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Vážení čtenáři městského zpravodaje,
leden je za námi a pomalu nastupuje další měsíc. Jak moc bychom si všichni přáli, aby
platila pranostika "Únor bílý, pole sílí", ale počasí venku tomu zatím moc nenasvědčuje
a je jako na houpačce. Snad se umoudří a nadělí nám také trochu sněhu a radosti pro
děti – alespoň na jeden víkend.
Rád bych vám nastínil některé úkoly, které čekají údržbu města v následujícím roce.
Již nyní máme v servisu nebo na údržbě všechny sekačky a křovinořezy, abychom byli
připraveni na sezonu.
Čekají nás další úpravy stání pod kontejnery na tříděný odpad – dokončit Zátyní, kde
byl již plac rozšířen a nyní zbývá dokončit stavební práce. Hned další bude následovat
stání na Korcích, které je nutné rozšířit na velké nádoby. Obě akce budou provedeny
hned na počátku jara.
V současné době čekáme na dodání materiálu na doplnění oplocení a zábradlí do
Deštné k nově vystavěným chodníkům. Tyto položky nebyly součástí projektu, ale jsou
požadovány ke kolaudaci. To je v současné době priorita, protože bez toho se neposuneme dále při konečném vyúčtování akce pro poskytovatele dotace.
Další lokalita, kde bude údržba vidět, je Autokemp Nedamov. Zde již máme objednaný materiál na dokončení výměny schodů okolo chatek. Zachováváme materiál dřevo
a schody jsou připravovány na hale zaměstnanci údržbě v době, kdy kvůli nepřízni počasí
nelze pracovat venku. Na jaře se pouze usadí na betonové patky. Dále nás čeká výměna
plotu kolem krajské silnice. Současný plot bude odstraněn a pořídíme nový pletivový.
Při výměně plotu dojde ještě k umístění bentonitového jílu do výkopu v části v prostoru
stání pro hasiče. V tomto místě při nárazových deštích protéká mírně hráz těsně pod
tělesem silnice mezi nezhutnělým podkladem. Tento jíl daný problém vyřeší. Dále je potřeba opravit třetí odtokové koryto, které je pod silnicí propadlé a dochází tak k vylévání
vody na soukromé pozemky. Již od listopadu pokukujeme po slibované klouzačce nebo
podobné atrakci do kempu. Musím říci, že jsem si myslel, že to bude snazší, ale určitě
něco vymyslíme pro spokojenost návštěvníků.
Dále bychom rádi provedli svépomocí rekonstrukci terasy nacházející se u knihovny
v mateřské škole. Chceme opravit povrchy a umístit sem posezení, protože kniha a káva
venku na sluníčku – to je teprve relax.
Na jaře nás ještě čeká rozmístění všech soch, které byly vyřezány při loňském dřevosochání. Přes zimu jsme je 3x natřeli dle pokynů řezbářů a nyní již čekají na sluníčko,
abychom je mohli umístit ven. Jeden vodník bude u rybníka v Nedamově, druhý vodník
bude umístěn k parku u autobusového nádraží, sova s knížkami bude u knihovny a nakonec socha přátelství bude u Klubového domu.
Dále ke slibovanému dni, kdy bude otevřena veřejnosti Slávie. V současné době čeká
na předání poslední část, a to je zapojení lustrů, které jsou již dva roky zaplaceny a čekaly
na dořešení stropu. Bohužel, pro tento krok potřebuje firma stabilní teplotu v sále přes
+ 5 °C, aby zaručila, že nedojde k poškození kabeláže. Až tato akce bude provedena
a předána, společný den naplánujeme a včas termín zveřejníme.
Mezitím nás čeká samozřejmě běžná údržba a opravy silnic, údržba zeleně a všechny
běžné práce, co s údržbou našeho města souvisejí.
A já si jen přeji, aby vše co jsem zde napsal, jsme společně se všemi, co na údržbě města pracují zvládli. Moc jim děkuji za trpělivost a snahu najít vždy řešení a ochotu pomoct.
		

Martin Fuxa
místostarosta
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Převody nemovitostí
v roce 2019

I v roce 2019 Město Dubá řešilo majetkoprávní
záležitosti týkající se prodeje a nabývání nemovitostí. Celkem bylo uzavřeno 19 kupních smluv,
3 směnné smlouvy a 2 smlouvy o bezúplatném
převodu.
Město Dubá v rámci provedených 24 majetkoprávních úkonů v roce 2019 převedlo ze svého
vlastnictví nemovitosti – pozemky (i s porosty)
o celkové výměře 7 773 m² za částku v celkové
výši 410 900,- Kč a naopak získalo do svého
vlastnictví pozemky o celkové výměře 3 241 m²
za částku v celkové výši 93 380,- Kč.
Město Dubá k datu 31. 12. 2019 vlastnilo lesní pozemky včetně porostů o celkové výměře
803,7547 ha v celkové účetní hodnotě 158 340
559,- Kč a ostatní pozemky o celkové výměře
214,6960 ha v celkové účetní hodnotě 14 711
886,- Kč.
Bedřich Janďourek

Evidence obyvatel
V roce 2019 se přihlásilo k trvalému pobytu celkem 34 občanů a odhlásilo se jich 42.
Narodilo se 21 nových občanů a zemřelo jich
celkem 18.
Celkový úbytek obyvatel za rok 2019 je
mínus 5 občanů.
Přehled počtu trvale bydlících občanů v Dubé
a přilehlých obcích města:
Bukovec		
Deštná		
Dubová Hora
Dražejov		
Dubá		
Dřevčice		
Heřmánky		
Horky		
Kluk		
Korce		
Křenov		
Lhota		
Nedamov		
Nedvězí		
Nový Berštejn
Panská Ves
Plešivec		
Sušice		
Zakšín		
Zátyní		
Celkem		

5 občanů
67
6
12
1198
121
20
19
1
35
8
13
40
9
39
7
12
7
75
15
1709 občanů k 31. 12. 2019
Miroslava Papírníková

MĚSTO DUBÁ

vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa
PRACOVNÍK ÚDRŽBY

Termín pro podání přihlášek
je do 28. 2. 2020 do 12 hodin.
Bližší informace jsou uvedeny v oddíle
úřední deska na www.mestoduba.cz.

MĚSTO DUBÁ

hledá brigádníky
do Autokempu Nedamov
PLAVČÍCI, UKLÍZEČKY, POKLADNÍ

Termín pro podání přihlášek
je do 30. 4. 2020.
Bližší informace jsou uvedeny v oddíle
úřední deska na www.mestoduba.cz.

MĚSTO DUBÁ

hledá brigádníky
do městského infocentra
OBSLUHA INFOCENTRA

Termín pro podání přihlášek
je do 30. 4. 2020. Více informací získáte
u paní Petry Mečířové (487 870 490)
a na úřední desce na www.mestoduba.cz.

GRAFICKÁ PROMĚNA MĚSTSKÉHO ZPRAVODAJE
Ptáte se, proč další změny v grafice našeho
zpravodaje? Pořád je co zlepšovat... Postupně
se snažíme dosáhnout toho, aby byl Dubáček
přehlednější, obsahoval více informací z radnice
a působil na vás celkově příjemnějším dojmem.
Je pravdou, že každou další změnu si tak trochu
protrpím, protože to pro mne znamená učit se stále
nové věci, ale věřím, že vše je jen o zvyku - pro

nás i pro naše čtenáře. Únorové vydání Dubáčku
vzniká v podstatně novější verzi grafického programu a na novém počítači, proto jeho přípravu bez
váhání přirovnávám "k porodu". :)
Novou grafiku nám navrhl pan Vladimír Halada,
kterého jsme, zasypali svými představami a připomínkami. Myslím, že se se vším vypořádal velice
dobře a tímto mu ještě jednou děkuji za spolupráci

a následné telefonické rady.
Budu moc ráda, když nám sdělíte vaše dojmy
z nové podoby Dubáčku, bereme pochvaly i kritiku,
ono k té práci přeci jen patří obojí. :) Proto neváhejte a napište nám na dubacek@atlas.cz. Za vaše
názory předem děkujeme.
Zuzka Martínková, šéfredaktorka
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA PODPOŘILA NÁKUP VOZU
V prvních 14 dnech nového roku byla v Dubé
pořádána největší celorepubliková dobrovolnická
akce Tříkrálová sbírka.
Během letošního roku se vykoledovalo v ulicích
Dubé, na úřadě, v obchodech či při mši 12 343 Kč
z celkových z celkových 207 767 Kč, které byly
vhozeny v 11 městech a obcích našeho regionu
do úředně zapečetěných tříkrálových kasiček Farní
charity Česká Lípa.

Rekordní částka, která v Dubé převýšila loňskou
o 3 981 Kč, podpoří v letošním roce mimo jiné
nákup nového dodávkového vozu projektu Sociální automobil, který na Českolipsku sváží denně 23 zdravotně hendikepovaných dětí do školy
a ze školy, čímž pomáhá rodičům v intenzivní péči
a dětem poskytuje pocit samostatnosti. Díky novému vozu bude moci jezdit ještě více dětí z dalších
měst a obcí Českolipska.

“Srdečně děkujeme vedení města Dubá a panu
jáhenovi Milanu Mordačíkovi za podporu a pomoc
při organizaci sbírky a paní Lence Treutnerové
a Adrianě Velebné za organizaci a koledování
a žákům ZŠ Dubá za energii a nadšení, s nimiž se
zhostili rolí tří králů. V neposlední řadě patří obrovské díky všem, kteří do kasiček přispěli,” řekla za
Farní charitu Česká Lípa koordinátorka Tříkrálové
sbírky Pavla Bratršovská.
Mgr. Jiří Gottlieber

INFORMACE Z ÚČTÁRNY - ROZPOČET MĚSTA
Rádi bychom vás v průběhu roku ve zpravodaji
více informovali i o práci na úřadě. A začneme financemi a rozpočtem.
Každá obec ke svému fungování potřebuje mít
schválený rozpočet – to znamená plán příjmů a
výdajů dle jednotlivých skupin. I na letošní rok
máme rozpočet již zastupitelstvem schválený a
v podrobnějším členění ho najdete na stránkách
města nebo na úřední desce. V průběhu roku dochází k jeho úpravám, nazýváme je odborně rozpočtovým opatřením. Obec totiž nesmí překročit
naplánované výdaje a proto, pokud se například
podaří získat dotaci na nějakou akci, kterou by
jinak nebylo možné vzhledem k omezených prostředkům realizovat z vlastních zdrojů nebo se
v průběhu roku objeví mimořádná potřeba řešit
náročnější problémy, je třeba myslet samozřejmě
i na finance.
Příjmy – kde se berou? Stát vybere daně a koeficientem je rozděluje mezi jednotlivé kraje a obce,
a to každý měsíc přesně podle toho, kolik daní
se vybere. Při plánování příjmů se tedy vychází

