květen 2013

Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
v minulém vydání městského zpravodaje jsem
vás informovala o projektu Stáže ve firmách, do
něhož se město Dubá zapojilo jako jeden z mála
poskytovatelů stáží v Libereckém kraji. Všechny tři nabízené pozice, tedy odborný/á účetní,
asistent/ka vedoucího autokempu i asistent/ka
vedoucího informačního centra nám byly potvrzeny a v průběhu května se zájemci o získání či
prohloubení praxe na výše uvedených pozicích
mohou přihlašovat na www.stazevefirmach.cz.
V květnovém Dubáčku, na našich internetových
strankách www.mestoduba.cz i na naší stránce
na facebooku najdete zprávu vztahující se k tomuto projektu, v níž jsou přesně uvedeny jak
nejzazší termíny pro podání přihlášek uchazečů
o stáž, tak i přesné termíny, ve kterých budou jednotlivé stáže probíhat. Vzhledem k tomu, že nedostatečná praxe je mnohdy překážkou v úspěšném uplatnění na trhu práce, věřím, že možnosti,
kterou vám nyní prostřednictvím tohoto projektu
nabízíme, využijete.
Jaro už nám konečně ukázalo svoji přívětivější tvář, a tak se naši zaměstnanci spolu s pracovníky na veřejně prospěšné práce a oběma správci
začali intenzivně věnovat přípravám na zahájení
letošní sezóny v Autokempu Nedamov. Ti z vás,
kteří se v Nedamově zúčastnili pálení čarodějnic,
také mohli poprvé vidět nově vznikající chatky, jejichž výstavba začala ve druhé polovině dubna.
V minulém měsíci jsme zakoupili novou techniku na údržbu travnatých ploch. Konkrétně se
jednalo o novou pojezdovou sekačku, vertikutátor a o dva nové křovinořezy. Náklady na jejich

pořízení činily cca 80 tisíc korun. Město tak pokračuje v obměně starého vybavení, která byla
započata již v minulém roce. Dosavadní technika
určená na údržbu veřejných prostranství již byla
vzhledem k letitému opotřebení pro naše potřeby nedostačující.
Začátkem května jsme přijali dalších pět pracovníků na veřejně prospěšné práce, nyní jich
tedy o vzhled a pořádek ve městě bude pečovat
deset. Zbývajících pět jich přijmeme v červnu.
Ti z vás, kteří navštěvují naše internetové
stránky nebo sledují naši stránku na facebooku
si jistě všimli, že jeden z přechodů pro chodce,
a to konkrétně přechod u autobusového nádraží
v Dubé, byl zařazen do projektu Nadace ČEZ.
Cílem projektu je osvětlit nejrizikovější přechody pro chodce a zvýšit tak bezpečnost při jejich
přecházení. V každém ze sedmi regionů po celé
republice vytipovala Skupina ČEZ ve spolupráci
s Policejním prezidiem ČR a BESIPEM celkem
deset přechodů, které jsou umístěny na frekventovaných komunikacích a navíc jsou nedostatečně osvětleny. Vyjádřit váš zájem o osvětlení našeho přechodu můžete prostřednictvím hlasování
na stránce www.cezregiony.cz nebo přes odkaz
na městských internetových stránkách a facebooku. Osvětleny budou tři přechody s největším počtem hlasů, zbývající dva přechody vybere
odborná komise. V době, kdy píši tento sloupek
se náš přechod díky vašim hlasům dostal až na
druhé místo, to však zdaleka neznamená, že se
to během několika hodin nemůže změnit. Každý
hlas je velmi důležitý. Proto tímto žádám všechny,
kteří svým hlasem náš přechod ještě nepodpoři-

li, aby tak učinili a pomohli nám tak zvýšit bezpečnost alespoň na jednom z přechodů v Dubé.
Hlasovat je možné až do 24. května. Děkujeme
za vaši podporu.
Téměř v samotném závěru dubna uspořádalo město Dubá ve spolupráci s Diakonií Broumov
každoroční humanitární sbírku ošacení, obuvi,
domácích potřeb, hraček atd.. Zapojily se do ní
bezmála tři desítky občanů Dubé. Velmi vám tímto
děkujeme a dovolte mi, abych vás upozornila, že
pokud jste věci, které jste chtěli do sbírky věnovat, nestihli na úřad donést v dubnovém termínu,
druhé kolo sbírky jsme pro vás připravili na květen, a to ve dnech 16. a 17. května. Více informací
získáte na obvyklých místech (internet, facebook,
informační letáky) nebo na tel. čísle 724 857 243
u slečny Martínkové, která má sbírku na starost.
Ráda bych touto cestou ještě jednou poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravách, organizaci a samotném programu letošních Čarodějnic
a Jarních slavností.
A v úplném závěru bych vás chtěla pozvat na
další ročník Dne rodiny, který se stejně jako v letech předešlých uskuteční opět v areálu Autokempu Nedamov. Den rodiny se zde odehraje v sobotu 18. května. Celodenní program bude zahájen
v 8 hodin rybářskými závody pro děti i dospělé.
Těšit se můžete např. na vystoupení dubských
mažoretek, členů Karate klubu Beringin nebo třeba na soutěže nejen pro děti.
Přeji vám krásný a rozkvetlý květen a těším
se s vámi na viděnou na Dni rodiny.
Mgr. Zdeňka Šepsová,
starostka města Dubá
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Střípky z radnice
Bezpečnější přechody pro naše děti?

telefon: 487 870 201

Můžete pomoci i vy. HLASUJTE
JEDEN HLAS = JEDEN KROK K BEZPEČNĚJŠÍMU PŘECHODU PRO CHODCE
Hustota provozu a styl jízdy mnoha řidičů
na komunikaci I/9 v Dubé je problém, který si
všichni uvědomujeme. Nyní máme jedinečnou
možnost přispět k tomu, aby se alespoň jeden
z přechodů pro chodce v našem městě stal
bezpečnějším. V rámci Severních Čech (Liberecký a Ústecký kraj) bylo vybráno celkem 10
přechodů pro chodce, které byly odbornou komisí vyhodnoceny jako velmi rizikové. Přímo u
nás v Dubé se jedná o přechod u autobusového
nádraží. Pět z deseti přechodů, pro které bude

Dobročinná
výstava
čarodějnic

Pod záštitou města Dubá se v Galerii Šatlava v
přízemí dubské radnice koná výstava čarodějnic,
na níž je vstupné dobrovolné. Výtěžek bude věnován na zakoupení příslušenství k naslouchacímu zařízení pro Pepíčka Blajdu.
Pepíček se narodil ve 29. týdnu těhotenství
s vrozenou těžkou sluchovou vadou a nedávno
mu byl diagnostikován atypický autismus. Ten
se u něj projevuje sbírkotvornou činností zaměřenou na deštníky a čarodějnice. Vybudoval si
svůj vlastní svět, který je pro něj asi krásnější
než realita a rád by vás do něj prostřednictvím
foto Václav Zýval
výstavy zavedl.
Pokud chcete i vy pomoci Pepíčkovi, navštivte výstavu čarodějnic, které nám pro tuto příležitost sám zapůjčil. Výstava bude přístupná po celý
květen. Děkujeme.
Bc. Lucie Heringová

Dubáček
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hlasovat nejvíce lidí, bude osvětleno, což podstatně zvýší jejich bezpečnost. POMOCI MŮŽETE VŠICHNI!
JAK HLASOVAT?
Hlasovat můžete kliknutím ZDE HLASUJTE
nebo na banner umístěný na webových stránkách města Dubá Odtud budete přesměrováni
na adresu http://www.cezregiony.cz/, kde je zobrazena mapa ČR, na níž jsou vyznačeny regiony. Po kliknutí na „Severní Čechy“ se zaměřte na oblast Dubé, zadejte vaše jméno, e-mail

a hlasujte. Je to opravdu jednoduché.
KAŽDÝ HLAS POMŮŽE
Osvětlení přechodů bude hrazeno z prostředků Nadace ČEZ. Tuto možnost však získá pouze
pět měst, a to sice tři s nejvyšším počtem hlasů
a dvě města, která vybere odborná komise. Hlasovat můžete až do 24. května 2013. Výsledky
budou zveřejněny v týdnu od 27. do 31. května.
Pomožte tedy i vy, hlasujte pro náš přechod.
Děkujeme za každý odevzdaný hlas.

MĚSTO DUBÁ VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

LETNÍ SLAVNOSTI 2013
29. ČERVNA 2013 od 9 hodin
na autobusovém nádraží v Dubé
Bohatý program zahájí vystoupení dubských mažoretek,
chybět nebude ani Veterán klub Dubá,
KK Beringin, šermíři a další.
Vystoupí také známé osobnosti.
Těšit se můžete na Leonu Machálkovou a další hosty.
Celým dnem vás jako moderátor provede Aleš Cibulka.
K vidění bude historická i současná technika našich hasičů.
Podrobnosti o programu naleznete na www.mestoduba.cz
a na naší stránce na facebooku.
DOVOLENÁ NA SBĚRNÉM DVOŘE
Ve dnech 8.5. až 12.5. (včetně) bude sběrný dvůr v Dubé uzavřen z důvodu
čerpání dovolené.
Ve výjimečných a zcela neodkladných případech vám SD otevřeme po telefonické dohodě na tel. čísle 724 857 243. O zpřístupnění SD je však nutno
zažádat alespoň hodinu předem.
Zuzka Martínková, ekolog

JUBILEA

Z městské matriky

Došková Jaroslava, Dubá
Čech Petr, Dubá
Málková Zdeňka, Dubá
Kořínek Václav, Dřevčice
Tomášková Vladimíra, Dubá
Valentová Věra, Heřmánky
Velechovská Vlasta, Dřevčice
Miková Antonie, Dubá
Boudová Marie, Dubá
Balucha Emil, Dubá

82 let
75 let
70 let
86 let
80 let
87 let
75 let

ÚMRTÍ

Voldřich Miloslav, Deštná
Pergl Jaroslav, Dubá
Chalupníčková Milena, Dubá
Rosůlek Bohuslav, Heřmánky

