původní pták severní polokoule, vyskytuje se téměř po celé Evropě, v Asii
a zčásti i v severní Africe, doma je také v Severní a Střední Americe. V Čechách byl v průběhu

staletí velmi pronásledován kvůli údajným škodám na zvěři, v druhé polovině 19. století zcela vymizel. Po 100 letech bylo opět pozorováno
zahnízdění krkavce velkého, a to v roce 1968
v Hukvaldech. Od 70. let 20. století se začal
objevovat v oblasti severního pohraničí. Jeho
počty se trvale zvyšují, přesto se jedná o přísně chráněný druh.
Krkavec býval kdysi považován za nečistého ptáka, protože oklovával mrtvoly odsouzenců na popravištích. Měl ale také pověst vychytralého zlomyslného vtipálka. O krkavcích
se odpradávna zmiňují historické a umělecké
texty, vyskytuje se v mytologii i v pohádkách.
Již v bibli je psáno, že po potopě Noe vypustil
krkavce, aby zjistil, jestli už voda opadla. V antickém Římě byl krkavec často používán k auspiciím (věštby z letu
ptáků). Vyskytuje se i mytologii sevoroamerických indiánů, právě tak jako
v našich pohádkách (Sedmero krkavců
od Boženy Němcové). Pravděpodobně
i Havran Edgara Allana Poea byl spíš
krkavec, havran by stěží řekl „Nevermore“. Krkavec je také například rodovým symbolem pánů z Eggenbergu,
kde trojice krkavců (někdy jsou uváděni havrani) nese korunu, nebo v erbu
Schwarzenbergů vyklovává krkavec
z hlavy Turka oko.
–myš–

PLACENÁ INZERCE

UHELNÉ SKLADY LUKA
Markvart Ladislav
ořech – I.
ořech – II.
Uhlí je skladováno v hale.
Tel. 723 524 112
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Archeologické muzeum Českolipska
- Šatlava v České Lípě

Archeologické muzeum Českolipska se pro
veřejnost otevře 22.února 2011 v 16.30 hodin.
Součástí otevření stálých expozic muzea bude
i prohlídka dalších nově zrekonstruovaných prostor budovy bývalé městské šatlavy. Zcela výjimečně budou zpřístupněny odborné pracovny
archeologů, laboratoř a nový depozitář.

Městská šatlava a archeologické muzeum
Masivní kamenná stavba městské šatlavy je
přistavěna k vnitřní straně středověké městské
hradby, široké v těchto místech více než dva metry. O vězení v České Lípě hovoří kniha útrpného
práva již v roce 1572, jeho ztotožnění s dnešní
stavbou č.p. 189 ve Vězeňské ulici je však hypotetické.
V nejstarší části objektu, datované stavebně
historickým průzkumem do poloviny 16. století,
bylo při záchranném archeologickém výzkumu
zjištěno rozšířené základové zdivo a ve dvou
místnostech pod úrovní dnešní podlahy kulturní vrstva s keramickými fragmenty ze 14. – 15.
století. Zda tyto relikty odkazují na starší středověkou stavbu v těchto místech, nelze ovšem
s jistotou rozhodnout.
Nejstarší dochovanou část pozdně středověkého vězení představovala přízemní budova, která byla v období baroka zvýšena o patro a v 19. století přestavěna v klasicistním stylu.
Budova je tak svědkem proměn napříč staletími
a patří k nejvýznamnějším historickým památkám České Lípy. Do roku 1765 se v České Lípě
nacházela také mučírna, její lokalizace ale není
z písemných pramenů známa. Mohla se pochopitelně nacházet v místní šatlavě, která funkci
městského vězení plnila až do roku 1935.
V osmdesátých a devadesátých letech byl
objekt zcela opomíjen a částečně využíván jen
jako sklad. Tím došlo k zanedbání veškeré péče
a údržby a z významné stavební dominanty se
stala chátrající budova.
Vedení Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě započalo své snahy o rekonstrukci a využití objektu k muzejním účelům již v roce 1995.
Základní stavebně historický průzkum byl zpracován Dr. Gabrielem a Dr. Smetanou z Památkového ústavu v Ústí nad Labem v roce 1996.
V roce 1998 vzniklo ve Vlastivědném muzeu
a galerii v České Lípě samostatné archeologické
pracoviště, která započalo intenzivní zpracovávání sbírkového archeologického fondu a bohatou
vědecko-výzkumnou a záchrannou činnost. Zřízením tohoto pracoviště se otevřely i zcela nové
možnosti v odborných aktivitách muzea. Vyvstala
proto nutnost vybudovat pro nové pracoviště odpovídající zázemí a hlavně nové expozice, které by laickou i odbornou veřejnost seznamovaly
s archeologií a unikátními nálezy.
Projektovou dokumentaci pro rekonstrukci
Šatlavy v České Lípě zpracoval ateliér GIRSA
AT s.r.o. ateliér pro rekonstrukce historických staveb, Praha v roce 1999. Cílem rekonstrukce se
stalo vybudování nového archeologického muzea
pro Českolipsko.
Od roku 2003 je Šatlava ve vlastnictví Libereckého kraje. Kraj společně s Vlastivědným
muzeem a galerii v České Lípě, které je jeho pří-