ROZPOČET 2020

z odhadů ministerstva financí, kolik peněz se předpokládá inkasovat a dopředu určeným koeficientem
pro konkrétní obec. Jsou to tedy plány a nikdy není
jistota, že v této výši skutečně dorazí. V rámci principu opatrnosti proto některá města ještě odhad
mírně snižují. Dalšími příjmy jsou vybrané poplatky, ty již tvoří ale podstatně menší část, v našem
případě něco málo přes 1,2 milionu korun. Město
Dubá se snaží také co nejvíce využívat dotační
tituly, jsou administrativně náročné a tak je třeba
opravdu dobře hlídat, abychom byli schopní splnit
veškeré podmínky a dodržet i minimálně pětiletou
udržitelnost projektů. Dalším zdrojem mohou být i
prodeje pozemků nebo nemovitostí, ale v rozpočtu
města jsou běžně realizované prodeje drobných
pozemků v zanedbatelné částce.
Výdaje, ty je třeba skutečně dobře hlídat.
V účtárně města je každý výdaj, který projde pokladnou nebo účtem nejdříve schválen minimálně
dvěma osobami, než dojde k proplacení. I samotný
akt placení faktur je ošetřen a je třeba dvou podpisů v elektronickém bankovnictví. Je potřeba ohlídat

schváleno zastupitelstvem 19. 12. 2019

věcnou správnost, dále že je v rozpočtu s takovým
výdajem počítáno, a že je nezbytný k realizaci akce
nebo zajištění chodu úřadu. Při plánování výdajů
je to velký boj o to, co se do rozpočtu vzhledem
příjmům vejde. Známe historii výdajů, u energií
známe zálohy a sumu potřebnou na průběžné
drobné opravy, máme seznam investičních akcí,
který mnohonásobně převyšuje možnosti a je třeba
mít i drobné rezervy. Velmi pečlivě se musí hlídat
čerpání dotací.
Mnohým z vás bude možná připadat zbytečné
si číst částky u jednotlivých kategorií, ale vězte, že
za jednou tabulkou je neskutečné množství práce a
pro plánování a realizace akcí je pro nás zásadní.
Proto jsem moc ráda, že se podařilo velmi kvalitně obsadit místa v účtárně, kde vedou klasické
podvojné účetnictví rozdělené na hlavní a hospodářskou činnost, vedou agendu DPH, která se týká
především ekonomické činnosti a u své práce musí
opravdu hodně přemýšlet, pracovat systematicky
a neustále reagovat na spousty změn a nových
požadavků.
Ing. Irena Žalovičová, Ing. Marcela Pražáková
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POMOZTE NÁM PŘIPRAVIT VÝSTAVU
O KONCI DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
Milí občané, během letošních Jarních trhů,
které jsou naplánované na 1. května, pro vás
chystáme výstavu věnovanou výročí 75. let
od konce druhé světové války. Protože na nás
mnohem intenzivněji působí věci, které se týkají
přímo nás, našich předků, našeho domova, chtěli bychom vás touto cestou požádat o pomoc.
Vlastníte nebo víte o někom, kdo má doma
fotografie, pohlednice, dokumenty či zajímavé
předměty z doby druhé světové války a jejího
konce? Pomozte nám s přípravou výstavy tím,
že nám takové věci zapůjčíte. Výstava bude instalována v Galerii Šatlava, a to v době od 1. 5.
do 31. 5. 2020.
Na koho se obrátit s nabídkou předmětů
k zapůjčení? Kontaktujte prosím buď přímo paní
starostku Irenu Žalovičovou (725 071 130 nebo
starostka@mestoduba.cz) nebo paní Moniku Šimonovou (723 258 285 nebo koordinator@mes-

toduba.cz). Předem vám všem velice děkujeme
za spolupráci.
Samotného programu se účastní také naši polští partneři ze spřáteleného Mirska. Právě u příležitosti oslav 75. let od konce druhé světové války
vznikl společný přeshraniční projekt s názvem
"Chráníme před zapomněním historické památky v Dubé a Mirsku / Ocalamy od zapomnienia
pamiątki historyczne w Dubej i Mirsku , reg. č. CZ
.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002067“. Tento projekt
je spolufinancován z prostředků Evropské unie,
Evropského fondu pro regionální rozvoj, a to prostřednictvím Fondu malých projektů Euroregionu
Nisa z Programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Česká republika - Polsko pro programové období 2014+. Právě v rámci tohoto projektu
probíhá revitalizace Masarykova náměstí v Dubé,
o které jsme vás informovali v minulých vydáních
městského zpravodaje.
Zuzka Martínková

Z MATRIKY
JUBILEA

Kudrna Jan, Dřevčice 81 let
Miláčková Marta, Dubá 75 let
Dvořáková Zdeňka, Dubá 70 let
Vičan Petr, Dubá 70 let
Nádeníková Jitka, Dubá 70 let
Kořínková Anna, Nedamov 83 let
Pithartová Hana, Dubá 80 let
Stehnová Božena, Deštná 84 let
Odvárka František, Dubá 80 let
Hladíková Vlasta, Dubá 87 let

NAROZENÍ

Heringová Rozálie, Dubá

ÚMRTÍ

Kusbach Jiří, Rozprechtice

VZPOMÍNÁME...
Odešel jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích však zůstáváš dál.
Roky plynou, jak tiché řeky proud,
jen bolest nedá zapomenout.
Dne 27. ledna 2020 uplynuly tři smutné roky od chvíle, kdy nás navždy
opustil pan JIŘÍ BERÁNEK z Chlumu.
S láskou stále vzpomíná tatínek a sestry
s rodinami.
Dne 6. 2. 2020 uplynulo již 10 let od chvíle,
co nás navždy opustil náš manžel, tatínek
a dědeček pan MILAN EFLER. S láskou
v srdci stále vzpomínají manželka a syn
s rodinou.

SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA DUBÁ

Provozovatel: Město Dubá, Masarykovo náměstí 138, 471 41 Dubá
Otevírací doba:			
pondělí 8.30 - 17.00		
úterý
8.30 - 16.00
středa 8.30 - 17.00		
čtvrtek 8.30 - 16.00		
pátek
8.30 - 16.00
sobota 8.00 - 11.00		

SRDEČNÉ
BLAHOPŘÁNÍ

Obsluha SD Dubá:
Zuzana Pabišková, tel. č. 722 530 449
Odpovědná osoba:
Zuzana Martínková, tel. č. 724 857 243
POLEDNÍ PAUZA V DOBĚ 11.00 - 11.30

Sběrný dvůr Dubá mohou využívat výhradně pouze trvale hlášení obyvatelé
a majitelé rekreačních objektů, kteří jsou zapojeni do systému nakládání s odpady
v obci (plátci poplatku za svoz a likvidaci odpadů). Sběrný dvůr není určen pro podnikající subjekty. Větší množství odpadu je nutno hlásit předem před jeho dovezením, a to z důvodu kapacity kontejnerů.

Dne 7. 2. 2020 oslavila 75 narozeniny paní
Marta Miláčková roz. Klégrová, co pásla Čoudu. Vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let
přejí PRÁŽÁCI :-)
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PŘEDSTAVUJEME NAŠE ZASTUPITELE
Počínaje únorem vám v průběhu celého roku postupně více představíme všech 11 zastupitelů města Dubá. Prvním, kdo pro vás zodpověděl několik
otázek je starostka města Ing. Irena Žalovičová.

Ing. Irena Žalovičová

bylo velmi časově obtížné skloubit práci na úřadě
s Mortimerem a já stála před zásadním rozhodnutím – buď se naplno věnovat dotacím, nebo jazykové škole. Nakonec jsem se rozhodla, opustila úřad
a jsem za to ráda, protože kdybych to neudělala,
neměli bychom Petra Kmínka, a to by byla ohrom

žádnou velkou změnu. A třeba účetnictví, to jsem
dělala už za studií na vysoké škole, protože moje
maminka měla účetní firmu a já jsem jí pomáhala.
Ale je potřeba říci, že účetnictví na obci je strašně
specifické, v mnoha ohledech je to úplně o něčem
jiném než účetnictví podnikatelů.

ná škoda, prostě to tak mělo být. Výuka angličtiny
byla náročná, mám tři děti a všechny kurzy byly
odpoledne a večer, prakticky jsem nebyla doma.
Dopoledne byli kluci ve škole a v momentě, kdy
se vraceli domů, já jsem odcházela. Nebylo to pro
mne lehké. Když se účetní města paní Červená
rozhodla jít do důchodu, sehnala jsem další lektory
a vymyslela takový systém, aby se to dalo zvládnout. Pak jsem se na úřad vrátila na pozici hlavní
účetní, kterou jsem ještě fakticky několik měsíců
vykonávala souběžně s funkcí starostky, než se
podařilo najít novou posilu do účtárny.

Jak moc se práce starostky liší od toho, jak
sis ji představovala?
(Smích) Moc ne, ale to je tím, že jsem tu pracovala, takže jsem si spoustu věcí dovedla představit.
Samozřejmě jsou věci, které člověka překvapí, zaskočí… Ale není jich tolik. Je to spíše o té intenzitě
jednotlivých situací.

- 45 let
- vystudovala Českou zemědělskou univerzitu
- zvolena za ODS
- vdaná, má tři syny
Mohla bys čtenářům hned v úvodu říci, odkud pocházíš a proč ses rozhodla žít právě
v Dubé?
Pocházím z východních Čech, jsem holka
z Podkrkonoší. A proč právě Dubá? To je zajímavý
příběh. Pracovala jsem v Novém městě nad Metují
v leasingové společnosti, kterou koupili Američané,
a já se pracovně přesunula do Prahy. Pak jsem
poznala svého muže, bydleli jsme spolu v Praze,
a když jsme se rozhodli, že bychom chtěli založit
rodinu, měla jsem jasno v tom, že v hlavním městě
svoje děti vychovávat nechci. Proto jsme si našli
byt na Mělníku, odtamtud se do Prahy dojíždělo
krásně. Přestože jsem panelákové dítě, miluju
přírodu. Časem se ukázalo, že i Mělník je na mě
pořád ještě moc velký, a proto jsme hledali bydlení na venkově. Pak už jsme byli zoufalí a hledali
třeba jen chalupu, až jsme nakonec objevili náš
domeček, kde bydlíme už 15 let. Naše první procházka v Dubé byla na Mlýnek a do Nedamova,
to rozhodlo (smích).

Na úřadě nejsi žádným nováčkem, nejdřív
jsi měla na starost dotace, poté jsi skončila
a po několika letech jsi pro město dělala hlavní
účetní.
Ano, asi dva roky jsem dělala na dotacích, potom se mi ale natolik rozjela jazyková škola, že

Vraťme se ještě k dotacím. Byla tvoje původní profese hodně odlišná od práce, kterou jsi
na městě vykonávala?
Příliš se nelišila, protože jsem pracovala v bance
jako finanční analytik, takže jsem neustále připravovala finanční analýzy a něco počítala. Vtipné
je, že na škole jsem to přímo nesnášela, ovšem
něco jiného je, se to učit ve škole a potom to dělat
v praxi. Práce jako taková mě hrozně bavila, ale
nevyhovovala mi Praha. Když jsme se přestěhovali na Mělník, otěhotněla jsem a byla na mateřské
s nejstarším synem, tak i tenkrát jsem podnikala.
Pomáhala jsem třeba zemědělcům s dotacemi (investičními na penziony např.), takže to byl takový
přechod. Práci pro město jsem nevnímala jako