Z

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

Dubáček -
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Usnesení z veřejného zasedání
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Usnesení č. 4/2013 ze dne 18. dubna 2013 z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá s komentářem starostky města Dubá. Zveřejněna je
upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů. Zastupitelstvo města Dubá na svém zasedání přijalo následující usnesení:
1) SCHVÁLILO na návrh paní starostky před- nákup sekací techniky a paragraf 3716 monito- reckého kraje se závěrem, že „Nebyly zjištěny
ložený program veřejného zasedání Zastupitel- ring ovzduší o 74 tisíc Kč na měření v budovách chyby a nedostatky“. Plné znění zprávy je k disstva města Dubá č. 4/2013.
mateřské školy. Celkem se strana příjmů i výda- pozici i na internetových stránkách www.podralpro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0 jů navyšuje o 944 tisíc Kč. Po úpravě č. 1 jsou sko.info.cz.
celkové příjmy 29 milionů 125 tisíc Kč a výdaje
2) URČILO na návrh paní starostky zapisova- 29 milionů 745 tisíc Kč, výsledek hospodaření 9) DELEGOVALO na návrh paní starostky v soutele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zůstává stejný, tedy mínus 620 tisíc Kč.
ladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákozápisu paní Mgr. Janu Maškovou a paní Milona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění
slavu Vokolkovou a zapisovatele usnesení pana 5b) VZALO NA VĚDOMÍ informace finanční- pozdějších předpisů, paní starostku na všechny
Tomáše Nováka (ODS).
ho výboru zastupitelstva týkající se provede- valné hromady Severočeské vodárenské společpro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0 ných kontrol hospodaření v příspěvkových or- nosti a.s. konané v období od 1. května 2013 do
ganizacích – Základní školy Dubá a Mateřské 31. října 2014, která je oprávněna v uvedeném
3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastu- školy Dubá, a stavu finančních prostředků měs- období jménem města Dubá vykonávat všechna
pitelstva č. 3/2013 ze dne 21. března 2013 včet- ta Dubá k datu 31. 3. 2013, který byl 12 milionů akcionářská práva na všech valných hromadách
ně nedořešených bodů z předchozích usnese- 672 tisíc Kč.
výše uvedené společnosti.
ní.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 4/2013 kon- 6) VYBRALO na návrh paní starostky na zátrolního výboru zastupitelstva, viz příloha k na- kladě doporučení hodnotící komise v záležitos- 10) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní stahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
ti výběru dodavatele – Veřejná zakázka malého rostky týkající se:
rozsahu na akci „Stavební úpravy hotelu Slávie
a) vyhlášení konkursu na obsazení pra4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru v Dubé – 1. etapa“ společnost BLÁHA trade covního místa ředitele / ředitelky Základní školy
zastupitelstva na základě písemné žádosti (slož- s.r.o., se sídlem Valteřice, Horní Police. Staveb- Dubá, okres Česká Lípa
ka č. 3/13), vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje ní akce bude provedena podle předložené ceno- komentář starostky: Do konce dubna vyhlásím
městského pozemku: část st.p.č. 317, zastavě- vé nabídky, cena činí celkem 2 285 472 Kč bez na základě novely školského zákona konkurs na
ná plocha a nádvoří o výměře cca 30 m2, v obci DPH. Pokud by došlo před podepsáním smlou- ředitele/lku Základní školy Dubá s nástupem od
Dubá, katastrální území Dubá. Výměra a roz- vy o dílo k odstoupení vybraného dodavatele od 1. 8. 2013. Novela mimo jiné upravuje jmenovásah pozemku budou upřesněny geometrickým realizace zakázky, pak bude zakázka zadána fir- ní ředitelů školských příspěvkových organizací
plánem. Jedná se o pozemek pod částí budovy mě s další nejnižší cenovou nabídkou uvedenou vždy pouze na období 6 let. Současná ředitelčp. 198 na Malé Straně v Dubé.
v Zápisu ze schůzky hodnotící komise k veřejné ka Mgr. J. Skalická vykonává svou funkci 6 let,
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0 zakázce malého rozsahu ze dne 9. 4. 2013.
a proto vyhlásím za zřizovatele konkursní řízení.
4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 1 A to i přesto, že jsem s prací paní ředitelky velizastupitelstva na základě písemné žádosti (slož- komentář starostky: Město obdrželo 7 nabídek, ce spokojená, před 6 lety vyvedla školu z krize
ka č. 4/13), vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje všechny splňovaly zadané podmínky. Rozdíl mezi a útlumu, který byl výsledkem činnosti minulého
městských pozemků: část p.p.č. 25/9, zahrada nejnižší a nejvyšší cenou byl 487 304,77 Kč.
vedení školy i města. Výborně spolupracuje se
o výměře 10 m2, část p.p.č. 28, ostatní plocha
zřizovatelem, je uznávanou autoritou ve škole,
o výměře 12 m2, v obci Dubá, katastrální úze- 7) SCHVÁLILO na návrh paní starostky podá- spolupráce s rodiči žáků je na vysoké úrovni.
mí Dražejov u Dubé. Výměra a rozsah pozemků ní žádosti o dotaci do Programu obnovy venko- Škola se pod jejím vedením modernizuje, zavádí
budou upřesněny geometrickým plánem. Jedná va Libereckého kraje na stavební akci „ÚPRAVA nové výukové i výchovné postupy. O kvalitní práse o pozemky bezprostředně navazující na po- POVRCHU STÁVAJÍCÍ CESTY NA SÍDLIŠTĚ NA ci paní ředitelky svědčí i to, že ani Česká školní
zemky p.p.č. 25/7 a p.p.č. 25/8, v obci Dubá, VÝSLUNÍ“. Předmětem projektu je provedení zá- inspekce ani Školská rada nepožádala o vypsání
katastrální území Dražejov u Dubé.
dlažby stávající cesty v délce 28 m betonovými konkursního řízení.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0 dlažebními kameny mezi nové žulové obrubníky,
b) podání žádosti o dotaci na akci „Dubá
5a) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru nové zpevněné plochy propojí stávající zpevněné – letní kino, bezbariérové úpravy“ komentář
zastupitelstva rozpočtovou změnu č. 1 rozpoč- komunikace (silnici na Malé Straně a schodiště starostky: Projekt „Dubá – letní kino, bezbaritu města Dubá na rok 2013, viz příloha k na- Na Výsluní). Projektové rozpočtové náklady činí érové úpravy“ předpokládáme realizovat v obhlédnutí na Městském úřadě Dubá a na úřední 335 807,- Kč s DPH. Město Dubá se bude účast- dobí září až listopad 2013. Máme zpracovánu
elektronické desce.
nit na projektu a má vyčleněny finanční prostřed- projektovou dokumentaci, příslušným stavebním
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0 ky na vlastní podíl žadatele, který činí minimálně úřadem vydán pravomocný souhlas s provedekomentář starostky: V této úpravě jde přede- 50 %.
ním stavebního záměru a projektantem oceněný
vším o navýšení rozpočtu o přijaté dotace, což
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0 Soupis prací (projektový rozpočet). Smysl akce,
je 167 tisíc Kč od úřadu práce a dotace pro zá- komentář starostky: Jde o velmi frekventova- na kterou žádáme o poskytnutí podpory formou
kladní školu na modernizaci vzdělávání 434 ti- nou pěší komunikaci, nejkratší přístup obyvatel dotace je zpřístupnit Letní kino pro všechny,
síc Kč. Výběr správních poplatků se navyšuje sídliště Na Výsluní do města v blízkosti autobu- tedy i pro zdravotně postižené spoluobčany.
o 200 tisíc Kč z důvodů zvýšení poplatků za sového nádraží. Cesta je dosud nezpevněná (hli- Součástí projektu jsou též 2 nová parkovací
práci stavebního úřadu, v příjmech je i vrácená něná), pro svůj podélný spád je za horších po- místa rezervovaná pro zdravotně postižené nápůjčka z LAG Podralsko ve výši 125 tisíc Kč. Ve větrnostních podmínek riziková. Komunikace po vštěvníky. Dále prostorově „dotáhnout“ účinek
výdajích jsou dotace přiřazeny do jednotlivých úpravě je určena pro pěší, ale svojí konstrukcí souvisejícího projektu PR-11 (bezbariérového
paragrafů podle jejich účelu. Dále jsou zde do- umožní občasný průjezd těžších vozidel pro ob- chodníku z města) až na opačný konec bezbaplněny zastupitelstvem již schválené výdaje: sluhu přilehlých budov.
riérově zpřístupněného areálu, který slouží nesmlouva s LAG Podralsko 135 tisíc Kč, 24 tisíc
jen k rekreaci návštěvníků, ale i ke kulturnímu
Kč na drogovou prevenci, navýšení ceny územ- 8) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ před- vyžití místního obyvatelstva. Celkové uznatelné
ního plánu o 40 tisíc Kč a dar městu Frenštát ložený závěrečný účet Mikroregionu Podralsko za náklady akce činí 539 790,- Kč, přičemž měspod Radhoštěm 10 tisíc Kč. Nakonec je navý- rok 2012, viz příloha.
to má v rozpočtu vyhrazenu částku na spolufišen rozpočet paragrafu 3745 péče o veřejná komentář starostky: Přezkoumání hospodaře- nancování projektu ve výši 161 937,- Kč. Žádost
prostranství a veřejnou zeleň o 60 tisíc Kč na ní vykonala kontrolorka Krajského úřadu Libe- jsme podali na Ministerstvo kultury ČR a bude
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postoupena na Vládní výbor pro zdravotně postižené občany.
c) podání žádosti na restaurování pamětihodného kříže při úvozové cestě za koncem
Dlouhé ulice v Dubé
komentář starostky: Jedná se o velmi kvalitní
zastavení s křížem, které bylo vystavěno patrně
na konci 18. století. V současné době je památka ve velmi neuspokojivém stavu. Při rekonstrukci dojde k doplnění schodiště, provedení repliky
klasického kříže, očištění podstavce a schodiště a k barevné úpravě. Dle finančního rozpočtu
jsou celkové náklady vyčísleny na 138 000,- Kč.
Město by mohlo získat od Libereckého kraje až
70 %, tedy 96 600,- Kč a spoluúčast by pak
mohla být 41 400,- Kč.
d) podání žádosti o poskytnutí dotace z Fondu požární ochrany Libereckého kraje na rok 2013
na nákup nového vozidla Nissan Navara.
komentář starostky: Nový vůz musíme koupit z důvodu zajištění akceschopnosti jednotky a zajištění nařízené předurčenosti jednotky
Hejtmanem Libereckého kraje. Vozidlo bude
plně vybaveno dle příslušné vyhlášky a nahradí dosavadní vozidlo Nissan Patrol, které je již
12 let staré a předběžné náklady na celkovou rekonstrukci přesahují nominální hodnotu vozidla.
Nové vozidlo Nissan Navara je přizpůsobeno pro
přepravu družstva v počtu 1+3 a bude sloužit
pro technické zásahy, prvotní zásahy u likvidace následků dopravních nehod, včetně záchrany
osob, vyhledávání místa požárů a dále dle předurčenosti JPOII/1 SDHO Dubá.
e) výzvy na rekonstrukci topení ve staré
budově Základní školy Dubá
komentář starostky: Jedná se o rekonstrukci
rozvodů ústředního topení včetně výměny článkových těles a instalaci ventilů s termostatickými
hlavicemi. Lhůta pro podání nabídek končí 24. 4.
2013 v 15:00 hodin. Předpokládaný termín zahá-