spěvkovou organizací, se nepřetržitě snažil získat finanční prostředky na rekonstrukci objektu
a jeho využití pro umístění archeologického pracoviště a expozic.
V roce 2007 byla zpracována Agenturou regionálního rozvoje v Liberci za finanční podpory Libereckého kraje a Evropské unie žádost
a studie proveditelnosti. V roce 2008 předložil
Liberecký kraj projektovou žádost do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Projekt byl úspěšný a ještě v tomto roce
byla započata jeho realizace. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu
pro regionální rozvoj. Generální rekonstrukce
objektu probíhala od počátku roku 2009 do poloviny roku 2010. Po rekonstrukci jsme zahájili
budování stálých expozic a vlastního archeologického pracoviště.
Nově jsou budovány tři samostatné expoziční celky.
Jeskynní archeologie neboli speleoarcheologie
Speleoarcheologie se v posledních dvou desetiletích významně rozvíjela v pískovcových oblastech severních a severovýchodních Čech, kde se
společným úsilím řady archeologických i přírodovědných institucí podařilo objevit desítky nových
lokalit v prostředí výjimečném pro dochování
pestrého materiálu umožňujícího paleoekologickou rekonstrukci krajiny. Schránky drobných měkkýšů, zvířecí kosti, zuby či rohovina, stejně jako
rostlinné pyly, zbytky zuhelnatělých dřev, semen
a plodů, nalézaných vedle archeologických nálezů, poskytují unikátní sondu do životního prostředí člověka v dávné minulosti. Skalní dutiny totiž
uchovávají četné informace paleoekologického
charakteru. Nejde o místa archeologických „pokladů“, ale pouze při nejpečlivěji vedených interdisciplinárních výzkumech poskytují mimořádně
hodnotné informace o charakteru a proměnách
přírodního prostředí, o klimatu, lidských aktivitách
v minulosti i jak se krajina dokázala či nedokázala s lidskými zásahy vypořádat.
Na výzkumech jeskyní a skalních převisů
a jejich odborném zpracování se archeologické
pracoviště VMG v České Lípě dlouhodobě podílí
a mnoho aktuálních poznatků ze širokého období
od lovecko-sběračského pravěku po současnost
je představeno v nové expozici „jeskynní archeologie“. Zaklenuté suterénní prostory nejstarší části budovy šatlavy navozují dojem podzemních dutin a seznamují veřejnost jak s vlastní vědeckou
disciplínou speleoarcheologie a speleoantropologie (obecněji zaměřené vědy o člověku a jeskyni), tak s nejzajímavějšími nálezy ze skalních
dutin od pravěku po období druhé světové války
a současnosti. Jmenujme například unikátní loďkovitou nádobu z mladší doby kamenné, němého „svědka“ neznámých kultovních obřadů pod
jedním z převisů na Dubsku, vzácně dochovaný
amforovitý hrnec z přelomu bronzové a železné
doby, nalezený pod skalní stěnou na Kokořínsku
nebo nálezy ze středověkých dehtařských pracovišť v okolí Bezdězu z období stavby královského
hradu a města. Nechybí ani nálezy z romantické
krajiny Českého Švýcarska, které ve středověku
zdaleka nebylo tak divoké a nedotčené, jak by