Co je podle tebe na práci starostky nejnáročnější?
Nejnáročnější? Pro mě osobně je občas nejtěžší
sama sebe ukočírovat v tom, abych se nepřepracovávala a dokázala takzvaně vypnout. Najít v sobě
takovou tu rovnováhu, abych dokázala dlouhodobě
fungovat. Nejsem workoholik, ale práce mě baví.
Náročné je to také v tom, že člověk řeší souběžně
třeba dvacet různých věcí, které spolu vůbec nesouvisí, a proto je třeba si vytvořit systém, který
vám umožní se v tom neztratit, na nic důležitého
nezapomenout… Náročné je třeba i likvidovat poštu, protože těch zpráv za den je obrovské množství, naprostá většina jsou nějaké nabídky a vy nesmíte přehlédnout nic důležitého nebo zajímavého
pro někoho z vašich kolegů.
Má starostka Dubé vůbec někdy volno? Co
podnikáš, když si chceš odpočinout?
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Člověk si musí dokázat udělat volno a oddechnout si od všech těch pracovních starostí a záležitostí. Otázkou je, jak definovat volný čas, protože
mám doma čtyři chlapy, kterým je také třeba se
věnovat (smích). I když já to mám o to snazší,
že jsou všichni moc šikovní. Když si chci opravdu
odpočinout, znamená to vzít celou rodinu, vypnout
telefon a odjet úplně pryč. Nejraději ale chodím
na procházky a výlety, při těch si člověk krásně
vyčistí hlavu.
Prozraď nám teď naopak, co máš na práci
starostky nejraději?
Tu pestrost, která je zároveň i nejnáročnější.
Mám ráda výzvy.
Bez čeho by sis svoje působení ve funkci
starostky klidně dokázala představit?
Bez toho množství e-mailů (smích). Občas se
objeví někdo, kdo má úplně jinou představu a není
spokojený s tím, co děláme, nebo jak to děláme.
Nemají vůli se domluvit nebo nechápou, že je třeba
dělat kompromisy. Je to náročné, ale ono to k té
práci přeci jen také patří. I kritika je pro naši práci
přínosná, navíc, kdyby neexistovaly ty ošklivější
momenty, nedokázali bychom si tolik užít ty krásné.
Co z volebního programu ODS je podle tebe
reálné stihnout do konce tohoto volebního období?
V programu toho bylo hodně. Pro mne osobně bylo zásadní víceúčelové hřiště a mám velkou
radost, že to se letos podaří dokončit. Moc bych
si přála, aby vyšly pozemky v Zahradní ulici, ale
netroufnu si tvrdit, že to bude do konce volebního
období. Může se zdát, že čtyři roky jsou hodně,
ale nejsou. Příprava, administrativní část každého
projektu – získávání všech stanovisek, povolení,
to je práce na spoustu měsíců. Když jde o projekty dotované, tak i na několik let. Když člověku na

něčem hodně záleží, musí na tom začít pracovat
ihned, ale pokud se jedná o úplně nové projekty,
není záruka, že se to za ty čtyři roky stihne, to je
opravdu krátká doba. Máme výhodu v tom, že ve
spoustě projektů můžeme navázat na práci, která
tady byla odvedená předtím, plno věcí je připravených a dobře rozpracovaných. Například sušárna
chmele. Ta by letos již měla dostat takovou podobu, že se nebudeme muset stydět ji propagovat
v rámci turistického ruchu. Ráda bych vyřešila
vzhled Slávie, nebudu ale tvrdit, že to je reálné
stihnout. V podstatě už nám zbývají dva roky, a
pokud koukáme po dotačních titulech, abychom na
realizaci projektů získali víc peněz, tak je tam vždy
nějaká spoluúčast a je to vždy o hledání a posuzování priorit. Ale když bychom nevyužívali dotačních
titulů, udělali bychom toho mnohem méně.
Často se zapojuješ do akcí určených pro
rodiny s dětmi – Pohádkový les, Dušičkový
průvod nebo třeba Masopust, při kterých vystupuješ v kostýmech. Zkus si vzpomenout,
které kostýmy jsi už vystřídala a prozraď nám,
který z nich tě bavil nejvíce.
(Smích) Mně nejvíc baví ty kostýmy vymýšlet a
tvořit, ale to je asi nejvíce dané tím, že to děláme
spolu s kamarádkou Janou. Takže, když si vezmu
třeba Pohádkový les, tak první, který jsme dělali,
byl ve stylu pohádky, která provází naši jazykovou
školu a na našem stanovišti byl drak, kouzelník,
netopýrka Betynka, rytíř Mortimer a další postavy.
To mě bavilo hodně. Jeden rok jsme dělali dračí
sluj, ta tedy vzbudila hodně emocí (smích). A to jak
u dětí, tak u rodičů. Někomu jsme se líbili, jiní se u
nás báli, ale naším záměrem nebylo někoho děsit.
Ani nevím, jak bych popsala svůj kostým, možná
lesní žínka, tehdy šlo hlavně o atmosféru. Jednou
jsme byli za včelí medvídky, lemury z Madagaskaru – tehdy jsme poprvé použili hudbu. Ty kostýmy
byly super, šila je Jana. Lemury jsme potom přešili

na krysáky. Při Masopustu jsme šli všichni třeba
za klauny, tu chůzi na lyžích jsme trénovali ani ne
hodinu a pak jsme prostě vyběhli ven. Jednou jsem
šla za rudou královnu. Kostýmů bylo hodně, asi si
nevzpomenu úplně na všechny.

Pamatuji si ještě jeden kostým. Za koho jsi
byla převlečená při posledním Dušičkovém
průvodu?
No, Zombie (smích). Ale tam to bylo spíše o
dekoracích, třeba ze školy jsme si půjčili kostlivce.
Otázka na závěr. Co bys popřála Dubé jako
městu a všem jeho občanům?
Co bych jim přála? Přála bych jim, aby tady fungovala a třeba se i více rozvíjela spolková činnost,
protože je strašně důležité, aby se lidi dokázali sejít
a pobavit, něco společně dělat. To je v dnešní době
velká vzácnost. V době současných informačních
technologií se lidé už neumí bavit tak jako dřív, a
to je myslím obrovská škoda. A pak bych si přála,
abychom měli víc peněz a mohli opravit všechny
silnice, památky… Protože naše město je krásné
a zasloužilo by si to.
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z radnice

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 1/2020 ze dne 23. ledna 2020. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona ČR č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679,
o ochraně fyzických osob.
1) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele
zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu
pana Jakuba Fliegela a pana Emanuela Adamce
a zapisovatele usnesení paní Moniku Šimonovou.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, J. Fliegel,
M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený
program veřejného zasedání Zastupitelstva Města
Dubá č. 1/2020.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, J. Fliegel,
M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO po projednání v kontrolním
výboru zastupitelstva plnění usnesení Zastupitelstva Města Dubá č. 10/2019 ze dne 19. prosince
2019, včetně nedořešených bodů z předchozích
usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 1/2020 kontrolního
výboru zastupitelstva, viz příloha.
4) VZALO NA VĚDOMÍ informace zpracovatele Územní studie na výstavbu rodinných domů
v Zahradní ulici v Dubé Ing. arch. Alice Horňákové
ze společnosti Alice Horňáková architekti s.r.o., týkající se prezentace dokumentace návrhu této územní
studie.
komentář starostky: Studie, která byla doposud na
úřadě k dispozici, měla několik zamítavých stanovisek dotčených orgánů, proto bylo nutné zadat novou
studii, která respektuje především vedení plynu, požadavky Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj
a vhodné dopravní řešení.
5) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního výboru zastupitelstva týkající se stavu finančních
prostředků Města Dubá na bankovních účtech ke
dni 31. prosince 2019 – na hlavní činnosti 8 milionů
17 tisíc Kč, hospodářské činnosti 3 miliony 76 tisíc
Kč a sociálním fondu 150 tisíc Kč; celkové finanční prostředky na účtech Města Dubá 11 milionů 244
tisíc Kč.
6) STANOVILO na návrh paní starostky v souladu
s nařízením vlády č. 338/2019 Sb., ze dne 9. prosince 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017
Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, neuvolněnému členovi
Zastupitelstva Města Dubá za výkon funkce místostarosty měsíční odměnu ve výši 25 000,- Kč.
Tato nově stanovená upravená výše měsíční odměny bude platná ode dne 1. února 2020.
pro schválení: 8 (I. Žalovičová, A. Ložková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Adamec)
proti schválení: 1 (M. Fuxa) zdrželo se: 0

7a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 36/19, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městských nemovitostí – pozemků: části stavební parcely parcelní číslo 28/2, za-

stavěná plocha a nádvoří (zbořeniště), o výměře cca
160 m2, a části pozemkové parcely parcelní číslo
191/1, ostatní plocha (ostatní komunikace), o výměře cca 10 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá.
Přesné výměry a rozsahy pozemků budou upřesněny geometrickým plánem. Jedná se o pozemky nad
stavbou čp. 208 v Dlouhé ulici v části obce Dubá.
Předmětné pozemky jsou z hlediska využití pro Město Dubá nepotřebné. Bližší podmínky prodeje budou
uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 8 (I. Žalovičová, A. Ložková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 1 (M. Fuxa)

7b) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva předloženou žádost xxxxx, ve věci
zrušení jednorázové finanční náhrady za zřízení
práv odpovídajících věcnému břemeni služebnosti na městských nemovitostech pozemcích
v rámci zasíťovaných stavebních pozemků v ulici Na Terase v části obce Dubá, číslo stavby CL
012 011 Dubá, název stavby Vodovod a kanalizace
pro 11 RD p.p.č. 335/1. Jednorázová finanční náhrada byla stanovena v souladu s ceníkem Města Dubá
ve výši 19 350,- Kč + 21% DPH a schválena Zastupitelstvem Města Dubá usnesením č. 5h-8/2019
ze dne 24. října 2019. Zastupitelstvo Města Dubá
nebude v této věci udělovat výjimky a bude se striktně řídit schváleným ceníkem jednorázových náhrad
Města Dubá.
pro schválení: 8 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, J. Fliegel,
M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 1 (T. Novák)

7c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti
uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a Dohodu o umístění stavby
číslo IP-12-4010250/01, CL-Dubá, ppč. 108/1,
přípojka NN, mezi Městem Dubá (budoucí strana
povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín
(budoucí strana oprávněná), která se týká umístění
a provozování nového zařízení distribuční soustavy
– uložení zemního kabelového vedení NN v rozsahu
cca 56 běžných metrů, na částech městských nemovitostí – pozemků pozemkových parcel parcelní čísla
103/4 a 105/5, v obci Dubá, katastrální území Dubá.
Jednorázová finanční náhrada za zřízení práv odpovídajících věcnému břemeni služebnosti je sjednána
v souladu s ceníkem Města Dubá ve výši 12 780,- Kč
bez DPH. Budoucí strana oprávněná hradí všechny
související poplatky.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, J. Fliegel,
M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

8) ROZHODLO na návrh paní starostky v souladu s
doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky Veřejné zakázky malého rozsahu
zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, pod názvem „Obnova objektu bývalé SUŠÁRNY CHMELE – 3. etapa (CELKOVÁ OPRAVA FASÁD A OBNOVA ZA-

STŘEŠENÍ SEVERNÍ KRUHOVÉ VĚŽE)“, kterou je
na základě kritéria nejnižší nabídkové ceny nabídka
firmy Tomáš Novák, IČ 87940191, se sídlem Dubá,
nabídková cena činí celkem 2 623 432,27 Kč včetně DPH. Pokud by došlo před podepsáním smlouvy
o dílo k odstoupení vybraného dodavatele od realizace zakázky, pak bude zakázka zadána společnosti s další nejnižší cenovou nabídkou, tak jak je dále
uvedeno v Zápise o hodnocení a posouzení nabídek
ze dne 20. ledna 2020, viz příloha. Smlouva o dílo
bude uzavřena nejdříve po uplynutí lhůty k podání
námitek.
SCHVÁLILO na návrh paní starostky smlouvu
o dílo mezi Městem Dubá a firmou Tomáš Novák, IČ
87940191, se sídlem Dubá.
POVĚŘILO
paní starostku podpisem smlouvy o dílo mezi
Městem Dubá a firmou Tomáš Novák, IČ 87940191,
se sídlem Dubá, včetně jejích případných dodatků.

pro schválení: 8 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 1 (J. Fliegel)

komentář starostky: Na akci má město zažádáno o dotaci na Ministerstvu kultury ČR a na Libereckém kraji. Kromě kompletního dokončení fasád
a zastřešení kruhové věže dojde také k instalaci oken
a k výměně vrat.