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

jení prací je 17. 6. 2013 a ukončení 12. 7. 2013.
Celá výzva je zveřejněna na internetových stránkách města www.mestoduba.cz.
f) výzvy na dodavatele zemního plynu pro
město Dubá
komentář starostky: Na internetových stránkách města je také zveřejněna výzva na nového dodavatele zemního plynu pro město Dubá
s fixací od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2014. Nového
dodavatele plynu hledá také základní a mateřská škola.
g) vyhlášení humanitární sbírky Občanským sdružením Diakonie Broumov ve spolupráci s městem Dubá.
komentář starostky: Sbírka se uskuteční v přízemí MěÚ Dubá ve dnech 24. a 25. dubna 2013
a 16. a 17. května 2013. Vybírat se bude letní
a zimní oblečení, lůžkoviny, domácí potřeby, přikrývky, polštáře, obuv pouze nepoškozená. Věci
prosím noste zabalené, aby se nepoškodily při
transportu. Případné dotazy zodpoví sl. Z. Martínková, ekoložka MěÚ Dubá, tel. 724 857 243.
Děkuji všem za případnou pomoc.
h) výzvy k hlasování v projektu „Osvětlení
přechodů zachraňuje životy!“
komentář starostky: V rámci Severních Čech
bylo vybráno celkem 10 přechodů, které byly odbornou komisí vyhodnoceny jako velmi rizikové.
Přímo u nás v Dubé se jedná o přechod u autobusového nádraží. Pět z deseti přechodů, pro
které bude hlasovat nejvíc lidí, bude osvětleno
z prostředků nadace ČEZ. Vaše hlasy velmi uvítáme, a pokud se i vám líbí představa, že naše
město bude zase o trošku bezpečnější, tak prosím hlasujte pro přechod v Dubé. Hlasovat můžete na internetových stránkách města a to až do
24. května 2013. Výsledky budou zveřejněny od
27. do 31. května 2013.
i) projektu “Stáže ve firmách – vzdělávaní
praxí“

Dubáček

komentář starostky: Město Dubá se zapojilo
do programu Stáže ve firmách, které organizuje
Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Hlavním
cílem projektu je zavedení inovativního systému
dalšího vzdělávání prostřednictvím stáží ve firmách a zvýšení uplatnitelnosti občanů na trhu
práce. Projekt je určen pro všechny občany České republiky (mimo OSVČ a osoby se statusem
studenta) s trvalým pobytem mimo hlavní město
Praha. Město Dubá, jako poskytovatel stáží nabízí tato místa pro absolvování stáže:
Odborná účetní, termín stáže: od 15. 6. 2013 do
30. 9. 2013, požadované vzdělání: střední s maturitou nebo 1 rok praxe nebo certifikát o rekvalifikaci, přihlašování na: www.stazevefirmach.cz
do 14. 5. 2013, Asistentka vedoucího autokempu, termín stáže: od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013,
požadované vzdělání: střední s maturitou nebo
alespoň rok praxe v administrativě, přihlašování
na: www.stazevefirmach.cz do 31. 5. 2013 a Asistentka vedoucí informačního střediska, termín
stáže: od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013, požadované vzdělání: střední s maturitou nebo alespoň rok praxe v administrativě, přihlašování na:
www.stazevefirmách.cz do 31. 5. 2013.
Další informace získáte na stránkách www.stazevefirmach.cz nebo na MěÚ Dubá tel. 487 870
201 nebo 728 755 247 paní Danuše Červená.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka Města Dubá,
Tomáš Novák, místostarosta Města Dubá

Příští veřejné
zasedání zastupitelstva
se bude konat 23. 5.
od 18.00 v Dubé.

Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v březnu
l Dne 2.3.2013 od 10:39 do 12:02 hodin vyjela
jednotka k technické pomoci do KÚ Deštná s technikou: RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byl zjištěn pobíhající pes na komunikaci I. třídy,
číslo 9. Psa se nepovedlo odchytit – utek přes
pole směr Zakšín. O události byla informována
ekoložka města Dubá, sl. Zuzana Martínková.
l Dne 19.3.2013 od 05:16 do 05:56 hodin vyjela
jednotka k technické pomoci do obce Beškov, KÚ
Blatce s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu
1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném
průzkumu byl zjištěn spadlý strom na komunikaci II. třídy, číslo: 259. Jednotka pomocí motorové
řetězové pily provedla postupné rozřezání kmene
stromu a jeho následné odstranění z komunikace.
Před odjezdem byl proveden úklid vozovky.
l Dne 19.3.2013 od 17:35 do 19:11 hodin vyjela
jednotka k technické pomoci na místní komunikaci v obci Křenov s technikou RZA I Nissan Patrol
v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý strom nad
komunikací ve výšce 1,5 metrů. Jednotka provedla pomocí motorových řetězových pil postupné
odřezávání zavěšeného stromu a jeho následné
odstranění z místní komunikace. Před odjezdem
byl proveden úklid vozovky.

l Dne 19.3.2013 od 21:48 do 22:57 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
I. třídy, číslo: 9 v KÚ Deštná s technikou: CAS-25
Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byl zjištěn havarovaný
osobní automobil převrácený na boku mimo komunikaci. Na místě byl při příjezdu jednotky řidič
mimo vozidlo a bez zranění. Havarovaný automobil byl zajištěn proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a dalšímu úniku provozních kapalin.
Na místě došlo k úniku chladící kapaliny. Místo
zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Dne 23.3.2013 od 15:38 do 16:00 hodin vyjela jednotka k nahlášenému požáru chaty v Nedamově s technikou: CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Po
příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár dřevěného obložení u vchodu do chaty, který byl zlikvidován majiteli pomocí
ručních hasicích přístrojů před příjezdem jednotky. Na místě bylo provedeno rozebrání části obložení a kontrola střešního prostoru zaměřená na
vyhledávání skrytých ložisek požáru. Na místě
byl majitelům zapůjčen ruční hasicí přístroj. Příčina vzniku požáru byla nedbalost, nebo úmyslné
zapálení třetí osoby.
l Dne 20.3.2013 od 08:03 do 09:03 hodin vyjela jednotka k požáru do Chlumu s technikou

CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
požár sazí v komínovém tělese bytového domu.
Lokalizace a následná likvidace byla provedena
pomocí kominického nářadí z půdního prostoru.
Místo zásahu bylo následně předáno uživatelce
s vysloveným zákazem používání do provedení
kontroly odborně způsobilou osobou (kominíkem). Požár byl beze škody.
l Dne 29.3.2013 od 11:04 do 11:52 hodin vyjela
jednotka k požáru do Zátyní s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byl zjištěn požár plastového kontejneru na komunální odpad. Lokalizace
a následná likvidace byla provedena jedním proudem vysokotlaku. Na místě vznikla škoda přesahující 10.000,- Kč. Příčina vzniku požáru byla
hrubá nedbalost – vysypání žhavého popela na
hořlavý materiál.
l Dne 30.3.2013 od 17:21 do 20:00 hodin vyjela
jednotka na žádost Policie ČR k otevření bytu v Českolipské ulici v Dubé s technikou RZA I Nissan Patrol
v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu jednotka za asistence Policie ČR provedla otevření bytu.
V bytě byla nalezena osoba bez známek života. Místo zásahu bylo předáno kriminální Policii ČR.
Jaroslav Hoza

Dubáček -
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Hasiči radí občanům