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se dnes mohlo zdát. Výrazně je také ve skalních dutinách zapsáno období posledních pěti
staletí (novověku), kde jsou památkami historických událostí především cenné skalní nápisy. Archeologicky se podařilo zdokumentovat
i několik skalních lokalit z období závěru druhé
světové války, zejména v Českém ráji, podobně
jako trampskou historii využívání pískovcových
převisů a jeskyní.
Menší část expozice je věnovaná také zajímavým jeskynním lokalitám v jiných oblastech
Čech, Moravy a Slezska. K nejvýznamnějším
patří Jeskyně Na Špičáku na Jesenicku s mimořádným souborem 4000 historických skalních
nápisů, maleb a rytin, jejichž počátek zasahuje
již do období pozdního středověku. Tyto objekty byly v letech 2003 – 2010 komplexně dokumentovány speleoantropologickým pracovištěm
VMG v České Lípě v rámci výzkumného projektu Správy jeskyní České republiky. Představeny
jsou také méně známé a zajímavé lokality s novověkými jeskynními nálezy: Nedobytná jeskyně
v ještědském krasu a Ledové sluje v Národním
parku Podyjí.
Nejstarší historie České Lípy a středověké
hrnčířství
Archeologické výzkumy několika posledních desetiletí významně přispěly k poznání středověké
podoby České Lípy a umožnili alespoň zčásti nahlédnout do každodenního života obyvatel zdejšího regionu. Přestože jsou výsledky výzkumů
zpřístupněny zatím jen v malé míře, umožňují
alespoň předběžnou představu o nejvýznamnějších objevech a zajímavých archeologických nálezech z prostředí života českolipských
měšťanů, ale i řemeslníků, především hrnčířů.
Ti žili v samostatné předměstské čtvrti v širším
prostoru dnešní Hrnčířské ulice. Právě rozsáhlá
hrnčířská produkce typické světle pálené a červeně malované keramiky je jedním z nejcharakterističtějších rysů hmotné kultury středověké
České Lípy od konce 13. století do 16. století,
tak jak ji známe z archeologických pramenů. Při
výzkumu městských parcel byly ale také objeveny například hračky, doklady domácích prací,
pozůstatky kožených výrobků, nebo nejrůznější
středověké železné nářadí, z nichž část je v expozici představena.
Vězeňský kout
Hrdelní právo bylo v České Lípě aplikováno již
od 14. století. Představitelem soudnictví v České Lípě byla městská rada. Celý průběh procesu, včetně výslechů při tortuře (mučení), zapisoval městský písař do tzv. knihy útrpného práva.
Mučení jako součást výslechu bylo zrušeno roku
1776. Vykonavatelem útrpného výslechu a rozsudků byl kat či popravčí. Poslední českolipský
kat Franz Friedrich Nessel se v roce 1766 přestěhoval do Vratislavi v dnešním Polsku. Českolipské popraviště stávalo asi 1 km jižně od města na tzv. Galgenbergu, přibližně na křižovatce
dnešních ulic Hrubínova a U Kola, a zaniklo po
roce 1765. Expozici českolipského hrdelního práva doplňují ukázky některých mučicích nástrojů
a katovský meč.
Autoři textů: Mgr. Vladimír Peša, Petr Jenč,
Ing. Jaroslav Panáček, Ing. Zdeněk Vitáček
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Ze života škol
Tatínkové v akci! Když zavolá Dobrý skutek
Matýsek…