9) ROZHODLO na návrh paní starostky v souladu
s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, pod názvem „REGENERACE BROWNFIELDU u čp. 14 v DUBÉ“,
kterou je na základě kritéria nejnižší nabídkové ceny
nabídka společnosti PB SCOM s.r.o., IČ 25397087,
se sídlem Hranice, nabídková cena činí celkem
4 524 812,02 Kč včetně DPH. Pokud by došlo před
podepsáním smlouvy o dílo k odstoupení vybraného
dodavatele od realizace zakázky, pak bude zakázka
zadána společnosti s další nejnižší cenovou nabídkou, tak jak je dále uvedeno v Zápise o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 16. ledna 2020, viz
příloha. Smlouva o dílo bude uzavřena nejdříve po
uplynutí lhůty k podání námitek.
SCHVÁLILO na návrh paní starostky smlouvu
o dílo mezi Městem Dubá a společností PB SCOM
s.r.o., IČ 25397087, se sídlem Hranice.
POVĚŘILO paní starostku podpisem smlouvy
o dílo mezi Městem Dubá a společností PB SCOM
s.r.o., IČ 25397087, se sídlem Hranice, včetně jejích
případných dodatků.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, J. Fliegel,
M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Akce zahrnuje zbourání bývalé šicí dílny firmy ELITE za historickou budovou na
náměstí. Místo zchátralých přízemních budov vznikne veřejný prostor s parkovou úpravou. Na akci je
schválená dotace ve výši 70% ze způsobilých výdajů. Pojmem brownfield se označuje nemovitost, která
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je nedostatečně využívaná, zanedbaná a může být
i kontaminovaná, vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity.
10) SCHVÁLILO na návrh paní starostky podání
žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR do Programu obnovy a rozvoje venkova
(dotační titul č. 117d8210H: Podpora budování
a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku)
na stavební akci „DĚTSKÁ HŘIŠTĚ V OSADÁCH
MĚSTA DUBÁ“. Celkové předpokládané projektové
rozpočtové náklady činí 1 400 000,- Kč včetně DPH.
Město Dubá se bude účastnit na financování projektu a má vyčleněny finanční prostředky na vlastní podíl žadatele ve výši 30 %, tj. 420 000 Kč.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, J. Fliegel,
M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: V projektu jsou zahrnuta dětská hřiště v osadách Deštná, Korce, Dřevčice
a Na Výsluní v Dubé. K podání žádosti o dotaci je
povinnou přílohou schválení v zastupitelstvu.

11) SCHVÁLILO na návrh paní starostky podání žádosti o dotaci do Programu obnovy venkova Libereckého kraje (dotační titul 1: Obnova a údržba
venkovské zástavby a občanské vybavenosti) na
stavební akci „DEŠTNÁ – OBNOVA HŘBITOVA –
1. ETAPA. Celkové předpokládané projektové rozpočtové náklady činí 610 000,- Kč včetně DPH.
Město Dubá se bude účastnit na financování projektu a má vyčleněny finanční prostředky na vlastní
podíl žadatele. Dotace může být poskytnuta ve výši
maximálně 50%, maximálně však 300 000,- Kč.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, J. Fliegel,
M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: V projektu je zahrnuta vstupní brána, částečné řešení oplocení a úprava okolí
ústředního kříže. K podání žádosti o dotaci je povinnou přílohou schválení v zastupitelstvu.
12) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený návrh společnosti AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o., na uzavření dodatku č. 4 ke

PROJEKT SENIORSKÁ OBÁLKA
Projekt Seniorská obálka jsme již úspěšně rozjeli
i v Libereckém kraji. Projekt Seniorská obálka, nebo
chcete-li I.C.E. karta, vznikl při Projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí. Obálku v Libereckém
kraji představila Krajská koordinátorka pro Liberecký
kraj Pavla Řechtáčková. Záštitu nad ní pak převzal
náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí Pavel Svoboda a složky Integrovaného záchranného
systému (Zdravotnická záchranná služba, Hasičský
záchranný sbor, Policie ČR Libereckého kraje a Český červený kříž v Jablonci nad Nisou). Postupně se
k Seniorské obálce přidávají města a obce Libereckého kraje, které obálku budou distribuovat sami na
základě podepsaného Oznámení o spolupráci mezi
městem či obcí a MPSV.
V současné době je k dispozici také verze pro sluchově a zrakově znevýhodněné osoby.
I.C.E. kartu (Seniorskou obálku) využije zejména zdravotně postižený, nebo osaměle žijící senior.
Znamená výrazné zjednodušení práce záchranářů,
kteří mají při přečtení kompletních informací, umístěných na předem známém místě v bytě pacienta,
kompletní přehled o jeho aktuálním zdravotním stavu, alergiích či aktuálně užívaných lécích a tak může
dojít k rychlejší záchraně jeho života. Nechybí ani
kontaktní informace na nejbližší příbuzné. Po vyplně-

ní stačí kartu viditelně umístit do průhledných desek
na dveře lednice, nebo vnitřní stranu vchodových
dveří do domu, nebo bytu.
V případě, že se senior nebo handicapovaný
ocitne v kritické situaci, například po úrazu zůstane
ležet v bezvědomí sám doma a hasiči nebo strážníci musejí pro vstup záchranářů vylomit dveře, aby
se k němu dostali, najdou důležité informace o jeho
zdravotním stavu na této kartě. Z ní se hned dozvědí,
jaké léky bere a tak určit nejlepší způsob zdravotní
pomoci.
Seniorská obálka tak může záchranářům výrazně
pomoci při zákroku, a seniorům nebo zdravotně postiženým, kteří jí mají doma, mohou informace v ní
zachránit život.
Další informace ohledně Seniorské obálky:
Unie neslyšících Brno připravila verzi Seniorské
obálky, která je určená pro zrakově a sluchově znevýhodněné osoby. Jednak je dostupná v Braillově
písmu na recepci Unie neslyšících Brno, z.s., Palackého tř. 114, Brno. Výukový film k této seniorské
obálce podpořený z prostředků Jihomoravského kraje můžete zhlédnout na kanálu YouTube zde.
Nebo zde: https://www.unieneslysicichbrno.cz/seniorska-obalka-pro-zrakove-a-sluchove-postizene/
t1168
Pavla Řechtáčková

MĚSTO DUBÁ
SE ZAPOJILO DO PROJEKTU
SENIORSKÁ OBÁLKA
O projektu Seniorská obálka jsme vás poprvé informovali již v létě 2019. Protože opakování je matka
moudrosti, najdete obálku samotnou, i veškeré potřebné informace o tomto projektu znovu zde v únorovém vydání Dubáčku. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.
Zuzka Martínková

smlouvě o zajištění služeb v oblasti odpadů ze
dne 21. 12. 2016 mezi Městem Dubá (objednatel)
a společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o
(poskytovatel), který se týká ceníku svozu směsného
komunálního odpadu v souvislosti s aktualizací počtu poplatníků ke dni 1. 1. 2020, viz příloha.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, J. Fliegel,
M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

13) VZALO NA VĚDOMÍ informace týkající se:
- pozvání na Masopust, který se bude konat v sobotu dne 22. února 2020 od 14.00 hodin na náměstí
v Dubé
- jednání k domovním čistírnám odpadních vod
- probíhajících stavebních akcí Města Dubá (Dubské
Švýcarsko – systém odpočívadel s informačními
panely o kulturně-historickém a přírodním dědictví
krajiny, Víceúčelové hřiště – Dubá)
Ing. Irena Žalovičová, starostka
Martin Fuxa, DiS.

Příští zasedání
zastupitelstva se
bude konat dne
20. 2. 2020
od 18 hodin v Dubé.

Centrum pro zdravotně postižené
Libereckého kraje o.p.s.
Konopeova 812, Česká Lípa 470 01
e-mail: ceskalipa@czplk.cz,
www.czplk.cz
Centrum poskytuje pomoc seniorům
a zdravotně handicapovaným
spoluobčanům od 3 let věku.
Kontaktním pracovníkem je
paní Mgr. Veronika Holečková
(mobil: +420 730 871 381).
Pravidelná poradna na
Městském úřadu Dubá (přízemí)
se bude konat 27. února 2020
od 8.00 do 10.00 hodin.
Centrum zajišťuje odborné sociální
poradenství, osobní asistenci,
odlehčovací službu, půjčovnu
kompenzačních pomůcek či prodej
baterií do sluchadel.

Karlovarský kraj

Královéhradecký
kraj

Praha
Plzeňský kraj

Středočeský kraj

Pardubický
kraj
Olomoucký
kraj

Kraj Vysočina

Moravskoslezský
kraj

Jihočeský kraj
Jihomoravský
kraj

Kam tedy umístím
Seniorskou obálku?
l Tiskopis je třeba vyplnit
podle barev důležitosti
jako na semaforu a přeložit
do tvaru dopisní obálky
údaji dovnitř a nahoru
rámečky ICE karta.

Zlínský kraj

l Vložit do plastové obálky a připevnit
magnetkou na dveře lednic zvenku
nebo zevnitř na vstupní dveře do bytu.
Toto jsou pouze dvě místa, kde zásahové jednotky budou Seniorskou obálku
hledat.
l Mám-li zdravotní omezení, mohu si na
formuláři označit piktogram s příslušným
zrakovým, sluchovým nebo tělesným
postižením.

Projekt Implementace
politiky stárnutí na krajskou úroveň
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./ /15_017/0006207 MPSV

https://www.facebook.com/seniorivkrajich/

Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň
Odbor rodinné politiky a ochrany práv dítěte • Oddělení politiky stárnutí

Liberecký kraj

Ústecký kraj

Seniorská
obálka

Mapka krajů
zapojených
nezapojených
do iniciativy
Seniorská obálka

SENIORSKÁ OBÁLKA
P R AV I D L A P R O V Y P L N Ě N Í

ČERVENĚ
údaje
důležité
k vyplnění

ŽLUTĚ
doporučené
údaje

ZELENĚ
údaje méně
závažné

ICE kartu
můžete označit
piktogramy

copyright © 2019

Semafor: Důležitost kolonek k vyplnění
se řídí barvami.
Údaje: Záleží však jen na Vás,
jaké kolonky v tiskopisu vyplníte!
Umístění: Viditelné místo v bytě.
Zvenku na dveře lednice magnetkou či
na vchodové dveře ze strany bytu. Jsou
to první dveře, jimiž složky záchranného
systému prochází.
Aktuálnost: Prosíme, udržujte
údaje aktuální! Vyměňte obálku
vždy při změnách léků, kontaktů,
po hospitalizaci.
Datum narození: Je na Vás, zda vyplníte
zdravotní pojišťovnu nebo rodné číslo,
tyto údaje je zdravotnická záchranná
služba schopna zjistit z Vašich dokladů.
Alergie: Velmi významná kolonka,
zvláště alergie na léky, pyl atd.
Nemoci: Pro záchranáře je důležité vědět,
jaké máte současné nemoci a zda jste
nemoc prodělali před rokem nebo před
20 lety.
Léky: Uvádějte název opsaný z krabičky,
včetně množství (například 80 mg),
dále dávku (například 1 tableta)
a pak dávkování (například 1-0-1).
Kontakty: Osoby blízké = rodinní
příslušníci, sousedé či přátelé,
je to zcela na Vás.
Telefon pomůže v případě zajištění péče
o pečujícího nebo o domácího mazlíčka.

l Tiskopis ICE
(„In Case of Emergency“,
tedy
„V případě naléhavé pomoci“)
l Karta s důležitými údaji
o alergiích, lécích a nemocech
osoby, která zejména žije
v domácnosti sama
l Údaje sestavovali lékaři
ZZS JMK p.o.
l Slouží pro potřeby
zásahových jednotek složek IZS
(Integrovaný záchranný systém)
v domácnosti seniora

Udělena celorepubliková záštita:

za oblast sociálních věcí
Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.
ministryně práce a sociálních věcí

I.C.E. KARTA

Co je
Seniorská
obálka?

za oblast zdravotnictví
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch,
MHA ministr zdravotnictví

Několik doporučení závěrem:
• Kontakt na praktického lékaře napomůže
při zjištění dalších informací.
• S vyplněním karty Vám mohou pomoci
Vaši blízcí nebo praktický lékař.
• V případě, že jste byli v poslední době hospitalizováni,
vložte do obálky i poslední propouštěcí zprávu.
• Je zde uvedeno mnoho zdravotních údajů, které
pomohou záchranářům rozhodnout o tíži Vašeho
aktuálního stavu a optimální terapii na místě
nebo nutnosti transportu do zdravotnického zařízení.
• Svým podpisem stvrzujete, že údaje jsou pravdivé
a že je mohou záchranné složky využít v případě
situace tísně, ohrožení zdraví nebo života.
• Neotvírejte však své dveře bez zábran každému!
• Využívejte „bezpečnostní řetízek“ a „kukátko“
na dveřích.
• Osvědčuje se mít v domě také „hlásiče kouře“.
Kolektiv autorů
K využití: občan/ka, bydlící v domácím prostředí sám/a;
senior, včetně toho, který využívá terénní sociální služby;
osoba se zdravotním postižením a kdokoliv další,
kdo považuje tuto podporu pro sebe za podstatnou.
Život je dar, a kéž jej můžeme smysluplně prožít
a je-li to možné, ve zdraví.