Jsou biokrby bezpečné?
V posledních dvou letech se na trhu rozšířila nabídka moderní bytové dekorace - krbů na biopalivo („biokrbů“). Jejich většímu prodeji a užívání
zprvu bránila vyšší cena, ale toto již dnes neplatí.
Biokrby vyráběné různými výrobci jsou dodávány i mnoha internetovými obchody, kdy jde často
o dovoz ze zahraničí.
Hlavními výhodami biokrbů jsou možnost
instalace do míst, kde nelze instalovat tradiční
krb, kde není kouřovod a jejich finančně nenáročný provoz. Biokrby jsou vhodné pro interiéry,
terasy i venkovní prostory. Mohou být umístěny
jako dekorace na stole, je možné je zavěsit na
stěnu, vestavět nebo nechat volně stojící v prostoru. Neznečišťují místnosti kouřem a sazemi.
Reklamy uvádějí jednoduchou instalaci a dále
pak již bezpečný a bezproblémový provoz. Jenže je vše tak bezproblémové a bezpečné, jak to
vypadá na první pohled? Praxe ukazuje, že tento typ krbu lze většinou bezpečně provozovat za
předpokladu, že uživatel dodrží návod k použití.
Kromě nutnosti větrat prostory kde jsou biokrby
užívány, vzhledem ke spotřebě vzdušného kyslíku a vývoji oxidu uhličitého, se uživatel může
setkat také s nebezpečím vzniku požáru, který

může zničit nejen majetek, ale i ohrozit lidské životy. Hasičský záchranný sbor eviduje v posledních dvou letech dokonce dvě úmrtí a sedm zranění při požárech v domácnostech způsobených
nedbalostí při doplňování paliva do biokrbů.
Několik základních rad pro bezpečný provoz
biokrbu:
• Vždy dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití.
• Vyžadujte od prodejce podrobný návod k použití v českém jazyce.
• Dodržujte minimální vzdálenost 1 metr od hořlavých látek po stranách a především nad biokrbem.
• Nikdy nedolívejte biopalivo, pokud v krbu stále
hoří, hrozí riziko požáru.
• Biopalivo doplňujte do zhašeného a vychladlého biokrbu (minimálně po 15 minutách od uhašení), aby nedošlo k popálení.
• Používejte pouze originální palivo pro biokrby
– bioethanol (kapalina, gel) určené pro spalování
v biokrbech. Kvalitní bioethanol pro biokrby obsahuje cca 96 % ethanolu.
• Obal obsahující nebezpečnou směs (palivo
pro biokrby) musí být opatřen informacemi v českém jazyce a dalšími údaji, výstražnými symboly,

standardními větami označujícími specifickou rizikovost směsi (tzv. R-věty) a standardní pokyny
pro bezpečné zacházení se směsí (tzv. S-věty).
Byla zjištěna skutečnost, že v ČR není certifikace této „dekorace“ povinná. Nejsou tak dány
konstrukční standardy (normy), které by měly stanovit bezpečnostní minima. Jen někteří renomovaní zahraniční výrobci mají krby certifikovány
(v rámci ČR byla zjištěna jediná společnost provádějící certifikaci TÜV SÜD Group). Dále pak
byl u některých krbů renomovaných výrobců uváděn odkaz na certifikaci v zahraničí (např.: Švédsko, certifikační organizace SITAC).
Na základě výše uvedených zjištěných skutečností lze konstatovat, že provoz biokrbu skrývá reálná nebezpečí ohrožení materiálních hodnot a zdraví jejich uživatel. Scházející legislativa
pro tyto krby umožňuje prodej a provozování zařízení, které nemají bezpečnostní prvky a nejsou
dány standardy pro specifikování rizik uváděných
v návodech.
Zdroj: s využitím informací HZS Moravskoslezského kraje
Zpracoval: kpt. Ing. Tomáš Erban
oddělení prevence HZS Libereckého kraje

PLACENÁ INZERCE

PRODEJ SLEPIČEK

Drůbež Červený Hrádek,
firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Lohman hnědý,
Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu.
Stáří slepiček 16 až 18 týdnů.
Cena od 159,- do 170,- Kč/ks,
v začátku snášky 178,- Kč/ks.
Prodej se uskuteční
v sobotu 18. května 2013 v Dubé
u kostela od 13:15 hod.

Případné bližší informace na tel: 728 605 840,
728 165 166, 415 740 719

Při prodeji slepiček nová služba:
výkup králičích kožek,
cena 22 – 35,- Kč/ks

PLACENÁ INZERCE

OD 1. 5. 2013
ZNOVU OTEVŘENA

VEČERKA
NA VÝSLUNÍ
PROVOZNÍ DOBA
PO – NE 700 -900 a 1700 - 2100

5

Oslava 125. výročí od otevření
měšťanské školy v Dubé
se koná dne 7.5. 2013 od 14 hodin.
Zahájení v zasedací místnosti
Zastupitelstva města Dubá.
Program:
• seznámení s historií a současností
• vystoupení žáků
• prohlídka školy
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SENIOŘI KOMUNIKUJÍ
Jste v důchodovém věku?
Zajímá vás,
co ti mladí mají na těch počítačích?
Máte děti nebo vnoučata mimo Dubou
a rádi byste s nimi komunikovali přes
moderní technologie, ale nevíte jak do toho?
Máme pro Vás dobrou zprávu!
Počátkem tohoto roku jsme podali žádost
o účast na projektu „Senioři komunikují“ pro
rok 2013, který se týká kurzů obsluhy PC.
Byli jsme velmi mile překvapeni, že naše
obec byla vybrána a kurz pro seniory
se bude konat přímo v Dubé
od 17. do 20. 6. 2013.
Kurz se skládá ze 2 lekcí po 3 hodinách
a 2 lekcí po 4 hodinách, tzn. že se kurzy
budou konat denně od pondělí do čtvrtku,
vždy v době od 8:00 do 11:00 (12:00) hod.
Účast v kurzu „Senioři komunikují“
je bezplatná.
Zájemci o kurz se musí přihlásit
u paní Červené na MěÚ
nejpozději do 17.5., počet účastníků
je omezen na 10 + 2 náhradníci.
Kurzy po celé republice organizuje
občanské sdružení LYRIX nova o.s.
a financuje ho Nadační fond
manželů Livie a Václava Klausových.

Dubáček

Regionální produkt
Lužické hory
a Máchův kraj

LAG Podralsko připravuje další kolo certifikace výrobků a produktů z regionu Podralska. Podmínkou získání certifikátu je místní výroba nebo
produkce, výrobek včetně obalu nesmí zatěžovat životní prostředí, dále se posuzuje tradice
výroby a originalita. S certifikátem získá výrobce propagaci
prostřednictvím LAG Podralsko,
možnost účasti na výstavách
a veletrzích za výrazně nižší
poplatky a další výhody.
Všechny podmínky pro získání certifikátu Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj najdete na webových stránkách www.dobrz-vzrobek.cz nebo www.lagpodralsko.com, možné je i osobní jednání v kanceláři LAG Podralsko v Mimoni
(doporučuji předem telefonicky domluvit na č. 775 110 397).
J. Šolc, LAG Podralsko

Ing. Irena Žalovičová

PLACENÁ INZERCE
Různá trápení, bolesti, nespavost, únava, alergie,
nadváha, to jsou časté stesky mnohých z nás.
Do poradny pro zdravý životní styl paní doktorky MUDr. Ludmily Truhlářové budete moci přijít pro účinné bylinné koncentráty, pro odbornou radu, nebo jen tak, na kus řeči. Budu tam.
Umíme poradit, které přírodní přípravky jsou
vhodné pro prevenci osteoporózy, rakoviny, jaterních, ledvinových chorob, vysokého krevního
tlaku, atd. V poradenství a konzultacích se zaměřujeme na individuální specifická kritéria. Významným pomocníkem je diagnostický měřící
přístroj Supertronic, který metodou bezbolestného měření umí rozpoznat, čím narušenou rovnováhu v těle znovu nastolit a samoléčebný proces
organismu nastartovat bez běžných chemických
léků. Kapičky, mastičky, tobolky, kapsličky, koupele, čaje, vše přírodní, plus zkušenosti s herbální medicínou a využití principů východní čínské medicíny, to je ta inspirace pro vaše zdraví.
Začali jsme hned po velikonocích 2.4. Bylinky a doplňky od významných českých společností ENERGY a KLAS jsou k dispozici, diagnostika a odborné poradenství též.
Zachovejte nám přízeň, my vám zachováme
zdraví.
Vlasta Patrovská, samostatná asistentka
Poradna pro zdravý životní styl
Penzion Diana, Jana Roháče 80
47163 Staré Splavy, tel.775 235 797

GENDER v pracovním
i soukromém životě
– příprava na pohovor

V Čechách stojí ženy s malými dětmi před
problémem, jak přesvědčit zaměstnavatele
o tom, že v nich získají zaměstnankyně, které
budou odvádět stejně kvalitní práci jako jejich
kolegyně nebo kolegové.
Jak tyto zaměstnavatele přesvědčit ve stále větší konkurenci prácepotřebných lidí, kteří
se snaží získat zaměstnání a v přijímacím řízení budou našimi konkurenty? Jednou z odpovědí může být velmi dobrá příprava na přijímací pohovor, ve kterém by měla zaznít znalost
o zaměstnavateli, jeho působení na trhu stejně
jako rámcová znalost o práci, o niž projevujeme
zájem. Důležité je připravit se na otázky typu:
„ Proč bychom měli přijmout zrovna vás, jakým
budete přínosem pro naši společnost?“ Není tak
jednoduché mluvit o svých přednostech, jak by
se mohlo zdát. Mnoho lidí má potíže se na sebe
podívat nezaujatě a vidět to, co vidí ostatní –

dovednosti a přednosti, které my pokládáme za
samozřejmost a nebo je u sebe hodnotíme jako
naprosto průměrné. Možná si tak ani neuvědomujeme, že jsme nekonfliktní, dobře se přizpůsobujeme ostatním i změnám, v týmu vytváříme
dobrou náladu svým optimistickým laděním, jsme
spolehliví a pečliví, rádi a rychle se učíme novým věcem. Že je to samozřejmost? Není, věřte. Rovněž naše připravenost na alternativní formu práce, kdy bychom mohli částečně pracovat
z domova a částečně v prostorách zaměstnavatele, může být rozhodujícím faktorem pro to, aby
zaměstnavatel přijal právě nás.
Tato témata a mnoho daších jsou spojená
s projektem, který realizuje Akademie J.A.Komenského v České Lípě, aby podpořila rovnost
českolipských žen v pracovním životě. Zajímá vás to? Podívejte se na stránky ajak-cl.cz
a přijďte mezi nás !
Mgr. Naděžda Mrňavá

Dubáček -
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PLACENÁ INZERCE

Občanské sdružení Diakonie Broumov
ve spolupráci s městem Dubá
VYHLAŠUJÍ

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
domácích potřeb (nádobí bílé i černé, skleničky - vše jen funkční)
peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
obuvi (veškeré nepoškozené)

VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍM NENOSTE

obnošené boty a svetry, znečištěný a vlhký textil, ledničky, televize,
počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce, nábytek, jízdní kola,
lyže, dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí

Sbírka se uskuteční v přízemí MěÚ Dubá
ve čtvrtek 16. května a v pátek 17. května 2013
vždy od 8:00 do 16:00

Věci prosím noste zabalené do igelitových pytlů, tašek nebo papírových krabic,
aby se nepoškodily transportem.
Kontaktní osoba pro případné dotazy je sl. Martínková, tel. 724 857 243.

