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Zprávy z radnice

Slovo starostky

Vážení spoluobčané, zdá se, že zima nám pomalu, ale definitivně dává sbohem a jaro začíná ohlašovat svůj příchod prvními sněženkami.
Konec konců, už nás od něj dělí jen několik
posledních týdnů.
Již dříve jsem vás prostřednictvím městského zpravodaje informovala o plánovaných
úpravách zeleně na hřbitově v Dubé. Konkrétnější představu o tom, jak radikální změny čekají celý areál, jsme si udělali až poté, co jsme
nechali zpracovat podrobný pasport místní zeleně. V rámci první etapy úprav bude uvnitř na
hřbitově pokáceno devatenáct javorů (stromořadí lemující středovou pěšinu), čtyři thuje, tři
břízy a dále pak dvě vrby stojící za hřbitovní
zdí v místě, kde parkují vozidla, a rozdvojený
dub, který roste rovněž mimo samotný areál. Důvodem pokácení těchto dřevin je nejen
špatný zdravotní stav, ale v některých případech také nebezpečí, které představují jak pro
hřbitovní zeď, tak pro hroby samotné. Snažíme se tak předejít zbytečným škodám. Zeleň

l Dne 4.1.2015 od 12:30 do 14:07 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na Panskou Ves
s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po
příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byl zajištěn toulavý pes, který byl odchycen a dopraven do Dubé, kde si ho vyzvedl majitel z Horek.
l Dne 6.1.2015 od 09:20 do 10:35 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do Horeckého
Dolu s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 2. Po příjezdu na
místo zásahu, provedeném průzkumu jednotka vyhledávala zraněného psa. Jednotka došla až
k rekultivované bývalé skládce,
kde byly nalezeny u zbytku drátěné oplocenky psí stopy, krev a
psí chlupy. Pes se pravděpodobně vyprostil sám.
l Dne 9.1.2015 od 22:24 do 22:
57 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci II. třídy,
číslo 260 v KÚ Dubová Hora
s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu
byl zjištěn spadlý strom, který byl
částečně zavěšen ve sdělovacím
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zde samozřejmě bude obnovena,
čímž bude zachována potřebná
intimita celého prostoru. K nové výsadbě se
stejně jako k plánovanému kácení budou vyjadřovat pracovníci památkové péče. Věřím,
že změny, kterých zeleň na hřbitově dozná,
veřejnost ocení.
Ráda bych vás upozornila na možnost nahlédnout do Zprávy o činnosti města Dubá
a Městského úřadu Dubá za rok 2014. Tato
zpráva je umístěna na webových stránkách
města www.mestoduba.cz a je v ní shrnuta činnost jednotlivých odborů úřadu. Připomenout
si zde můžete i akce, které jsme v minulém
roce úspěšně realizovali, a to nejen kulturní,
ale také investiční. Kromě zprávy o činnosti města je na našich internetových stránkách
k dispozici také Výroční zpráva Městských lesů
Dubá za rok 2014 a Zpráva o činnosti JPO II/1
SDHO Dubá za rok 2014.
Následující odstavec bych chtěla věnovat
tématu odpadů. Ti z vás, kteří se věnují třídění
odpadů a zajímají se třeba i o to, jak si naše
město vede v porovnání s jinými městy a obce-

mi, možná zaznamenali, že jsme se v minulém
roce neúčastnili soutěže o Zlatou popelnici za
rok 2013. Hlavním důvodem toho, proč jsme se
tentokrát neumístili mezi finalisty, byl znatelný
pokles výtěžnosti všech tří hlavních komodit,
tedy skla, plastu i papíru. V roce následujícím,
tedy loňském, jsme v rámci našeho správního
území opět vytřídili odpadu více, proto doufáme, že se nám opět podaří umístit se mezi finálovou desítkou. Více se na toto téma dočtete
v samostatném článku uvnitř Dubáčku.
V únoru se v Dubé, jako již tradičně, konal
Masopust. Účast samotná dosáhla přibližně
stovky občanů, přičemž v průvodu bylo k vidění více než padesát masek. Poděkování za
vydařenou akci si zaslouží všichni ti, kteří se
podíleli na přípravách a organizaci této akce,
ale především ti, kteří, ať už s maskou nebo
masky, vyrazili v průvodu do ulic Dubé.
Závěrem bych vám chtěla popřát rychlý konec zimy a teplotně přívětivý začátek dlouho
očekávaného jara.