I.C.E. KARTA

https://www.facebook.com/seniorivkrajich/

Formulář ICE karta je ke stažení
www.mpsv.cz
www.mzcr.cz
a na webových stránkách krajů
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ZÁSAHY JPO II/1 SDHO DUBÁ
Dne 14. 12. 2019 od 18:41 do 19:31 hodin vyjela
jednotka JPO II/1 SDHO Dubá s technikou CAS 25
v počtu 1+4 do obce Luka, kde vypomohla s transportem pacienta do sanitního vozu. V době příjezdu jednotky již byla na místě jednotka stanice HZS
Doksy.
Dne 26. 12. 2019 od 14:33 do 15:16 hodin byla
jednotka operačním střediskem vyslána s technikou
CAS 25 v počtu 1+5 k dopravní nehodě osobního
automobilu na komunikaci I/9 do Deštné, kde se
mimo vozovku na 48,1 km nacházelo vozidlo převrácené na střechu. Na automobilu byla provedena
protipožární opatření. Jeho řidič byl v době příjezdu
venku z vozu a na rukou měl patrné drobné zranění.
Do příjezdu zdravotníků byl řidič ošetřen. Po příjezdu policie a jednotky ze stanice HZS Doksy se naše
jednotka vrátila zpět na základnu.

Dne 29. 12.2019 od 20:19 do 21:09 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 v počtu 1+5 k dopravní nehodě nahlášené na komunikaci I/9 v Deštné.
V daném místě nebyla žádná nehoda nalezena, na
základě pokynů operačního střediska pokračovala
jednotka s průzkumem až do Medonos. Operační
středisko poté jednotce upřesnilo, že nehoda se nachází u Pavlovic, a ta ihned na místo vyrazila. Na
místě již zasahovala jednotka HZS Doksy, zdravotníci i policie. Naše jednotka zajistila řízení provozu.
Dne 29. 12. 2019 od 21:20 do 21:53 hodin byla
jednotka s technikou CAS 25 v počtu 1+5 vyslána
operačním střediskem k požáru tisu, v jehož koruně
došlo k zahoření suchého jehličí od zábavní pyrotechniky. Oheň zlikvidoval ještě před příjezdem jednotky jeden z občanů, jednotka ještě provedla pomocí vysokotlaku ochlazení dřeviny a likvidaci menších
ohnisek.

Dne 26. 12. 2019 od 19:30 do 20:36 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 v počtu 1+5 k dopravní nehodě osobního automobilu na komunikaci I/9
k obci Medonosy. Vozidlo se nacházelo na 43,2 km.
Jednotka na něm provedla protipožární opatření.
U vozu stála řidička s lehce zraněným dítětem, které
jednotka ošetřila. Na místo dorazili zdravotníci, HZS
Mělník a policie. Pro havarovaný vůz si přijel majitel,
kterému obě jednotky vypomohly s naložením na
podval. Po dohodě s velitelem zásahu se jednotka
vrátila zpět na základnu.

Dne 1. 1. 2020 od 20:36 do 21:19 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 v počtu 1+5 k dopravní
nehodě na 54,8 km komunikace I/9, kde vozidlo narazilo zadní částí do stromu a zůstalo mimo vozovku.
Na voze byla provedena protipožární opatření. Řidič
vyvázl bez zranění, spolujezdkyně utrpěla lehčí zranění a stěžovala si na bolest hlavy. Zraněné byla poskytnuta předlékařská pomoc a nasazen krční límec.
Na místo události dorazili zdravotníci, jednotka HZS
Doksy a policie.

Dne 27. 12. 2019 od 9:18 do 10:52 hodin byla
jednotka operačním střediskem s technikou CAS
25 v počtu 1+5 vyslána k požáru sazí v komíně do
Poštovní ulice v Dubé. Saze zahořely v horní části
komínu. Jednotka vybrala kotel a průlezem střešního
vikýře se dostala ke komínu, kde za použití kominického nářadí srazila zbytek hořících sazí. Na místo
dorazily také jednotky HZS Doksy a HZS Česká
Lípa. Po likvidaci a domluvě s velitelem se jednotka
vrátila zpět na základnu.

Dne 8. 1. 2020 od 2:47 do 4:23 hodin byla jednotka s technikou CAS 25 v počtu 1+4 vyslána operačním střediskem k požáru objektu na autobusovém
nádraží v Dubé, v němž se nacházeli osoby, které
jednotka evakuovala ven z budovy. Požár vznikl
z komínového tělesa a začal se rozšiřovat dál do
střešní části. Jednotka odpojila elektřinu a rozebrala
stropní konstrukci, aby mohl být požár zlikvidován za
použití jednoho vodního proudu. Na místě byl přítomen majitel objektu. Po likvidaci požáru rozebrala

hasiči
jednotka část střešní krytiny, aby bylo jisté, že se zde
nenachází žádná skrytá ohniska.
Dne 22. 1. 2020 od 9:41 do 10:41 hodin vyjela jednotka s technikou CAS 25 v počtu 1+3 k požáru kamionu na parkovišti u stáčírny vody v Nedamovské
ulici v Dubé. Lokalizaci a likvidaci požáru provedla
jednotka pomocí vysokotlaku. Na místo dorazila také
jednotka HZS Doksy a technik z HZS Česká Lípa.
Po domluvě s velitelem zásahu se obě jednotky zpět
na své základny.
Dne 23. 1. 2020 od 6:46 do 7:39 hodin byla jednotka s technikou CAS 25 v počtu 1+5 vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu, který zůstal
zaklíněný mezi stromy, a jeho řidička si stěžovala
na bolest zad. Po chybné navigaci bylo místo upřesněno a nalezeno. V době příjezdu jednotky zde již
zasahovala jednotka HZS Doksy a řidička byla v péči
zdravotníků. Po domluvě s velitelem se jednotka vrátila zpět na základnu.
Dne 26. 1. 2020 od 12:06 do 12:41 vyjela jednotka s technikou CAS 25 v počtu 1+3 k nahlášenému
požáru v lese u Chlumu. Oznamovatel, kterého
jednotka vzala s sebou, aby místo, kde se ohniska
nacházejí, přesně ukázal, sdělil, že se jedná o nekontrolované a nehlídané místo po pálení klestu.
Na místě však byly nalezeny dvě osoby, které vypověděly, že pálení je nahlášené, kontrolované a že
si pouze došly na oběd a ihned se vrátily. Na místo
dorazila také jednotka HZS Doksy. Obě jednotky se
po domluvě s velitelem zásahu vydaly zpět na své
základny.
Zuzka Martínková

Potřebujete hasiče?
Volejte 150 nebo 112.

HASIČI RADÍ OBČANŮM:
JAK ZABEZPEČIT DOMÁCNOST PROTI POŽÁRU
Statistické údaje jednoznačně dokládají, že požáry v domácnostech mají nejtragičtější následky.
Každý rok při nich zemřou desítky lidí, zraněny jsou
další stovky osob a způsobené škody dosahují stamilionů korun.
Na požárech v domácnosti má velký podíl lidská
neopatrnost. Mezi nejčastější příčiny těchto požárů
patří nedbalost při kouření, neodborná manipulace
s elektrickými spotřebiči nebo zacházení s otevřeným ohněm v domácnostech, ať již se jedná o zapomenuté jídlo na sporáku, nevhodně odložené nedopalky cigaret, svíčky a přímotopy ponechané bez
dozoru v blízkosti hořlavé látky nebo užití hořlavé
kapaliny při zapalování kamen.
Domácnosti jsou v dnešní době přeplněny vybavením z materiálů, které se snadno vznítí a rychle
hoří, přičemž dochází k úniku velkého množství
vysoce toxického kouře (např. čalouněný nábytek,
matrace, bytové textilie). Právě toxický kouř je nejčastější příčinou úmrtí osob při požárech.
Vysoký počet požárů v objektech pro bydlení
obecně souvisí i s tím, že se lidé cítí doma v bezpečí

a podceňují drobné nehody, byť i ty mohou vést ke
vzniku požáru. Nebezpečí může plynout i z běžných
činností v domácnosti jako je hra dětí, vaření, kutilství apod.
Abyste se mohli doma cítit bezpečně, dávejte
pozor na:
Otevřený oheň bez dozoru
- Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku, krbu, zapálené svíčky.
- Zdroje otevřeného ohně zabezpečte tak, aby nemohly zapálit hořlavé materiály v okolí.
- Dbejte opatrnosti při vaření, především při smažení, aby nedocházelo ke vznícení připravovaných
potravin.
Děti a domácí mazlíčky
- Zamezte přístupu dětí k možným zdrojům otevřeného ohně, zápalkám, zapalovačům apod. Poučte
své děti o nebezpečí vzniku požáru.
- Hlídejte domácí mazlíčky, aby se nedostali do blízkosti otevřeného ohně nebo nepoškodili kabely od
elektrických spotřebičů.