UHELNÉ SKLADY
PROVODÍN
Iveta Procházková
Prodej Ledvického uhlí:
Ořech 1, Ořech 2, Kostka
Při odběru uhlí nad 20 q
dárek a do 15 km doprava zdarma.
Uhlí je skladováno pod střechou.
Palivové dřevo:
metrové i štípané v délkách dle přání
zákazníka.
Písek, štěrk, kámen.

Děkujeme za Vaši pomoc.

Doprava je zajištěna.

Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace,
která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům a dává práci lidem,
kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce.

Zemní práce nakladačem – Bobek 861

PLACENÁ INZERCE

Tel: 737 284 652, 606 418 008
PLACENÁ INZERCE

JARNÍ AKCE NA UHLÍ
Areál PILY LUKA
Markvart Ladislav
Luka 8, 472 01 Doksy
tel: 723 524 112
email: pila.luka@seznam.cz
nabídka uhlí:
Ořech I., Ořech II.,
Kostka, polské uhlí

V našem areálu můžete také zakoupit
německé uhelné brikety a dřevěné brikety.
Brikety jsou buď pytlované po 25 kg
nebo volně ložené.
Doprava k vám domů zdarma,
složení pasem také zdarma.
Uhlí je skladované v hale.
Pro více informací nás kontaktujte
telefonicky nebo emailem.
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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 dlouhodobě
každou sobotu
vždy od 9:00 do 11:00

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

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
středa 8. 5.
Mgr. Andrej Ivanov
Děčínská 246, Žandov
tel. 487 850 436

neděle 19. 5.
MUDr. Andrea Jelínková
Havlíčkova 443, Česká Lípa
tel. 487 723 127

sobota 11. 5.
MUDr. Marie Murswieková
Bulharská 844, Česká Lípa
tel. 487 853 067

sobota 25. 5.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

neděle 12. 5.
MUDr. Pavel Hříbal
Revoluční 164, Stráž p. R.
tel. 487 843 622

neděle 26. 5.
MUDr. Eva Pušková
Liberecká 99, Nový Bor
tel. 728 831 917

sobota 18. 5.
MUDr. Jarmila Vyčichlová
Okružní 636, Mimoň
tel. 774 649 096

sobota 1. 6.
MUDr. Marie Murswieková
Bulharská 844, Česká Lípa
tel. 487 853 067

Změna adresy
pro zasílání inzerce do Dubáčku

Vážení inzerenti, dovolujeme si vás upozornit, že jsme z důvodu
přehlednosti založili novou e-mailovou adresu určenou výhradně
pro zasílání inzerce v našem zpravodaji.
Nově, prosíme, zasílejte vaše objednávky
i případné dotazy na adresu
inzerce.dubacek@atlas.cz
Děkujeme a těšíme se na spolupráci s vámi,
redakční rada Dubáčku

SCHŮZKA RODIČŮ
BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
30.5. 2013 v 17:00 hodin
se uskuteční schůzka rodičů
budoucích prvňáčků
pro školní rok 2013/2014
v ZŠ Dubá v přízemí v učebně
výtvarné výchovy.
Ve škole učíme již šestým rokem
genetickou metodou čtení a chceme
k ní připojit nový druh písma
Comenia Skript. Tuto metodu
vhodně doplňuje a pro děti je to
jednodušší a v budoucnu
čitelnější písmo.
Mgr. Jindřiška Skalická,
ředitelka školy

Dubáček

neděle 2. 6.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 728 209 220

Cena inzerce:
celostránková – 1.200,- Kč;
1/2 str. – 650,- Kč;
1/4 str. – 350,- Kč;
1/8 str. – 200,- Kč;
1/16 str. – 100,- Kč.
Ceny jsou včetně DPH.

Ze života škol
Čtenářská gramotnost
Projekt Čtenářská gramotnost má v Ekoškole
Dubá již své stálé místo. Žáci se pravidelně setkávají nad různými tématy, při kterých uplatňují
své čtenářské dovednosti.
Na I. stupni se 5. dubna děti věnovaly tématu
Den matek. Nejprve se seznámily s texty, které
poskytovaly informace o původu vzniku svátku,
o způsobu oslav a dárcích. V diskusi se také rozpovídaly o tom, jak svoji maminku doma oslovují,
jaké má vlastnosti.
Pak děti pokračovaly aktivitou: přečti a sestav
správný pracovní postup výroby srdíčka.
Následovala kontrola textu a tvoření dárečku.
Na zadní stranu srdíčka pak napsaly děti vzkaz
pro maminku. V závěru projektu pak do školního
srdíčka na chodbě psaly přání maminkám.
Aktivita vedla děti k samostatnosti, k porozumění čteného textu, ke skupinové spolupráci,

k vyjádření citu a úcty ke svým maminkám. Třeťáci si pak naplánovali pomoc maminkám během
víkendu při domácích aktivitách.
Mgr. Jana Mašková

Dubáček -
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Matematická
olympiáda

Mezi nejobtížnější a časově nejnáročnější soutěže pro žáky ZŠ patří matematická olympiáda.
Mohou se jí zúčastnit všichni dobrovolníci 5. až 9.
ročníků a to ve svých příslušných kategoriích.
Ve školním kole řeší žáci šest úloh. V soutěži mohou uspět ti, kteří odevzdají svým učitelům matematiky řešení alespoň čtyř příkladů.Ty
se hodnotí stupnicí 1 – výborně, 2 – dobře, 3 –
nevyhovuje. Úspěšným řešitelem školního kola
se stanou ti soutěžící, kteří mají alespoň u čtyř
úloh řešení hodnocena výborně nebo dobře. Práce všech úspěšných řešitelů se zasílají okresní komisi MO. Ta z nich vybere nejlepší řešitele
a pozve je k účasti v okresním kole.
Na naší škole se do této náročné soutěže
zapojili v 5. třídě čtyři žáci, v 6. třídě také čtyři
žáci a v 7. třídě pět žáků. První schůzky v jednotlivých třídách proběhly již v říjnu, poslední během března, celkem sedm v každé kategorii. Na
každém setkání jsme se snažili vysvětlit zadání
a úloze porozumět.
Ne všichni odevzdali potřebný počet úloh,
ale každý alespoň nějakou vyřešil. Nejdůležitější však je to, že se žáci zapojili a zkusili si i náročnější práci. Získané zkušenosti určitě uplatní
při dalším studiu.
Úspěšným řešitelem školního kola 62. ročníku MO na naší škole se stal Karel Mareš, žák
6. třídy.
Všem soutěžícím děkuji za snahu a doufám,
že se za rok zapojí opět.
Mgr. Miroslava Sochová

Talent roku

Naše škola nominovala do soutěže Talent 2013
Natálku Hruškovou, žákyni třetí třdy. Natálka je
velice šikovná a talentovaná dívenka. Od čtyř let
se velmi aktivně věnuje karate. Trénuje ji tatínek. Dosahuje mimořádných úspěchů v republikovém měřítku a do současnosti nikým nebyla ve
své kategorii poražena. Je skromná, mezi dětmi
oblíbená, má výborné studijní výsledky, je velmi
pozitivní. Kromě sportovního nadání je i skvělou
výtvarnicí.
Je prostě skvělá a myslím si, že takové šikulky je třeba zviditelnit.
Mgr. Jana Mašková

Matematický klokan 2013
Během celého školního roku se žáci naší školy
účastní několika matematických soutěží. Jedna
taková, s názvem Matematický klokan, se konala v pátek 22.3.2013. Kromě první třídy se do ní
zapojily všechny ročníky.
Soutěžící byli rozděleni do čtyř kategorií: Cvrček (žáci 2. a 3. třídy), Klokánek (žáci 4. a 5. třídy), Benjamín (6. a 7.třída), Kadet (8. a 9.třída).
Ve všech kategoriích řešili soutěžící během
60 minut 24 úloh.
Za každou správnou odpověď získal soutěžící příslušný počet bodů (3, 4 nebo 5), za každou neřešenou úlohu body nezískal ani žádné
neztratil (bylo mu přiděleno 0 bodů), za každou
nesprávnou odpověď se 1 bod odečítal! Každý
soutěžící ve zmíněných kategoriích vstupoval do
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soutěže s 24 body, to aby nedosahoval záporných výsledků. Znamená to tedy, že mohl získat
maximálně 120 bodů.
Při řešení nebylo dovoleno užívat kalkulačky,
tabulky ani žádnou jinou literaturu.
Nejúspěšnější řešitelé jednotlivých kategorií:
Cvrček – Heřmánek Pavel ( žák 2.třídy)
Klokánek –Kohout Petr (žák 5.třídy)
Benjamín – Karel Mareš (žák 6.třídy)
Kadet – Nikola Koubková (žákyně 9.třídy)
Statistické výsledky soutěže z jednotlivých
škol (okresů) byla zaslány k celorepublikovému
zpracování a vyhodnocení.
Všem soutěžícím děkujeme za účast a nejlepším gratulujeme.
Mgr. Miroslava Sochová

ŽÁROŠ 2013

… přilákal na své ekoaktivity rodiče s dětmi 22.
dubna do areálu Ekoškoly Dubá. Pro ty, kteří
snad zapomněli, co zkratka znamená: ŽÁci-ROdiče-Škola. Na čtyřech stanovištích, která odpovídala čtyřem tématům Ekoškoly (voda, energie,
prostředí školy a odpady) si rodiče s dětmi vyzkoušely svoje znalosti, svoji energii a schopnost
spolupracovat.
V keramické dílně na ně čekala paní učitelka
Zdenička, pod jejímž vedením vznikaly otisky dětských rukou, které pak vytvoří sluneční paprsky.
Na stanovišti Voda děti sosaly nektar jako motýly
a poznávaly, co sají. Svou energii všichni vydali
na dřevěných lyžičkách, kde byla nezbytně nutná
koordinace pohybu rodič-dítko. No a v odpadech
si společně napovídali v testíku, např. jaká surovina je třeba k výrobě plastů, kolik žabek zachránily děti do roku 2012, co vše se dá vyseparovat

v naší škole, jak dlouho trvá než se rozloží igelitka v přírodě, atd.
Počasí bylo slunečné, nálada byla veselá,
užili si to všichni, kteří přišli.Děkuji rodičům, kteří našli čas a s dětmi přišli.
Mgr. Jana Mašková