vedení. Jednotka pomocí motorové řetězové pily
provedla vyřezání zavěšených větví, rozřezání
kmene stromu a jeho následné odstranění z komunikace. Před odjezdem byl proveden úklid vozovky.
l Dne 10.1.2015 od 17:57 do 18:34 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci
III. třídy, číslo 2705 v KÚ Nedamov s technikou

CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna
1⁄2 spadlého přestárlého stromu (vrby) na komunikaci přes sdělovací vedení. Na místě došlo k vyvrácení telefonního sloupu. Jednotka pomocí motorových řetězových pil provedla vyřezání větví
z vedení, rozřezání kmene stromu a jeho následné odstranění z komunikace. Cestou Krajského
operačního střediska Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje byly vyrozuměny komunikace o vyvráceném sloupu a
spadlém sdělovacím vedení. Místo zásahu
bylo provizorně označeno. Následující den
byla opětovně nahlášena událost na ohlašovnu poruch „O2“ kde o události údajně
nevěděli. Místo zásahu bylo viditelně označeno vytyčovací páskou.
l Dne 10.1.2015 od 21:08 do 21:55 hodin
vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci III. třídy, číslo 25936 v KÚ Nedvězí s technikou CAS-25 Liaz a RZA I Nissan
Patrol v počtu 1 + 7. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byly zjištěny dvě spadlé přestárlé třešně na komunikaci. Jednotka pomocí motorových řetězových pil provedla rozřezání kmenů stromů
a jejich následné odstranění z vozovky.

Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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Před odjezdem byl proveden úklid komunikace.
l Dne 10.1.2015 od 22:06 do 22:45 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci
III. třídy, číslo 27325 v KÚ Panská Ves s technikou CAS-25 Liaz a RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 7. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byly postupně zjištěny čtyři
spadlé stromy /vrby/. Jednotka pomocí motorových řetězových pil provedla rozřezání kmenů
stromů a jejich následné odstranění z vozovky.
Před odjezdem byl proveden úklid komunikace.
l Dne 27.1.2015 od 13:39 do 16:52 hodin vy-

jela jednotka k odchycení zraněného toulavého
psa v KÚ Deštná s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném vyhledáváním psa z Deštné do
Bukovce pes nebyl nalezen. Při zpáteční cestě
nám oznámila paní Vokálová, že pes přišel ke
konzumu, kde mu bylo dáno žrádlo a následně
si ho jednotka vyzvedla. Pes byl vystrašený a
měl vypíchnuté oko, z těchto důvodů byl ihned
odvezen do psího útulku v Dobranově u České
Lípy, kde byl ošetřen veterinářem.
Jaroslav Hoza

VÝTAH ZE ZPRÁVY O ČINNOSTI JPO II/1 SDHO
DUBÁ ZA ROK 2014
Jednotka měla v roce 2014 celkem 16 členů, z toho pod smlouvou města bylo 15 členů.
Odborná příprava u jednotky proběhla dle
„Ročního plánu odborné přípravy 2014“ v rozsahu 98 hodin teoretické části a 37,5 hodin praktické části. Na údržbě techniky se převážně podíleli strojníci a řidiči jednotky. Při údržbě techniky
a věcných prostředků požární obrany se odpracovalo 1.986 hodin. Při údržbě věcných prostředků,
požární zbrojnice a přípravě dřeva na zimní otop
se odpracovalo 3.401 hodin.
Zásahy: Celkem vyjela jednotka v roce 2014
ke 115 zásahům, z toho se jednalo o 27 požárů, 28 dopravních nehod, 16 likvidací živelných
pohrom (námraza a přívalové deště), 6 úniků
nebezpečných látek, 34 technických pomocí
a 4 plané poplachy.
Celkem 70 zásahů se uskutečnilo v katastru
obce a 45 mimo hasební katastr dle Požárního
poplachového plánu Libereckého kraje.
Při dopravních nehodách bylo 30 osob zraněno, 9 osob vyproštěno, 15 osobám byla poskytnuta před-lékařská zdravotní pomoc, 2 osoby utrpěly zranění neslučitelná se známkami života.
Při požárech byly 3 osoby zraněny, 2 osob
zachráněny, 1 osoba utrpěla zranění neslučitelné se známkami života.
Na asanaci komunikace po úniku provozních
náplní z vozidel se spotřebovalo 210 kg sorbentu
Clibo-sorp a Absodan.
U zásahů jednotka celkově strávila 1.102 hodin a 49 minut, v nařízené pohotovosti 35.102 hodin. V rámci zásahů nedošlo k zranění žádného
člena jednotky.
Zásahy zvláštního rozsahu:
- Časté dopravní nehody na komunikaci I .třídy
číslo 9 Bukovec – Nový Berštejn.