Kouření a cigaretové nedopalky
- Při kouření cigaret a odhazování nedopalků do
odpadkových košů dbejte na dokonalé uhašení
nedopalků, pozor na pokládání cigaret na hořlavý
materiál. Velmi nebezpečné je pak kouření cigaret
v posteli, zvlášť pokud jste pod vlivem alkoholu nebo
jiných drog.
Komíny a topidla
- Nechejte si pravidelně čistit a kontrolovat komíny.
- Kouřovody a topidla udržujte v řádném technickém
stavu.
- Žhavý popel ukládejte na bezpečné místo do nehořlavých nádob.
- Užívejte výhradně topiva určená pro dané topidlo,
nezapalujte pomocí vysoce hořlavých látek (např.
benzinu) a netopte odpady, plasty apod. Neumisťujte do blízkosti topidel žádné hořlavé látky, jinak hrozí
vznik požáru vlivem sálavého tepla. Bezpečná vzdálenost by měla být stanovena v návodech na použití.
- Řádně a bezpečně ukládejte hořlavý materiál
a látky mající sklon k samovznícení (např. uhlí, seno,
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bavlna) v dobře větraných prostorách.
Elektrospotřebiče
- Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s průvodní dokumentací výrobce.
- Udržujte v řádném stavu elektroinstalace, elektrické
spotřebiče, kryty na osvětlovacích tělesech, pohyblivá šňůrová vedení atd.
- Nepřetěžujte zásuvky a prodlužovací šňůry, upřednostňujte prodlužovací šňůry s vypínačem.
- Při delším nepoužívání odpojte elektrospotřebič ze
sítě, pokud to je možné.
Protipožární zabezpečení
- Vybavte si svou domácnost autonomními „hlásiči

požáru“, které vás na hrozící nebezpečí včas upozorní, zejména v noci.
- Buďte vybaveni funkčními jednoduchými hasebními prostředky (přenosný hasicí přístroj, hasicí sprej).
- Udržujte dobrý technický stav zdrojů vody, hasicích
přístrojů, případně jiných zařízení určených pro hašení požárů.
- Znejte umístění a použití přenosných hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů.
V bytových domech musí být chodby, schodiště,
únikové cesty a východy volné k evakuaci osob,
materiálu či vedení hasebního zásahu. V těchto objektech musí být umístěny např. funkční a snadno

přístupné hasicí přístroje, zařízení pro zásobování
požární vodou (např. nástěnné hydranty) apod.
Pamatujte, že investovat do zabezpečení své
domácnosti z hlediska požární ochrany se zcela jistě vyplatí. Chráníte si tak nejen svůj život a zdraví,
ale i majetek. Případný požár totiž dokáže snadno
způsobit mnohem větší škody, než jsou stokorunové
investice do hasicího přístroje nebo hlásiče požáru.
por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje

LÉKÁRNA V DUBÉ
Provozovatel:
Českolipská lékárenská
společnost, s. r. o.
pondělí, středa, čtvrtek
a pátek 8,00 – 14,00
úterý 8,00 – 18,00
sobota 8,00 – 12,00
kontakty:
487 870 139, lek.duba@seznam.cz
V lékárně je možné platit
také kartou.
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VÝROČÍ OSOBNOSTÍ DUBSKA
V roce 2020 si můžeme připomenout zaokrouhlená životní výročí několika významných osobností
s vazbou k Dubé a jejímu nejbližšímu okolí. Například v dubnu uplyne 75 let od smrti dubského rodáka
architekta a stavitele Franze Josefa Brandeise, který
zemřel 14. dubna 1945 na samém konci II. světové
války ve vojenském lazaretu v Bosně a Hercegovině
ve věku 39 let.
Před 100 lety 2. června se narodil malíř Pavel
Forman, bratr filmového režiséra Miloše Formana.
Nějaký čas strávil Pavel Forman na zámku Nový
Berštejn a vytvořil tu řadu kreseb a obrazů. Zemřel
v roce 2008 v Austrálii.
Dalším malířem, který měl vztah k Dubé, byl Ernst
Nepo, vlastním jménem Ernst Nepomucky. Významný rakouský malíř se narodil v Dubé 17. října 1895
a zemřel v Innsbrucku 26. srpna 1971.

V srpnu si připomeneme 110 výročí smrti Josefa Grundfesta, obchodníka s chmelem, který v roce
1877 se svým společníkem A. Sommerem koupil
dubskou sušárnu chmele, dnes významnou technickou památku. Josef Grundfest se narodil ve Vidimi
v roce 1837, zemřel na aterosklerózu v Dubé
11. srpna 1910 v domě čp. 141 a pohřben je na radouňském židovském hřbitově.

Několik výročí se vztahuje k muži, který se zapsal do dubské historie tím, že vlastnil zámek Nový
Berštejn. Doktor filosofie Ludolf baron von Wedel-Parlow se narodil 17. ledna 1890 v německém
Kasselu. V prosinci roku 1915 se poprvé oženil
s Marií Stockhorner von Starein a v září v roce 1930
se oženil podruhé s Emmou Afrou von Dungern.
Z obou manželství se narodilo celkem sedm dětí, ale
ne všechny se dožily dospělosti. Roku 1940 přišel
na Nový Berštejn, aby převzal dědictví po svém o tři
roky mladším bratrovi Christianu-Ottovi, který novoberštejnské panství koupil od Růženy Jiratové-Kabátové. Na zámku strávily část dětství i Ludolfovy děti,
například Wolf Christian, který posléze studoval i na
VŠE v Praze. V roce 1945 byl Ludolfovi von Wedel-Parlow novoberštejnský majetek vyvlastněn a on
se odstěhoval do německého Heiligkreuzsteinachu,
kde 13. prosince 1970 zemřel.
myš

V letošním roce 16. listopadu uplyne 210 let od
narození básníka Karla Hynka Máchy, který nejen Dubou a okolí vícekrát navštívil, ale nechal se
inspirovat tragickým příběhem otcovraždy, která se
v Dubé udála. Máchovu dílu a jeho vztahu k Dubé
se věnoval literární historik profesor Jaromír Wágner.
Zemřel 4. června před 25 lety v Brně-Maloměřicích.

Ernst Nepomucky v mládí
Ernst Nepomucky

Syn Ludolfa von Wedel-Parlow Wolf Christian

ZIMNÍ PROCHÁZKA PŘES KRÁSNÝ VRCH
Na kratší, jen necelé 4 km dlouhou zimní procházku se vydáme z náměstí v Dubé ulicí Jana Roháče.
Na křižovatce s ulicí Požárníků si můžeme všimnout
několika zajímavých objektů. Na konci ulice Jana Roháče stojí vpravo památkově chráněný areál domu
z poloviny 19. století. Přejdeme ulici Požárníků a
máme před sebou další dva památkově chráněné
klasicistní domy. U zdevastovaného domu, obráceného průčelím k silnici, stojí kovový kříž na kamenném podstavci, který nechal zřídit v roce 1803 Anton
Ungermann.
Pokračujeme po silnici směrem na Rozprechtice,
kde vpravo si všimneme skalních sklípků, náležejících do unikátního památkově chráněného souboru.
Silnice mírně stoupá, mineme odbočku vpravo do
polí, o něco dále bývala i vlevo odbočka, nyní rozoraná. Zde stával tak zvaný Schwarzes Kreuz, velký
dřevěný kříž s litinovým Kristem, který byl poražen
vichřicí v roce 1972 a už se na své místo nevrátil.
Pokračujeme po silnici až k další odbočce, doprava zde odbočuje značená stezka k soše sv. Prokopa,
my ale půjdeme doleva polní cestou mezi krajem
lesa a polem. O něco dále se cesta stáčí opět doleva a mírně stoupá. Napravo se můžeme pokochat

nad ústím Husarské soutěsky. Bohužel tato romantická roklina je kvůli množství padlých stromů zcela
neprůchodná.

pohlednem do táhlých starých luk s vysokou trávou,
odbočuje do nich cesta, ale my pokračujeme rovně.
Vyjdeme na návrší s nadmořskou výškou 287 m,
které v dnešních mapách nese jméno Krásný vrch.
Na starých mapách se nazývalo Scheunberg. Stojí tu sloup elektrického vedení a myslivecký posed.
Z návrší je pěkný výhled na Dubou i na okolní krajinu.
Cesta se zahýbá doprava a naskýtá se z ní pohled na krásné louky, táhnoucí se k vzdálenému
lesu. Jdeme přímo k mohutnému dubu, který se tyčí
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My se ale dáme loukou k myslivecké kazatelně.
Od ní pokračujeme podél březového hájku s dalším
posedem ke kraji louky, lemované pásem březového porostu. Mineme osamělou břízu vystupující
z hájku do louky a na kraji louky uvidíme ještě jednu kazatelnu. K ní zdola vede kolem příhradového
sloupu vyježděná cesta, po které sejdeme ke dvěma
chatám.

Pokračujeme po cestě okolo chat, levou stranu
cesty tvoří skalní stěna, napravo se nabízí pohled
do údolí. Posléze uvidíme ve skalní stěně vytesanou
místnost, momentálně bohužel sloužící jako smetiště.

V údolí jsou vytvořené rybníčky pro drobné vodní
živočichy. Přejdeme mostek přes potok a kolem kontejnerů vyjdeme na silnici, kde se dáme vlevo. Mineme čističku odpadních vod, poté bývalou mlékárnu,
kde nyní sídlí společnost Millenium Technologies
a.s., a napravo bývalý špitál, dnes soukromý dům.
Odbočíme přes mostek doprava a pokračujeme po
modré turistické značce.
Nalevo nám stromy cloní výhled na bývalou Hellerovu sušárnu a sířírnu chmele, dnes stáčírnu pitné
vody firmy Fontana watercoolers, s.r.o., napravo
ve stráni býval počátkem 20. století upravený park.
Mineme dva uzavřené prameny a kolem památkově
chráněné roubené chalupy a několika sklípků z chráněného souboru dojdeme k Máchadlu se sochou sv.
Floriána. Poté procházíme Sadovou ulicí podél řady
skalních sklípků a kolem památkově chráněného přízemního domku z počátku 19. století se zdobeným
kamenným ostěním dveří. Okolo bývalého hotelu
Slávie, rovněž památkově chráněného, se vrátíme
do centra Dubé.
myš
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Ukliďme Dubsko 2020

Začátek dubna je ideálním časem pro přípravu na
příchod jara. První sobotu v dubnu se opět připojíme
k celostátní akci „Ukliďme svět - Ukliďme Česko“.
V Letošním roce to bude již potřetí. Předešlé akce
proběhly s naprosto famózním výsledkem.
V roce 2018 se podařilo uklidit černé skládky
v Nedvězí, kde se posbíralo 1300 kg odpadu. Podařilo se vytřídit cca 400 kg železa, 100 kg skla,
3 obrovské́ pneumatiky a zhruba 50 kg nebezpečného odpadu (plastové́ nebo skleněné́ nádoby s roztoky - oleji, baterie, plechovky s lepidlem). Akce v Nedvězí se zúčastnilo 29 dobrovolníků. Byl to dobrý
trénink pro úklidovou akci v následujícím roce.
V dubnu 2019 se k akci připojilo město Dubá
i některé obce, v nichž fungují osadní výbory. Akce
se zúčastnilo 212 dobrovolníků. Posbíralo se 4,36
tuny odpadu, 85 pneumatik a cca 200 kg železa.
Je neskutečné kolik nepořádku kolem sebe máme.
A je naprosto neuvěřitelné, že se v tak malém městě
najde taková spousta dobrých lidí, kteří jsou ochotní přiložit ruku k dílu jenom proto, že je to správné.
Nedokážeme vyjádřit svou vděčnost slovy… Prostě
děkujeme a moc se těšíme na shledanou u letošního
úklidu.
I letos pro vás budeme mít nachystané pracovní
rukavice, pytle, občerstvení či lékárničky. Prosíme však, abyste si přinesli reflexní vesty, abychom
všichni byli viditelně označeni.
Po úspěšně absolvovaném úklidu pro vás stejně
jako v minulém roce bude připraveno občerstvení
a zábavné hry. Věříme, že nás v tom nenecháte ani
letos.
Pro hladký průběh plánování a organizace celé
akce nám hodně pomůže, když svou účast zaregistrujete prostřednictvím emailu: uklidme.dubsko@seznam.cz nebo na fb stránce Ukliďme Dubsko nebo
na www.uklidmecesko.cz.
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonních číslech viz přiložený plakátek.
Úklidové trasy budou upřesněny s předstihem.
Míša Bašová, Zuzka Martínková

OPAKOVÁNÍ MATKA MOUDROSTI:
VEŠ DĚTSKÁ A JAK SE JÍ ZBAVIT?
Zavšivení (pedikulóza) je považováno za
infekční onemocnění hrozící především šířením
v dětském kolektivu. Z důvodu ochrany zdraví dětí
v kolektivu by školky a školy neměly zařazovat zavšivené děti do docházky, samy ovšem nemohou
takové opatření učinit. Diagnostikovat onemocnění mohou pouze lékaři, popř. rodiče, nikoli učitelé
či vychovatelé. Proto je nutné apelovat na rodiče,
aby při každém zaznamenaném výskytu živých vší
u svých dětí vždy informovali školu, aby mohli být
o výskytu vší v kolektivu informováni rodiče ostatních dětí. Jinak zde hrozí opětovný přenos vší na
jejich odvšivené dítě z dětí, jejichž rodiče o aktuálním výskytu vší v kolektivu nevěděli. Zároveň
by rodiče sami neměli dítě s výskytem dospělých
živých vší do dětského kolektivu posílat a o vyś kytu vší u jejich dítěte školu informovat. Odstranění dospělých vší z vlasů dítěte je možno zajistit
během několika minut, takže izolace dětí nebývá

v praxi nutná. Učitelé a vychovatelé musí spoléhat
na svědomitost a odpovědnost rodičů. Při hromadném výskytu vší lze v krajním případě informovat
příslušné územní pracoviště protiepidemického odboru krajské hygienické stanice. Epidemiologické
šetření a následná opatření v ohnisku zvýšeného
výskytu vší se provádí, podobně jako u jiných závažnějších infekčních nemocí, podle §62a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, např. na základě hlášení lékaře, případně na žádost školky či školy či z opakovaných
podnětů rodičů. Bylo by vhodné, aby školy postup
při výskytu vší upravily v provozním řádu školy.
Veš dětská je bezkřídlý parazitický hmyz, živící
se sáním krve svého hostitele (především dětí, ale
napaden může být i dospělý). Onemocnění není
přenosné na zvířata, veš žije pouze ve vlasech lidí
a jinou potravu než lidskou krev nemůže přijímat.