Lesem, nelesem

Dne 25. dubna se sedmá třída ZŠ Dubá, která se
pyšní již léta titulem Ekoškola, vydala do lesa.
Ne však doslova. Vydali jsme se na akci Vlastivědného muzea Česká Lípa s názvem Lesem
nelesem, která byla věnována Dni Země.
Vedle prohlídky výstavy – „Tradice a současnost myslivosti“, jsme se zaposlouchali do
lesnické hudby trubačů SLŠ a SOŠS Šluknov. Nevynechali jsme ani přednášky na téma
– „Kamzíci v severozápadních Čechách“ a „Dřeviny v lesích ČR“.
Odpoledne jsme v prostorách zahrady úspěšně plnili různé vědomostní a dovednostní úkoly,
za které jsem získali drobné odměny.
A na závěr jsme si prohlédli výstavní prosto-

ry s živými i neživými exponáty muzea v České Lípě.
Akce se všem líbila, zúčastnil se i náš nevidomý Tomáš, který se spolu s asistentkou sl.
Janou Pravdovou doslova „kochal“ vystavenými
exponáty.
Myslím, že právem patří organizátorům naše
pochvala.
Mgr.Veronika Zítková
Mamince
Moje milá matičko,
Dám Ti čisté srdíčko.
Ještě k tomu kytičku
A Ty mi dej hubičku.
(Barborka Nováková, II. třída)
Děkuji za finanční podporu
panu MUDr. Jiřímu Klementovi
pro chovatelský kroužek.
Prostředky rádi využijeme
pro všechny naše zvířecí miláčky.
Jana a Pavel Maškovi a zvěřinec
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Jedinečný
koncert

V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Oknech
se uskuteční zajímavá akce - koncert s názvem
„VODY - FUGY - VZRUCHY“. Hudebníci - Jan
Slavík (housle, amplifikovaná kytara), Krokodil
(varhany) a Luboš Fidler (roletofony, elektrická
kytara) představí posluchčům neobvyklé pojetí
pěti vodou inspirovaných skladeb, založených
na polyfonii.
Koncert se koná v pátek 10. května od 16
hodin.

Jiráskovo
divadlo

PIRÁTSKÁ POHÁDKA - KAPITÁN FUJTAJBLÁK
18. 5. od 15:00 Příběh o strašlivém kapitánovi pirátské lodi Fujtajblákovi a jeho posádce. O dobrodružství mladého chlapce Toma na jeho cestě
za pokladem. O tom, co všechno se dá na takové cestě najít…

Akce
v našem okolí

Mělník - Regionální muzeum
24.5. Mělnická muzejní noc – den otevřených
dveří, zábavný program pro malé i velké návštěvníky. Kontakt: 315 630 922, www.muzeum-melnik.cz
Úštěk - Galerie U Brány
do 30. 5. Kristián Kodet – Obrazy a grafiky.
Průřez díla bohémského malíře ze slavného uměleckého rodu
Vysoká - Dům řemesel Arcadis
18. 5. Výstava fotografií a přednáška PhDr. Pavla
Bureše. Lidová architektura Kokořínska a vesnická sídla.
Výstava bude zaměřena na krásy Kokořínska.
Začátek ve 14 hodin. Výstava bude k vidění
do konce června. Galerie Domu řemesel Arcadis bude v 1. patře špýcharu otevřena denně od
9. 00 - 18. 00 hodin.
Mšeno
Rybářské závody
Hráz rybníka Jezero ve Mšeně 18. května 6:00 23:59. Rybářské závody pořádá Rybářský spolek
Mšeno.Večer posezení s živou hudbou.
Kokořín - Hospoda u Grobiana
1. 6. Hospoda u Grobiana zve všechny milovníky
historických aut na Veterán Car. Ne každý den
máte možnost spatřit tolik krásných, nablýskaných a s láskou opečovávaných vozidel.
http://grobian.kokorin.info/
www.kokorin.info

Dubáček

Kultura
Pavla Koníková v Galerii Pošta

Podbezdězský spolek intelektuální, poetický
a okrašlovací zahajuje výstavní sezónu v Galerii
Pošta v Dubé výstavou tvorby dokské výtvarnice
Pavly Koníkové. Výstava s příznačným názvem
„Drobnosti pro radost a potěšení“, představí návštěvníkům nápadité naivistické artefakty, kdy autorka běžné předměty oživuje malbou nebo z nich
vytváří sochy. Sama k tomu říká: „Jsem člověk,
jenž miluje sílu, moudrost, nálady, barvy a vůně
přírody. Každé roční období. Pocítila jsem potřebu
vyjádřit nějakým způsobem, jak ji vnímám, a začala jsem malovat. Malovat však způsobem sobě
vlastním. Kombinací malby a kresby tuší - na vše,
na co si jen člověk představí - na starožitnosti,
kusy nádobí, elektrosoučástky, části starého nábytku, gramodesky, odřezky dřeva atd.“
Vernisáž výstavy se koná v pátek 10. května
od 18 hodin a výstava potrvá do 8. června. Galerie Pošta je otevřená vždy ve středu a v sobotu od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin.
Jiný termín prohlídky je možné dohodnout na telefonním čísle 607 138 832.
-myš-

BARABANFEST 2013
Cvikov 17. - 18. 5.
6. ročník mezinárodního festivalu mládeže

Koho letos na festivalu uslyšíte ?
Lusatia consort – vokálně instrumentální soubor působící při ZUŠ Cvikov
Lužánek – dětský pěvecký sbor ze ZUŠ Cvikov
Jääääär – cvikovská skupina hrající hudbu období středověku a také lidové písně
z různých koutů Evropy
L´arrache coeur – drone music – instrumentálně nezvyklé trio niněry, akordeonu
a basklarinetu
Monty – brněnský písničkářský šoumen schopný pozvednout náladu lidí v jakékoliv
nepohodě
Heřmánek – dudácká kapela z Frýdlantu
Horana – zpěvačka a guslistka z Pohronie se svým dvanáctiletým synem
Jana Bauerová – harfa a zpěv v českém
folklóru, ale i např. v hudbě shetlandské
a mezopotámské
Polský dětský soubor historické
hudby
Holloenék Hungarica – živočišná kapela maďarských chlapů s dudami
Marek Ztracený se svou Ztracenou
kapelou
Kromě toho se také můžete těšit na:
Csango tance v doprovodu tria slečny
Judit Menyhért z Budapešti
Vernisáž výstavy obrazů středoamerické
malířky Tannyi Badilla Solórzáno (Kostarika) a výtvarných děl Daniela Oslíka
Ohňovou show

Dubáček -
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KULTURA V NOVÉM BORU

Městské divadlo úterý 14. května v 19:00
Divadelní společnost Háta Praha, Edward Taylor
VZTAHY NA ÚROVNI
Do apartmá, kde Sir Partridge očekává významného hosta, se začnou proti
jeho očekávání trousit ženy. Jeho milenka, potom jeho manželka a nakonec úplně neznámá dáma. Je to zkrátka nic dobrého nevěstící kombinace,
která nám dopřeje řetězec záměn, situací a gagů...
Hrají: L. Vaculík, V. Limr, M. Absolonová / K. Hrachovcová, M. Bočanová /
A. Gondíková, I. Andrlová / V. Žehrová / O. Želenská, M. Zounar / M. Sobotka, Z. Pantůček / P. Nečas. vstupné: 270 Kč

Navrátilův sál čtvrtek 16. května v 18:00
Přednáška s promítáním: MVDr. Ivo Pavlík.
GALAPÁGY
Souostroví Galapágy je jednou z největších perel Ekvádoru. Izolovaný přírodní ráj, kdysi ostrovy pirátů a velrybářů se staly ostrovy turistů a přírodovědců.
vstupné: 50 Kč
Navrátilův sál čtvrtek 23. května v 18:00
PhDr. Vladislav Jindra
TROCHU HISTORIE NIKOHO NEZABIJE
„Po kopcích za dobrým mokem aneb vysokohorská turistika v našich horách.“
vstupné: 50 Kč
Městské divadlo Nový Bor 24. - 26. května
DOSPĚLÍ DĚTEM – Permanentka na všechny pohádky 110 Kč
pátek 24. května v 8:30 a 10:00
Walt Disney - NOPOĎ Nový Bor
SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ
Příběh, ve kterém se mísí pohádkové kouzlo, dechberoucí napětí a neobyčejná odvaha, začíná jak jinak u kouzelného zrcadla. Kdo je na světě
nejkrásnější? Zlá královna se dozvídá, že její půvab daleko převyšuje nevlastní dcera, Sněhurka. Proto se jí chce zbavit. Na útěku před nenávistí narazí Sněhurka na chaloupku, ve které žije sedm roztomilých trpaslíků Šmudla, Prófa, Štístko, Kejchal, Stydlín, Dřímal a nabručený Rejpal…
Pro děti od 3 let. vstupné 30 Kč