Dosloužilo nám staré krmítko, a to doslova, rozpadlo se. Co teď? Pozorování ptáčků na krmítku
je úžasné! S dětmi jsme se rozhodli, krmítko zakoupit. Ouha, nebylo. Tak jsme do notýsků vyzvali tatínky, zda by krmítko vyrobili. A na druhý
den jsme měli krmítka hned dvě a další den už
byly celkem čtyři!!! A to řádně doma vyrobené!
Úžasné!
První přinesla Anička Vítková i se zobáním,
druhé Tomášek Pabiška, třetí Barunka Fléglová
a čtvrté Martínek Stejskal. Jedno jsme věnovali
paní ředitelce a ostatní máme už připevněná na
oknech ve třídě. Těšíme se na pozorování. Bacha, abychom nekoukali na krmítka místo na tabuli, to by se asi paní učitelce nelíbilo.
Tatínkové, moc vám děkujeme!
Jana Mašková a prvňáci

Když zavolá divadlo Matýsek z Nového Boru, že
má pro děti nový program, nikdy se nerozhodujeme jestli ano nebo ne a rovnou se těšíme. Tento-

krát šlo o Cestu kolem světa. Během necelé hodiny děti navštívily Ameriku, Austrálii, Asii,Afriku
i Evropu a vždycky zažily krátké dobrodružství s
postavou či zvířátkem, které jsou pro daný světadíl typické. Například zachraňovaly tučňáky na
jižním pólu, setkaly se s mexičanem v sombréru
a zjistily, že Popokatepetl znamená horu, která
kouří. Nakonec vylezly na Mount Everest a vrátily se do Evropy. Úžasné a srozumitelné kulisy
doplňovaly celkovou cestovní atmosféru. Zaujaté byly nejen děti, ale i paní učitelky. Těšíme se
na příště!
Mgr. Jana Mašková, Ekoškola Dubá

V projektu Ekoškola mají děti z naší školy během
ledna vykonat nějaký dobrý skutek. My jsme se
připojili k výzvě oddílu Bodlinky na pomoc pejskům v útulku na Mělníku. Z fondu třídy jsme každý dali 5 Kč a za částku 105,-Kč (21 dětí) jsme
koupili granule Voříšek. Chceme tak pejskům aspoň trošku zpříjemnit chvíle v útulku.
Jana Mašková a prvňáci

Mortimer English Club
kurzy angličtiny pro děti,
dospělé i seniory, právě
probíhají ukázkové hodiny zdarma. Kurzy začínají v únoru, bližší informace
na tel. č. 723 642 500.

Oddíl MOP ČSOP Bodlinky vyzývá všechny, kterým není
lhostejný život pejsků v útulcích, připojte se a pomozte

Bodlinky
pomáhají

Před Vánocemi jsme v televizi viděli šot ze psího útulku v Mělníku. Napadlo nás zorganizovat
pomoc pro opuštěné pejsánky, a tak jsme se do
toho pustili. Vytvořili jsme vlastní letáky, které
jsme roznesli po škole do tříd. Pavel připravil letáky s výzvou, které jsme roznesli po městě. Dali
jsme si dva měsíce na soustředění všeho potřebného pro pejsany. Atak nás pomalu zavalují psí
granule, deky, misky, piškoty i psí hračky. Děkujeme za pejsky a těšíme se na konec února, kdy
útulek s dárky navštívíme.
Jana, Pavel, Bodlinky

V termínu do 28. 2. 2011
můžete nosit do prostor
chovatelského kroužku
nebo rovnou k paní učitelce
Maškové (723 734 892)
všechno potřebné pro pejsky (nové
i použité, ale čisté). Celá podpora
bude začátkem března 2011 převezena
do psího útulku do Mělníka.
Prosíme za všechny pejsky, pomozte!
Děkujeme moc –
– Pavel, Jana, Bodlinky.
Forma podpory – krmení, deky,
misky, vodítka, obojky, psí hračky,
psí mlsky, piškoty

Dubáček -
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Bodlinky a les Klub malých Cvičení s dětmi
Dubáčků

Na lednové schůzce se Bodlinky sešly s Včelkou Májou a s panem Slabou – myslivcem, který začal své vyprávění o lese v doprovodu svého
čtyřměsíčního jezevčíka Denyho. Kromě spousty
zajímavostí jsme se dozvěděli, jaký je rozdíl mezi
liščí a jezevčí norou. Liška je prý děsná bordelářka zatímco jezevec je velice pořádný. Takže už
víme, jak budeme říkat nepořádným dětem – lišky
a pořádníkům zase jezevci. To zní daleko lépe,
ne? Na závěr pan Slaba pokreslil dětem na přání ruce zvířátky nejen lesními, ale i exotickými.
Májovci nás mile pohostili, bylo to prima. Těšíme
se na další společnou akci.
Jana, Pavel, Bodlinky

Touto cestou bych chtěl poděkovat firmě
DDD Dubá, s.r.o. za peněžitý sponzorský dar, který poskytla Karate klubu Beringin a tím dala možnost dětem zaplatit
potisky kimon naším klubovým znakem.
Dále bychom chtěli upozornit, že se
začátkem druhého pololetí také začíná
další kolo náborů karate pro děti i dospělé.
Aktuální informace najdete na www.karate-beringin.estranky.cz, na tel. čísle
775 665 353 nebo přímo na trénincích
v pondělí a ve středu od 16:00 hod.
Marek Hruška