Pedikulóza se projevuje nadměrným svěděním
hlavy způsobným bodáním a pohybem vší, proto
poznat zavšivení je celkem snadné, neboť svědění
kůže hlavy nutí děti ke škrábání. Prohlídkou hlavy
lze nalézt stříbřitě bílá vajíčka (hnidy) přilepená
nejčastěji na vlasech za ušima. Ty, na rozdíl od
lupů, nelze vyčesat hřebenem. Ve vlasech je možné vidět i živé lezoucí
vši. Samotné hnidy nejsou důkazem zavšivení;
jsou-li alespoň 1cm od hlavy, jsou vylíhlé nebo
mrtvé. Veš není přenašečem infekčních ani jiných
vážných onemocnění, škrábání ale může vést ke
vzniku zánětů pokožky hlavy.
Jak se onemocnění přenáší? Přenáší se těsným kontaktem (veš nelétá ani neskáče) osob
v rodině, v kolektivu dětí zejména ve školách nebo
při rekreačních pobytech. K přenosu přispívá také
půjčování hřebenů, čepic, šátků, vlasových ozdob,
spon, apod.
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Jaká preventivní opatření je nutno provádět?
V případě výskytu zavšivení v dětském kolektivu je
naprosto nezbytná spolupráce s rodiči (zákonnými
zástupci) dětí. Učitelé nemohou sami dětem hlavy
kontrolovat. Je nutné, aby rodiče prohlíželi hlavu
dětem často a důkladně a tato prohlídka by měla

Jak se lze vši dětské zbavit? Pokud při prohlídce hlavy zjistíme přítomnost dospělých vší, můžeme je z vlasů vyčesat hustým hřebenem (tzv. všiváčkem), a to tak, že skloníme hlavu nad umyvadlo
nebo čtvrtku bílého papíru a hřebenem táhneme od
týla směrem k podložce. Vyčesáváme 3-5 minut.
Hnidy je možné pouze zčásti vyčesat hustým hřebenem, jednotlivé vlasy s hnidami vystřihat nebo
nechat vlasy s hnidami odrůst. Přípravek, který by
usmrcoval či odstraňoval hnidy, neexistuje; úplně
hnidy z vlasů nedokáže odstranit žádný přípravek
ani hřeben. Hnidy samičky vší přilepují jednotlivě
ke kořínkům vlasů, ty se poté vzdalují od pokožky
hlavy cca 0,5 mm za den, podle toho jak rychle
vlas roste. Veš dětská není schopna žít ve vlasech
kratších 0,8 cm. Veš dětská vzdoruje všem běžným
hygienickým úkonům, jako je česání a mytí hlavy,
popř. barvení, k likvidaci vší je tedy nutné použít
speciální přípravek, o němž je možné poradit se
v lékárně. Při použití přípravku je nutné řídit se
návodem výrobce a předejít tak případným zdravotním rizikům. Odvšivovacím přípravkem je třeba ošetřit také hřebeny a kartáče, textilie vyprat
a vyžehlit.

následovat vždy po návratu dítěte z kolektivního
pobytu, ať už ve škole nebo na letní či zimní hromadné dětské akci. Zbavit děti vší je ze zákona
povinností rodičů, nikoliv školy nebo samotných
pedagogických pracovníků. Dle znění § 858 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je rodič

povinen pečovat o zdraví dítěte. Je tedy i povinen
sledovat výskyt vší a při zaznamenaném výskytu
je rovněž povinen zajistit léčbu, tj. odvšivení dítěte.
K odvšivování může použít pouze k tomu účelu
určené přípravky či prostředky a postupovat podle
jejich návodu k použití. Přípravky určené k hubení
vší je možno aplikovat na dítě pouze při zjištěném
výskytu živých vší ve vlasech. Preventivně je možno proti vším aplikovat pouze repelentní přípravky
proti vším. Před jejich aplikací není třeba ověřovat,
zda je dítě zavšivené, ale i repelentní přípravky by
se měly aplikovat pouze v odůvodněných případech, např. při zaznamenaném aktuálním výskytu
vší v dětském kolektivu, u kamarádů, sourozenců,
při kolektivních akcích dětí apod. U dítěte, které
momentálně nevykazuje známky zavšivení, je
třeba po dobu výskytu vší v dětském kolektivu
opakovat prohlídku hlavy alespoň každé dva dny.
V případě zjištění vši dětské u dítěte je potřeba
prohlédnout také ostatní členy rodiny a případně
provést jejich odvšivení. Pokud rodiče posílají do
školy (popř. dalšího dětského kolektivu) zavšivené
dítě opakovaně i přes upozornění školy, měla by
škola informovat příslušný orgán sociální péče.
Míša Bašová

POUŽÍVÁTE AUTOBUSOVÉ SPOJE?
ZAZNAMENALI JSTE ZMĚNY?
KORID LK, spol. s r.o.

Koordinátor veřejné dopravy Lib ereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Lib erec 2

Autobusové linky:
250
251;
252
280

Pozn. Není-li uvedeno jinak, vztahují se zde uvedené změny k provozu v pracovní dny.

Česká Lípa – Doksy – Bezděz – Bělá
p. Bezdězem

500250;
501250

15

Česká Lípa-Zahrádky/ ProvodínJestřebí-Dubá
Jablonné v Podj. – Stráž p. Ralskem –
Doky – Dubá – Mělník – Praha

500251;
500252

více

500280

1
19

281

Dubá – Dřevčice – Holany – Česká
Lípa

500281

282

Dubá –Doksy – Mimoň

500282

14; 20

282

Dubá –Doksy – Mimoň

500282

21

284

Dubá – Tuhaň, Domašice –
Snědovice, Sukorady

500284

285

Dubá – Tachov – Doksy

500285

400

Cvikov / Rumburk – Varnsdorf –
Nový Bor – Česká Lípa – Mělník –
Praha

21

7, 10
24

500400

Odpolední „školní“ spoj s dosavadním odjezdem v 13:05 ze zast. Česká Lípa, Sluneční
do Doks zrušen z důvodu nízkého využití a časového souběhu se spojem linky 400
(Rumburk – Česká Lípa – Doksy – Dubá – Mělník – Praha).
Linky 251 a 252 sloučeny; všechny spoje z dosavadní linky 252 (vedené přes
Provodín) převedeny pod linku 251 beze změny trasy.
Odpolední spoj z Jablonného v Podj. do Dubé veden o 60 minut dříve, odjezd nově
ve 13:50 z Jablonného (záměna se spojem č.2 linky 241).
Odpolední spoj z Dubé do České Lípy pojede o 20 minut později, tj. nově v 15:20
z Dubé.
Odpolední spoj z Dubé do České Lípy pojede o 5 minut později, tj. nově v 16:50
z Dubé.
Spoj s odjezdem v 15:00 z Doks do Dubé pojede jen o prázdninách; mimo prázdniny
jede ve stejné časové poloze spoj linky 280 z Jablonného v Podj. Nově v 15:50 z Doks
do Dubé pojede spoj č.14 navazující na spoj linky 241 z Liberce do Doks
Odpolední spoj z Doks do Mimoně s dosavadním odjezdem ve 13:50 z Doks (provoz
jen ve dnech školního vyučování) bude zrušen z důvodu minimálního využití.
Odpolední spoj z Dubé do Domašic s dosavadním odjezdem v 15:45 z Dubé (provoz
jen ve dnech školního vyučování) pojede o 5 minut později, zpět z Domašic
o 10 minut později, tj. nově v 16:10.
Odpolední okružní spoj z Dubé přes Zakšín a Tuhaň zpět do Dubé s dosavadním
odjezdem v 15:20 z Dubé (provoz jen ve dnech školního vyučování) pojede o 5 minut
později, tj. nově v 15:25.

3, 4

Nově zavedené dopolední spoje s provozem pouze ve středu (nepřipadá-li na tento
den státní svátek) s odjezdy v 8:40 z Dubé do Doks a v 10:45 z Doks do Dubé.

více

Úpravy úsekových jízdních dob u většiny spojů v rozpětí do max. 10 minut.

8

V úseku Dubá – Česká Lípa jede nově přes Doksy (místo spoje č. 22).

22

V úseku Dubá – Česká Lípa jede po přímé trase mimo Doksy (nahrazen spojem č. 8).

Vážení cestující, prosíme, abyste věnovali zvýšenou pozornost změnám ve veřejné dopravě.
KORID LK, spol. s r.o.
Koordinátor veřejné dopravy v Libereckém kraji | www.iidol.cz | email: info@korid.cz | tel.: 488 588 788 (Zákaznické centrum IDOL)
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÁ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, DLOUHÁ 113, DUBÁ

Hledá učitele/učitelku 2. stupně základní školy
s aprobací v kombinaci
čeština, angličtina, tělesná výchova, pracovní činnosti.
Nabízíme práci na plný úvazek. Nástup od 1. 9. 2020.
Zájemci, kontaktujte prosím ředitelku školy
Mgr. Jindřiška Skalickou na e-mailu skalicka@zsduba.cz
nebo tel: 487 883 951.

Besídka v družině

Vánoční besídka se uskutečnila ve středu 18.12.
a přesto, že každá družina ji měla ve svém oddělení, program byl veskrze stejný. Ochutnávka
cukroví, nadělování dárečků, rozbalování a hraní
s novými hrami a hračkami. Každá z nás pak na
závěr popřála krásné svátky a hodně zdraví po
celý rok.
ved. vychovatelka Lenka Treutnerová

PYTHAGORIÁDA 2019-2020
Čtvrtou matematickou soutěží, které se účastnila
naše škola a proběhla 21. ledna 2020, byla Pythagoriáda. I přesto, že byla spousta žáků nemocná,
z 5. - 8. ročníku se zapojilo celkem 28 nadšenců
matematiky. Účastníci řešili celkem15 příkladů a na
jejich rozluštění měli 60 minut. Žáci museli prokázat nejen dobrý úsudek, ale i znalosti „kupeckých
počtů“, protože při řešení není dovoleno používat

tabulky ani kalkulačku. Každá správně vyřešená
úloha byla ohodnocena 1 bodem. Úspěšným řešitelem školního kola je ten, kdo získá 10 a více
bodů. Minimální počet pro postup do okresního
kola stanovuje příslušná komise na základě výsledků v celém okrese. V letošním matematickém
klání byla nejúspěšnější třída 5. B. Gratuluji.
		