Výzva pro všechny
náruživé fotografy
Kulturní komise připravuje ve spojitosti s historickým výročím 760 let od první písemné zmínky o našem městě výstavu na téma „Proměny našeho města
v čase“. Budeme rádi, pokud se zapojíte i vy. Vyberte si historickou fotografii či pohlednici v knize
„Dubá a okolí na starých pohlednicích“ a vytvořte
stejný snímek z dnešní doby. Snímek pak zašlete na
e-mail lhvystava@centrum.cz. Do zprávy připište
stránku, na které se nachází
vámi vybraná
předloha, a vaše celé jméno.
Fotografie
můžete posílat
do 15. května
2013.
Za kulturní komisi
města Dubá
Bc. Lucie
Heringová

pátek 24. května v 17:00
Karel a Josef Čapek - Hynkovo hravé divadlo Litoměřice
ZE ŽIVOTA HMYZU
Plejáda nepříliš lichotivých vlastností v podání „havěti polní“ svého času vzbudila velkou pozornost, a byla přijímána jak s nadšením, tak i s odporem. A nám
se velmi líbí odpověď autorů na kritické ohlasy: Kdo u čerta vás nutí, abyste
se ztotožňovali s motýly nebo chrobáky, cvrčky nebo mravenci či jepicemi?
Pro děti od 10 let. vstupné 50 Kč
sobota 25. května v 10:00
Josef Kolář - Přípravka Mladé scény Ústí nad Labem
KOCOUR MODROOČKO
Malý kocourek Modroočko objevuje svět a poznává spostu nových přátel,
jako je zkušený Bělovous Zrzunda, krásná Zelenoočka, věčný rváč Natrhouško, koťátko Kiki, slepý krtek, ježek Šramota, chamtivý křeček a plnou
střechu koček a kocourů. Pro děti od 4 let. vstupné 50 Kč
sobota 25. května v 15:00
Zdeněk Skořepa - Divadelní klub mladých Česká Lípa
ČERT A KÁČA
Na rozdíl od klasické pohádky Boženy Němcové, kde hlavními osobami je Čert a Káča, tak ústřední linií Skořepova scénáře jsou partnerské problémy Káči a jejího milého muzikanta Janka. Jejich opakované,
byť ve své podstatě, roztomilé hašteření, vyústí v trucovitý taneček Káči
s myslivcem – čertem Fidlajsem, který skončí dle všech pravidel v pekle.
Pro děti od 6 let. vstupné 50 Kč
neděle 26. května v 10 hodin
Jiří Jaroš - DS Karel Čapek Děčín
KAŠPAŘINY
Putování s Kašpárkem vždy přináší nějaké ty motanice a šibalství.
Ani v naší pohádce tomu není jinak. V nevlídné cizině mu jeho cestu zkříží
hloupý obr Otesan a jeho Bába, s kterou žije v Ježibabárně.
Pro děti od 5 let vstupné 50 Kč
neděle 26. května v 15:00
Kristina Herzinová na motivy pohádky Boženy Němcové - Mladá scéna
Ústí nad Labem
DVANÁCT MĚSÍČKŮ
Pohádka vypráví o dívce Marušce, kterou vyžene macecha a její dcera Holena
do zimy pro jahody, pro borůvky i pro jablíčka; úkoly jí pomůže splnit dvanáct
kouzelných bratrů měsíců. Pro děti od 4 let vstupné 50 Kč

HRAD HOUSKA

25. května – Konference SFINGA 2013
Pořádá Fantastic Facts Club. Mimo prohlídkový okruh.
6. června – Houscus Musicus Cameralis
Přehlídka dětských hudebních souborů. Mimo prohlídkový okruh
8. června – Móda a fotografie
Charitativní přehlídka s dražbou modelů a fotografií, jahodové hody,
grilované jehně a sele, obří bublifuky pro děti. Sledujte tvorimproparkinsona.cz. Od 15 hodin.

DOKSY - PAMÁTNÍK KARLA HYNKA MÁCHY
1. 5. – 28.7. 2013 Dokská riviéra. Výstava starých leporel a průvodců.
Uspořádalo Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

KULTURNÍ DŮM CRYSTAL
THE LUSATIAN GRASS
10. května od 19:30 Klubovna, 1. patro KD Crystal
Českolipská bluegrassová kapela The Lusatian Grass (Lužická tráva)
představí své vlastní písně v angličtině. Vlastní tvorba je v tomto žánru stále ještě vzácnou věcí a tak vřele zveme všechny, kteří chtějí
podpořit originalitu a invenci. Speciálními hosty bude skupina Trativod
a Smyčcový komorní soubor.
HORKÝŽE SLÍŽE
10. května v 19.30 hodin. Výroční turné slovenské skupiny s hosty Dilemma a Gygy. Vstupné 250,-Kč v předprodeji, na místě 270,-Kč.
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Zajímavosti z Dubska

ROUBENÉ STAVBY

Dubsko náleží do oblasti, bohaté na památky lidové architektury. Charakteristickým typem venkovské zástavby jsou zde dřevěné roubené domy.
V některých osadách se dochovaly natolik rozsáhlé
soubory cenných objektů lidové architekury, že jsou
tyto osady chráněné jako celek. Osada Lhota byla
vyhlášena vesnickou památkovou rezervací a Bukovec vesnickou památkovou zónou. Také v ostatních osadách a i v samotném městě Dubá nalezneme vynikající ukázky lidového stavitelství.
Roubené stavby tvořily základní typ obydlí obyvatelstva již v nejstarších dobách. Od jednoduché
srubové chaty se postupně vyvinuly v mnohdy
mohutné patrové domy, jako je například Vísecká
rychta v Kravařích, kde sídlí pobočka českolipského Vlastivědného muzea. Rychta původní osady
Víska, která se posléze připojila ke Kravařům, byla
postavena v roce 1797 na místě staršího domu.
Po 2 světové válce tuto ojedinělou stavbu využívalo JZD. Když zdevastovanou rychtu v roce 1960
získalo Okresní vlastivědné muzeum, byla uvnitř
metrová vrstva hnoje. Po náročném restaurování
se v roce 1986 Vísecká rychta otevřela návštěvníkům s expozicí lidového umění a bydlení, kterou
tam nalezneme i dnes.
Pro oblast Dubska jsou charakteristické patrové roubené domy s podstávkou, která na trámových sloupech vynáší tíhu roubeného patra.
Sloupy bývají hladké nebo u novějších staveb
zdobené, právě tak jako ližiny a pásky. Takový
je například dům čp. 7 v Dražejově. Zvláštností
zdejšího regionu jsou podstávky v patře, případně v přízemí i v patře. Takové stavby nalezneme

například v osadě Nedvězí.
Téměř vždy je zadní část roubeného přízemku
v místech, kde bývala černá kuchyně, zděná, většinou z kamene. Zděné jsou i chlévy, případně další
hospodářské budovy. V menší míře se na Dubsku
vyskytují drobnější přízemní roubené stavby, jako
je třeba čp. 191 na Malé Straně v Dubé. A méně
obvyklé tu jsou stavby hrázděné. Krásnou ukázkou
je například dům čp. 18 v Bukovci, který má roubené přízemí s podstávkou a hrázděné patro. Některé
domy mají zděné přízemí a roubené či hrázděné
patro. Někdy tvoří roubené domy spolu s hospodářskými budovami a výměnkem celý areál. Tyto
areály bývaly uzavřeny branami, buď s rovným překladem nebo segmentově zaklenutými, které se ale
bohužel většinou nedochovaly. Výjimkou na Dubsku je třeba brána v Korcích.
Štíty roubených domů mohou být různé. Často
jsou bedněné z prken se spárami překrytými lištami jako třeba u čp. 94 v Dubé. Nebo štít tvoří tak
zvaná lomenice, kdy jsou prkna skládaná například kolmo k hraně střechy, nebo jsou lomenice
zdobeny horizontáním členěním s pásem, ozdobeným vyřezávanou lištou nebo balustrádou, které se říká „kočičí procházka“. Velmi krásný takový
štít má dům čp. 10 v Chlumu. Některé roubené
domy na Dubsku mají štíty zhotovené z tyčí, propletených slaměnými povřísly – štíty jsou omazané
hliněnou omítkou a nabílené. Takové štíty má třeba
dům čp. 178 v Českolipské ulici v Dubé. Často má
lomenice ve špici lišty vyskládané do motivu slunce, například jako u čp. 25 na Vrabcově. Výjimečné jsou domy se štíty obitými břidlicí, skládanou do
ornamentů. Takový byl dům čp. 111 v Dlouhé ulici

v Dubé, zbořený v 80. letech 20. století. Krásnou
ukázku tohoto typu štítu nalezneme u čp. 2 na Panské Vsi. V pozdější době byla břidlice nahrazována
eternitovými šablonami.
Trámy roubených stěn domů jsou téměř vždy
tmavě napuštěné, zatímco hliněnou mazaninou
vyplněné spáry bývají obílené. Zřídka jsou trámy
zbarveny například tlumeným odstínem zeleně.
Někdy je roubení celé obité prkny, někdy i eternitovými šablonami. Většina roubených domů má
v patře pavlač, u některých staveb velmi dlouhou
- jako například u čp. 110 v Dlouhé ulici v Dubé.
Pavlač může být i zapuštěná do hmoty domu, takovou můžeme vidět u če.26 v Zakšíně. Výjimečně
jsou sloupky pavlače tvarovány do oblouků, tento
starobylý tvar pavlače můžeme vidět u fary z roku
1725-27 v Bořejově.
Střešní krytiny roubených domů bývaly původně ze štípaného šindele, někdy také z břidlice.
Později se používaly pálené tašky - bobrovky nebo
eternitové šablony, kladené na laťování. Okna roubených domů bývají většinou dvoukřídlá čtyř nebo
šestitabulková, orámovaná profilovanými či ozdobně tvarovanými šambránami. Šambrány mohou být
bílé nebo tmavozelené, případně i jinak zbarvené.
Pod okny bývá masivní podokenní deska.
Roubené stavby jsou krásným dokladem
schopnosti lidových stavitelů skloubit funkční a estetickou hodnotu domu.
–myš–