Otevírací doba lékárny
v Dubé
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO

9:00 – 12:00
9:00 – 12:30
a 13:30 – 15:30
ZAVŘENO
ZAVŘENO
10:00 – 14:00
otevřeno je každou
sobotu

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

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.
9.2. výroba fotorámečku, případně dalších
drobností k svátku zamilovaných
16. 2. mrňata malují (zdařilá dílka zašleme do
doprovodné soutěže Celé Česko čte dětem)
20. 2. POZOR – NEDĚLE, nikoliv středa! Možnost i pro větší děti a školáky naučit se malovat
zvolenou technikou (odborný poradce-výtvarník zajištěn). Zdařilá díla se mohou zúčastnit doprovodné
soutěže k akci Celé Česko čte dětem.
22. 2. POZOR ÚTERÝ, nikoliv středa! Od
10 hodin přednáška s dárečky na téma Zdravé
zoubky, od 11 h. do 13 h. kurz korálkování
23. 2. v 9:30 beseda na téma Příkrmy (jak
a kdy zavádět, pravidla a doporučení) – 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 březen připravujeme opět v rámci akce Celé
Česko čte dětem zajímavého hosta. Letos to bude
také herec, publicista a moderátor pan Milan Šimáček. Číst bude z knih Arnošta Goldflama. Těšit se
můžete 5. března!
Petra Volejníková

Klub malých Dubáčků pravidelně
zajišťuje: dopoledne kromě středy
HLÍDÁNÍ DĚTÍ (po telefonické dohodě), podrobnosti Martina Šepsová tel. 606 826 945, ve středu 8 –
12 hod. pravidelné setkávání rodičů
s dětmi, volná HERNA s programem, poradna ohledně výživy, ve
čtvrtek 16 – 17 hod. CVIČENÍ rodičů s dětmi v tělocvičně ZŠ.
Zajišťuje Petra Volejníková.

Cvičíme každý čtvrtek od 15:50 do 17h v tělocvičně ZŠ. Děti pouze v doprovodu! Nutné přezůvky se světlou podrážkou!
Cvičení je vhodné pro děti od 2 do 5 let, přiměřeně lze zapojit i mladší děti, pokud již chodí
nebo starší sourozence. Náplň hodiny závisí na
převažující věkové kategorii. Využíváme cvičební pomůcky a nářadí, zařazujeme lehčí soutěže
a hry pro děti, budeme se snažit o zábavné spojení pohybových her a říkadel.
Vstupné: členky Klubu malých Dubáčků 10 Kč
za dítě, nečlenky 20 Kč za dítě. Vede Petra Volejníková, která prošla kurzem vedení cvičení pro
rodiče s dětmi, tel: 777 183 707.
Petra Volejníková

Výživa v KmD

Jsme velmi rády, že můžeme pozvat i dubské
maminky, babičky, tetičky, tatínky... a vůbec
všechny, koho zajímá problematika výživy dětí,
na zajímavý cyklus přednášek. Besedy vždy na
jiné téma, týkající se výživy dětí se budou konat
pravidelně a bezplatně každý měsíc.
Jedná se o odborné přednášky, které budou
v mateřských centrech vést přímo zástupkyně
těchto center. Společnost Hero Czech, s.r.o.
vystupuje v roli odborného garanta. Prezentace
jsou vedené v rámci standardních aktivit každého centra. Maminky, které se zúčastní prezentací, jsou seznámeny s novinkami a s aktuálními
trendy ve výživě dětí. Informace jsou podávány nestrannou formou. Vzorky výrobků a letáčky se týkají pochopitelně především sortimentu
firmy Hero.
Firma Hero vyrábí například náhradu mateřského mléka Sunar, Sunar 24, kaše Sunarka,
příkrmy Sunárek, Hero baby – BIONATUR, Nutradfense – hypolaergenní umělé mléko, nápoje
Sunárek, Gravimilk..
Zveme Vás už na druhou přednášku dne 23. 2.
v 9:30 - beseda bude tentokrát na téma Příkrmy
(jak a kdy zavádět, pravidla a doporučení). Další
termíny besed jsou 30.3. a 27.4.
Petra Volejníková