Mgr.Miroslava Sochová

Výlet do České Lípy

Ekoškola Dubá pořádá hmotnou sbírku
pro útulek Kozly od 1.2. – 31.3.2020

Prosím pomozte zpříjemnit pobyt v útulku všem zvířátkům.
Do školy můžete přinést deky, pelíšky, granule, konzervy, hračky
(vhodné pro pejsky a kočičky) zvířecí mlsky, misky, …….
k rukám Jany Maškové. Za všechny moc děkujeme!

Odpolední výlet do České Lípy si udělali někteří
žáci z naší školy. Prioritou byla návštěva kina, kde
promítali premiéru Ledového království II. Autobus
přijel hodinu před začátkem promítání. Děti se tedy
cestou zastavily na dětském hřišti. Moc se jim tam
líbilo a pořádně se vyřádily.
V kině se pak všichni pohodlně usadili a sledovali děj pohádky. Cestou z kina se ještě zastavili na
náměstí, kde právě probíhal adventní koncert. Za
doprovodu písniček si prohlédly stromečky ozdobené místními školami a pohladili si různá zvířátka.
Největší zážitek pro mnohé bylo setkání s lamou
a oslíkem.					
Jana Pancová

Vánoční dílničky
V týdnu od 9. do 13. 12. 2019 si žáci mohli vyrobit drobné dárečky k Vánocům. Zdena
Krausová vyráběla magnetky a vánoční cedulky. A u mne si bylo možné vyrobit zápichy
s andělíčkem a papírové ozdoby na stromeček.
  ved. vychovatelka Lenka Treutnerová
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Tříkrálová sbírka 2020

Ve dnech 7. až 8. 1. 2020 se uskutečnila sbírka
"Tříkrálová". Žáci se převlékli za krále Kašpara,
Melichara a Baltazara a společně jsme vyrazili do
města. Sbírka byla určena na nákup vozu pro svoz
zdravotně hendikepovaných dětí. V úterý se akce
zúčastnila družina pod vedením Lenky Treutnerové a ve středu se k nám přidala družina Adriany
Velebné.Žákům se akce líbila. Zazpívali, dostali
sladkost, lidé nám finančně přispěli, a to bylo cílem této sbírky.
Lenka Treutnerová

PŘILEPŠIT ZVÍŘÁTKŮM ŽIJÍCÍM V LESE,
SE VYPRAVILA 2. A 3. ŠKOLNÍ DRUŽINA

foto Zdena Krausová

Spaní v družině
K předvánočním aktivitám již neodmyslitelně patří spaní v družině. Tentokrát proběhlo 17. 12. 2019
a kromě hry "Osvobození kapra" se také grilovalo
a tančilo v kouři.
Zdena Krausová

Zábavný tělocvik
Cestou na tělocvik objevily děti velkou krabici,
kterou si paní uklízečka připravila k odnosu do popelnice. Nakonec se rozhodly, že si krabici vezmou
s sebou do tělocvičny a něco s ní vymyslí. Jedna
krabice, která už málem byla v popelnici, zabavila děti na celou hodinu. Nejenom, že si všichni
žáci i paní učitelka řádně protáhli tělo, ale také
se nachechtali. I odpad je někdy bezva cvičební
pomůckou.			
Jana Pancová

TALENTOVÁ SOUTĚŽ V DRUŽINĚ
Máme talent - je název soutěžní přehlídky,
která se uskutečnila ve školní družině v pondělí
27. ledna. Název této přehlídky se ukázal být
opravdu trefný - děti předvedly neuvěřitelné výkony, které ohromily nejen diváky, ale též porotu (ve
složení Žaneta, Klárka a Tereza). Ta nejvíce bodů
nakonec udělila Dominiku Danielovi s Vénou Bystrým – jejichž parkurové skoky všem braly dech.
Jako druhý se umístil Dominik Kováč v doprovodu
Sofie Duždové a Nátálky Kiššové s písničkou „Život je fakt zklamání“, která rozhodně zklamáním
nebyla, někteří i zamáčkli slzu. Třetí místo získal
Filip Šebek, který velmi kreativně zatančil.
A na závěr jména všech dalších vystupujících,
kterým samozřejmě také patří velký potlesk: Jakub
Jankot, Viktorka Krejčová, Karolína Studecká, Viktorie Kousalová, Fabian Miko, Jakub Daniel, Gustav Miko, Magdalena Belicová, Adélka Stránská,
Alice Holoubková, Ela Smolíková, Ema Jankotová,
Jana Tůmová, Adélka Lehončáková a Dan Dlouhý.
Zdena Krausová

DRUHÁČCI U ZVÍŘÁTEK

Každý z nás dostává rád nějaké ty dárky. Ale co zvířátka? Těm nikdo dárky nedává. Nebo ano? U nás
v chovatelské třídě ano. Před Vánocemi ozdobili žáci s paní učitelkou Maškovou stromeček pro zvířátka
právě v této třídě. Někteří žáci se tak rozhodli, že zvířátka obdarují. Nosili jim jablka, mrkev, podestýlku,
granule …. K žákům s dobrým srdcem se přidali i druháci, kteří také pro zvířátka nějaké ty dárky přinesli.
A protože mají v chovatelské třídě i své adoptované činčily, donesli jim domeček na hraní, který vyrobili.
Toto však nebylo vše. Na podzimní vycházce našli kousek větve z vrby, která jim připomínala hada. Vzali ji
do třídy, stáhli kůru a napadlo je, že ji pomalují. Společnými silami tak vznikl další přírůstek, KORÁLOVKA.
Bohužel je dřevěná, krásně však zdobí prostory chovatelské třídy.		
Jana Pancová
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Klub malých dubáčků

Fíkománie
V úterý 7. 1. 2020 k nám do klubíku zavítal student Petr Kohout, aby dětem a maminkám přečetl
svoji pohádku "Fíkománie". Klobouk dolu před samotnou prací. Děti sice až do konce nevydržely,
ale maminky ano. Děkujeme za návštěvu, příjemný přednes i následnou debatu. Držíme palce do
dalšího studia.
Jaruška Rupertová

Na bowlingu
Po vánočním lenošení jsme se rozhodli se
trošku rozhýbat. Vyrazili jsme proto v sobotu
11. 1. 2020 na bowling do České Lípy. Sešla se
nás pěkná skupinka a do hry jsme zapojili i ty nejmenší. Pohodové aktivní odpoledne s fajn rodinkami. Děkuji vám všem, že se zapojujete do klubových aktivit. Děti už se těší, kam pojedeme příště.
J. Rupertová, foto: Martin Rupert

Spinkání v klubu
V pátek 17.1. se uskutečnilo první klubové spinkání v roce 2020. Děti se fotily, tancovaly a hrály
různé soutěže a společenské hry s malými dětmi.
Zahráli jsme si židličkovanou a šipky s maminkami.
Chtěl bych poděkovat všem maminkám a dětem,
které se spinkání v klubíku zúčastnily. Moc jsme si
večer užili a těšíme se na příště.
Michal Mertin
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sport
FLORBALOVÁ VÝZVA
Na sklonku roku 2019 dostali dubští florbalisté
výzvu od dokských k poměření sil. Dubských nadšenců bylo dost, postavili tedy dva týmy, „Rychlé“
a „Zkušené“.
Známá sportovní duše Píďa ze tří týmů zorganizoval miniturnaj, ve kterém nikdo nic nevynechal,
hrálo se naplno. Na konci všechny překvapila paní
starostka Irenka, která vítězům upekla vynikající
bábovku. A protože vítězové byli všichni účastníci,
jen se po ní zaprášilo.
P.S. Na body těsně vyhrál dokský tým, příště jim
máme co vracet.
Pavel Mojtek

Pravidelné sportovní tréninky se zaměřením
na florbal jsou otevřené pro všechny kluky
i děvčata od sedmi let, a to každý čtvrtek
od 15:00 hod ve školní tělocvičně.
Všichni, kteří se nebojí pohybu a mají chuť učit
se hrát florbal jsou zváni.

DO ROKU 2020
S NOVÝM TRENÉREM
U "A" mužstva končím po 3 letech jako trenér.
Mužstvo od 1. 1. 2020 přebírá nový trenér, Jaroslav Švec.
Jsem moc hrdý na to, co jsme zde v Dubé za
tři roky zvládli. Dokázali jsme mužstvo v sezoně
2016/2017 udržet v okresním přeboru. V sezóně
2017/2018 jsme uhráli druhé místo (Dubice byla
lepší o 1 bod). V sezóně 2018/2019 (již krajská
soutěž I.B třída - západ) jsme se dokázali v soutěži
udržet a v letošní sezóně (2019/2020) nechybělo
mnoho a mohli jsme skončit i na mnohem lepší
pozici, než se mužstvo Dubé nachází po podzimní
části.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem zainteresovaným osobám, se kterými jsem měl možnost spolupracovat. Dále bych chtěl poděkovat
sponzorům a městu Dubá za podporu (finanční
i technickou).
Bylo to fajn a doufám, že chlapi budou makat
dál , budou Dubé dělat dobré jméno a budou se
fotbalem hlavně bavit.
Držím palce celému Slavoji a přeji hodně štěstí.
Jakub Fliegel
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kultura
MĚSTSKÁ KNIHOVNA DUBÁ
PŘEDSTAVUJE KNIHU...
PETER TREMAYNE – POKÁNÍ MRTVÝCH
Další z detektivních případů sestry Fidelmy z pera znalce keltské kultury a oblíbeného autora Petera Tremaynea je možné zapůjčit v městské
knihovně v Dubé.
Když do královského paláce
v Cashelu dorazí posel se zprávou, že vrchní biskup a duchovní poradce mumanského krále
Colgúa, starý opat Ségdae, byl
při návštěvě pevnosti lidu Uí
Fidgente zavražděn, všichni se
zdráhají té hrozivé zprávě uvěřit. Colgú vysílá do pevnosti Uí
Fidgente svou sestru Fidelmu a
jejího muže Eadulfa, aby případ
náležitě prošetřili. O pachateli
činu není dle poslových slov
pochyb, ačkoliv jeho totožnost
není Fidelmě prozatím známá.
Všem v Cashelu ale dělá starost, že vraha mají neodkladně
popravit, což se příčí tradičnímu
irskému právu, jehož je Fidelma
vášnivou obhájkyní.
Petra Mečířová

ZA NÁKUPY DO POLSKA
KUDOWA ZDROJ

KLUB SENIORŮ INFORMUJE
V měsíci únoru se v Klubu seniorů můžete těšit na následující akce:
12. února od 14 hodin - Posezení při harmonice s panem Imrichem
- přijďte se pobavit každou druhou středu v měsíci od 14 hodin do Klubu seniorů
v areálu mateřské školy a knihovny. Čeká vás posezení s přáteli u harmoniky
a občerstvení. Příspěvek na občerstvení činí 20 Kč. V klubu se hrají i společenské
hry - člověče, nezlob se nebo šachy, karty a jiné.
Přihlásit se můžete u paní Svatošové na tel. čísle 606 634 829
22. února 2020 od 8 hodin - Masopustní pečení koláčků v kuchyni MŠ Dubá
26. února 2020 od 13 hodin - Ruční práce s papírem, čajové sáčky
Neseďte doma a přijďte se s námi pobavit. Těšíme se na vás.

Pojeďte s námi v sobotu 28. března 2020,
odjezd v 7 hodin z autobusového nádraží v Dubé.
Cena 300 Kč. Možnost přistoupit na trase
Česká Lípa - Dubá - Doksy
Přihlásit se můžete u paní Evy Jelenové
osobně nebo na tel.: 723 729 829

DOVOLUJEME SI UPOZORNIT,
ŽE VE ČTVRTEK 13. 2. 2020
BUDE KNIHOVNA
UZAVŘENA Z DŮVODU ŠKOLENÍ.
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KDYŽ JEŠTĚ V ZIMĚ BÝVAL SNÍH...

foto © Václav Tomášek, Markéta Myšková a Pepa Středa