Štít vykládaný břidlicí na Panské Vsi

Lidová architektura ve Lhotě

Brána v Korcích

Podstávkový dům s lomenicí a částěčně zapuštěnou pavlačí na Dražejově

Podstávkový dům s roubeným přízemím a hrázděným
patrem v Bukovci

Dubáček -
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JARNÍ CYKLOVÝLET

lava s románskou věží a apsidou, a rovněž velmi
cennou památkově chráněnou farní budovu vpravo nad kostelem. Naproti kostelu stojí rozlehlý
areál bývalého Válcového mlýna.
Jedeme dále hlavní silnici k velkému šedivému
domu po pravé straně, na kterém můžeme obdivovat štukovou výzdobu. Za trávníkem se zbytkem
pomníku odbočíme doprava a pojedeme po žluté
turistické značce, která posléze vede vzhůru hlubokým, do skály vytesaným úvozem. Vyjedeme na
návrší a odtud dolů k mostku. Kolem několika domů
a Vrabcovského mlýna se dostaneme k rozcestí,
kde stojí informační tabule naučné stezky s textem o mokřadních loukách. Odbočíme zde doleva
a zpevněnou cestou podél přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky dojedeme do Rozprechtic.
Zjara vpravo od cesty vykvétá množství devětsilů.
Přijedeme k Šibeničnímu mlýnu, kde na silnici zabočíme doleva. Silnici lemují pískovcové skály, využívané v minulosti k těžbě kamene. Alejí mladých
lip pak sjedeme zpět do Dubé.
–myš–

Na cyklovýlet, dlouhý necelých dvacet kilometrů,
vyjedeme po silnici z Dubé směrem na Dřevčice.
Z návrší u Šibeničního vrchu je vpravo výhled na
vylámaný Maršovický vrch nad Chlumem, Šedinu a Berkovský vrch se zříceninou hradu Starý
Berštejn. Pokračujeme dále a posléze doleva odbočíme na Lhotu. Za prvním domem se můžeme polní cestou vlevo podívat k půvabné lokalitě
mezi poli. Pod nízkým kamenitým vrcholkem stojí
pískovcový sokl s nevšedně obnoveným křížem.
Místo samo i výhled do okolí je velmi pěkné, v letním období ale cesta zarůstá.
V osadě Lhota, která je vesnickou památkovou rezervací, můžeme obdivovat nejen skalní
útvary po levé straně a zachovalou lidovou architekturu, ale i rybníček ve středu osady, všimneme
si také Božích muk z roku 1891 a nově vztyče-

Zátyní – kaple sloužící k rekreaci

Rybníček a zvonička ve Lhotě

né dřevěné zvoničky. Pokračujeme z osady dále
po silnici na Zátyní. Podél cesty se na několika
místech tyčí skály, z nichž nejzajímavější je skalní okno po pravé straně. Sjíždíme ke skupince

Údolí Květnice

Křížek nad Zátyním

Skalní okno vpravo u silnice

domů, která se nazývá Uhlířské domky a je součástí osady Zátyní. Na kraji osady je po pravé
straně pískovcový sokl s křížem a o něco dál zbytek památníku padlým. Zátyní se pyšní několika
výstavními velkými statky, kaplí, která nyní slouží
k rekreačním účelům a malým rybníčkem.
Vyjedeme z osady a silnicí pokračujeme až
ke křížku mezi dvěma mohutnými kaštany. Odtud
se nabízí krásný rozhled na krajinu kolem Dubé.
Dále dojedeme ke křižovatce, kde odbočíme doprava a jedeme do osady Pavličky, která je součástí obce Tuhaň. V místech, kde ze silnice vede
doprava nahoru cesta do centrální části obce ke
kapli, odbočíme na opačnou stranu, doleva,
a jedeme podél starobylého roubeného statku
se segmentově zaklenutou bránou. Památkově
chráněný statek je datován rokem 1733.
Pokračujeme k starému věžovému transformátoru, kde doleva odbočuje cesta s domům Dolní Dubové Hory, my ale pojedeme rovně, podél
řady půvabných stavení až k vodárně. O něco
dále cesta ostře zahýbá doprava a vede k dal-

ší vodárenské stavbě, za níž opět cesta prudce
uhýbá doprava. Vystoupáme do prudšího kopce
a na rozcestí odbočíme ostře doleva. Sjíždíme po
žlutě a zeleně značené turistické cestě do půvabného údolí Květnice. U rozcestníku poblíž rybníka
se dáme dále po žluté značce mezi pastvinami
až do osady Zakšín. Mineme, kromě jiných domů,
dva velké roubené statky. Posléze vyjedeme na
silnici od Tuhaně a pokračujeme dále Zakšínem,
po pravé straně si všimneme zajímavého domu
s hrázděným patrem. Vlevo se táhnou pastviny.
Přijíždíme k hlavní silnici. Ještě před křižovatkou si vlevo všimneme velkého domu – bývalého
mlýna, na jehož místě snad stával v roce 1402
mlýn Voldanov. Přejedeme hlavní silnici a po žluté turistické značce polní cestou jedeme podél
potoka až k mostku u kraje lesa. Za mostkem
vede žlutá značka vpravo, my se ale dáme doleva. Cestou nad potokem dojedeme k tak zvanému Novému mlýnu (Neumühle), nad nímž ční
zachovalý cihlový komín. Vpravo nad cestou stojí
roubený dům. Cesta vede podél plotu a posléze
míjí další dva domy a ústí na hlavní silnici, po
které dojedeme do Deštné. Můžeme si zde prohlédnout významnou památku – kostel sv. Vác-

Jeden z krásných Zakšínských statků

Kamenný úvoz
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Rekvalifikační kurz na údržbu veřejné zeleně

V průběhu března a dubna, přesněji v termínu od 18. 3. do 17. 4. 2013,
se konal rekvalifikační kurz „Údržba veřejné zeleně“, jenž byl rovněž avizován formou inzerce v Dubáčku. Jedinečné možnosti získat teoretické
i praktické zkušenosti v oboru údržby veřejné zeleně využilo celkem osm
účastníků, z toho čtyři přímo z Dubé.
Měsíční rekvalifikační kurz se skládal z 50 hodin teorie (hodiny probíhaly v České Lípě), 50 hodin praxe (praktická část se odehrávala na pozemcích firmy Návrhy a realizace zahrad ve Ždírci) a zakončen byl zkouškou
z profesní kvalifikace na údržbu veřejné zeleně podle zákona 179/2006.,
Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
V rámci teoretické přípravy získali účastníci kurzu znalosti v oblasti:
−
historie zahrad
−
stavebních materiálů
−
okrasných rostlin ve veřejné zeleni
−
dendrologie
−
výsadby stromů keřů a květin
−
péče o veřejnou travnatou plochu
−
významu a struktury květinových záhonů
−
výsadby a péče o zahradní růže
−
ochrany rostlin, výživy a hnojení
−
strojů, zařízení a automatických zavlažovacích systémů.
Všechny tyto oblasti byly následně procvičeny také v praktické části, při
níž se absolventi kurzu učili např. vysadit prostokořennou okrasnou dřevinu
nebo okrasnou dřevinu s kořenovým balem a ošetřit ji po výsadbě, pro-

vádět řez zahradních růží, realizovat výsadbu květinového záhonu, založit
trávník, správně pracovat se stroji jako je vertikutátor atd.
Úroveň teoretických znalostí i praktických dovedností všech účastníků
kurzu byla ověřena při závěrečné zkoušce z profesní kvalifikace Údržba
veřejné zeleně dne 17.4. 2013 ve Ždírci, a to za přítomnosti a dohledu zástupce autorizujícího orgánu Ministerstva zemědělství Ing. Ondřeje Brožky
a zástupkyň Hospodářské komory ČR.
Všichni účastníci složili zkoušku bez problémů, a to především díky vynikající přípravě, kterou jim poskytla paní Miroslava Komárková, pod jejímž
vedením se celý kurz uskutečnil. Všem absolventům tímto blahopřejeme
ke skvělému výsledku.
Jak uvedla sama Miroslava Komárková, osvědčení o profesní kvalifikaci je veřejnou listinou podobně, jako např. vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu a má celostátní platnost. Skutečnosti
v něm uvedené mohou být uplatněny při každém občanskoprávním
a pracovněprávním vztahu, tedy i při prokazování dosažené kvalifikace
zaměstnavateli. Toto osvědčení o profesní kvalifikaci je zároveň platné i
v zemích Evropské unie.
Díky tomuto kurzu tudíž jeho absolventi získali profesní kvalifikaci, která jim může výrazně pomoci uplatnit se v této oblasti na trhu práce. To je
také hlavním cílem celého projektu.
Jedním z absolventů zmíněného kurzu je také koordinátorka pro VPP
a VS města Dubá paní Martina Šepsová, která má nyní již plně na starost
právě péči o veřejnou zeleň (údržbu travnatých ploch, okrasné záhony,
péči o živé ploty apod.) a pod níž spadají pracovnici na veřejně prospěšné práce a VS. Mít kvalifikované pracovníky je pro každou obec obrovská
výhoda a město Dubá bude mít hned čtyři takové. Kromě vedoucí těchto
pracovníků totiž kurz úspěšně absolvovali také tři uchazeči, kteří budou
v Dubé vykonávat veřejně prospěšné práce.
Podle informací zástupkyň Hospodářské komory ČR je město Dubá
prvním městem, které získalo, nebo chcete-li zaměstnalo, pracovníky, jež
získali profesní kvalifikaci právě tímto způsobem. Věříme, že nebudeme
poslední.
Pro všechny, které tento článek zaujal mám potěšující zprávu a vzkaz
od paní Komárkové. Nový rekvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně bude
probíhat v termínu od 9. 9. 2013 do 8. 10. 2013, a to přímo ve městě Dubá.
Zájemci o kurz, kteří jsou vedeni v evidenci Úřadu práce, mohou zažádat
o proplacení tohoto kurzu na pobočce Úřadu práce v České Lípě.
Jak postupovat?
Musíte vyplnit žádost o proplacení kurzu Úřadem práce, tento formulář je možné získat na telefonním čísle 604 426 397 a bude Vám zaslán
poštou na vaši adresu. Po obdržení formuláře je třeba kontaktovat pracovnici Úřadu práce v České Lípě paní Blanku Svojanovskou na tel. čísle
950 108 460 a domluvit si termín pohovoru. Na pohovor přineste formulář
a uveďte důvody Vašeho zájmu o rekvalifikační kurz. Vyčkejte na vyjádření úřadu práce.
Žádost o zvolenou rekvalifikaci je nutné na Úřad práce donést minimálně 14 dnů před termínem zahájení kurzu, aby bylo možné požadavek
Úřadem práce posoudit a administrativně zpracovat.
Více informací naleznete na http://www.profesni-kvalifikace.cz
Zuzka Martínková