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 5. 2.
MUDr. Ilona Tulisová
Revoluční 164, Stráž p. R.
tel. 487 851 360

sobota 19. 2.
MUDr. Přemysl Prstek
Revoluční 164, Stráž p. R.
tel. 487 851 705

sobota 5. 3.
MUDr. Jaroslav Lysický
Bulharská 844, Česká Lípa
tel. 487 823 530

neděle 6. 2.
MUDr. Ivana Hanzáková
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel. 487 831 763

neděle 20. 2.
MUDr. Alexandra Bruncová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 973

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

sobota 12. 2.
MUDr. Jana Maričová
Bulharská 823, Česká Lípa
tel. 487 854 101

sobota 26. 2.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

neděle 13. 2.
MUDr. Milena Horáčková
Mariánská 845, Česká Lípa
tel. 487 521 662

neděle 27. 2.
MUDr. Miloš Pánek
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 963

12

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

Kultura
Kam jít v únoru

Prosíme všechny pořadatele, aby zasílali své programy vždy do 15.dne v měsíci na adresu kultura@mestoduba.cz
PÁ 4.

KD Crystal

SO 5.

Městské
divadlo

Nový Bor

10,00

Šípková Růženka

Hudební pohádka, tajemný svět ima- 50,ginace a fantazie. Svět, kde se plní
přání a dobro vítězí nad zlem

ST 9.

Městské
divadlo

Nový Bor

19,00

Zlato, jsem doma!

Muž žije v domácnosti s fiktivní ženou, kterou si vysnil, a vkládá do
ní své naděje a představy. Jeho
duše je nádoba hluboká, nekonečná a láska v kontrastu se samotou
mauje výjevy, které si asi jen těžko
domyslet a představit

70,-

Nový Bor

18,00

Trochu historie
nikoho nezabije

Na téma: Od panské sýpky po radnici 260. výročí borské radnice

45,-

ČT 10. Navrátilův sál

Česká Lípa 19,00

Charlie Straight

Koncert nejvýraznějšího talentu pop
rockové hudební scény. Při zakoupení tří vstupenek obdržíte jednu
zdarma

220,-

SO 12.

Jiráskovo
divadlo

Česká Lípa 15,00

O Sněhurce

Klasická pohádka pro nejmenší diváky

60,-

SO 12.

KD Crystal

Česká Lípa 20,00

2. květinový ples

Pořádá taneční škola Enliven Centre. Program: módní přehlídka, květinová ozdoba pro dámy, předtančení žáků taneční školy a taneční
pořádek. Hraje Stratos Band

250,-

NE 13.

Rybáře

Mělník

15,00

Los Rumberos

PO 14.

Městské
divadlo

Nový Bor

19,00

Sluha dvou pánů

ÚT 15.

Jiráskovo
divadlo

Česká Lípa 19,30

Večer světových muzikálů

Muzikálový večer s legendami jako
Pomáda, West Side Story, My Fair
Lady, Jesus Christ Superstar, Monte Christo, Bídníci, Dracula a další.
Účinkují: Jan Kříž (Superstar), Míša
Nosková (Superstar) a Oldřich Kříž
(sólista Státní opery Praha)

180,-

ÚT 22.

KD Crystal

Česká Lípa 19,00

Paul Batto

Exkluzivní koncert vocal jazz & blues. Špičkový evropský, swingový
a bluesový zpěvák, skladatel a kytarista, světoběžník slovinského původu.

150,-

ST 23.

Městské
divadlo

Píše se červen roku 1945. Čtyři obyvatelé Boru žijí normální, byť
válkou poznamenané životy...
Hrají: Kryštof Rímský, Jan Plouhar,
Jiří Maryško, Nataša Gáčová a Matúš Bukovčan

190,-

K tanci i poslechu hraje Sklářská
muzika Míly Dočkala, předtančení

100,-

SO 26. KD Bohémia
SO 26.

KD Crystal

Nový Bor

19,00

32 hodin
mezi psem a vlkem

Nový Bor

19,00

Ples seniorů

Česká Lípa 20,00

100,Nejpopulárnější a nejznámější ko190,medie plná záměn a radosti ze hry
o sluhovi, který si dokáže se vším
poradit, i když se přitom nahoní jako
pes

IX. reprezentační ples NsP Pro velký úspěch večerem opět pro- 250,Česká Lípa
vází litoměřická kapela O. H. TONY
BLACK BAND. Předtančení a pěkné výhry. Vstupenky jsou v prodeji
na personálním oddělení NsP (Eva
Bartůňková, tel. 487 954 033)