JUBILEA

Marklová Marie, Dubá 83 let
Antošová Růžena, Dubá 85 let
Bělohlávková Anežka, Dubá 95 let
Řídká Věra, Dubá 87 let
Brychová Růžena, Dubá 82 let

- Čerpání vody, odstraňování naplavenin a likvidační práce při přívalových deštích v Heřmánkách a Dubé.
- Vícedenní zásahy při požárů lesních porostů
ve špatně dostupném terénu pro mobilní požární
techniku v Polesí Obrok.
- Likvidace obtížného hmyzu /včelí roje, vosí a sršní hnízda/, kde hrozilo nebezpečí z prodlení.
- Odchyt psů na žádost města Dubá.
- 1.1.2014 požár rekreační chaty v Doksech.
- 3.1.2014 dopravní nehoda NA s BUS v Deštné
– 5 zraněných osob, 1 vyproštěna.
- 28.4.2014 DN nákladního automobilu s jednou
zaklíněnou osobou a následným požárem v KÚ
Jestřebí.
- 29.12.2014 DN nákladního a dodávkového automobilu – 2 osoby exitus v KÚ Obora.
Čerpání rozpočtu 2014: Schválený rozpočet
činil 600.000,- . Navýšen byl na 1.019.061,00 Kč
a čerpán ve výši 997.436,12 Kč.
JPO II/1 SDHO Dubá děkuje starostce města
Dubá paní Mgr. Zdeňce Šepsové, místostarostovi
města Dubá panu Tomáši Novákovi, zastupitelstvu
města a pracovníkům městského úřadu za přístup
a podporu k JPO II/1 SDHO Dubá. Hasičskému
záchrannému sboru Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa za pomoc jednotce při kontrolách
věcných prostředků a odborné přípravě členů jednotky, zvláště vedoucímu IZS a služeb panu mjr.
Ing. Boleslavu Langovi a směně „B“. Všem členům
jednotky za odvedenou práci při zásazích, odborné přípravě, údržbě techniky, věcných prostředků
a požární zbrojnice. Zvláště Ivanu Gyečukovi, Jaromíru a Tomáši Maříkovi, Zdeňku Slabovi, Pavlovi
Kulhánkovi, Oldřichu a Pavlovi Koubkovi.
Jaroslav Hoza, velitel JPO II/1 SDHO Dubá

Z

Dne 26. února oslavili manželé Anna a Josef Kašparovi
z Tuhaně nádherné 60. výročí svatby. Mnoho dalších
šťastných a ve zdraví prožitých společných let přejí děti
a vnoučata s rodinami.

TELEFONNÍ
ČÍSLO NA DUBSKÉ
HASIČE:
725 076 553
Město Dubá
bude i v letošním roce poskytovat
finanční příspěvky na opravu
fasád, na výměnu oken a na
zřízení domovních čistíren
odpadních vod. Bližší informace
získáte na Stavebním úřadě Dubá,
tel. č. 487 870 103, paní Lenka
Čermáková. Žádosti je nutné
podat nejpozději do pátku dne
13. listopadu 2015 na podatelnu
Městského úřadu Dubá.

Město Dubá upozorňuje, že
Sběrný dvůr Dubá opět funguje
dle řádné otevírací doby. Pokud
si nebudete jistí, zda je otevřeno,
volejte nové obsluze sběrného
dvora panu Zabilanskému tel.
č. 702 047 144. Více na stránkách
města Dubá www.mestoduba.cz
v informacích pro občany.

Z městské matriky
12. března uplynou již tři dlouhé roky, od náhlého úmrtí
našeho milovaného tatínka, manžela, bratra, dědečka,
strýčka a kamaráda pana Miloslava Resla. Všem, kteří
s námi vzpomenou, bych touto cestou rád poděkoval, zůstane
navždy v našich srdcích. S úctou vzpomínají, manželka
s dětmi a celá rodina.

Dne 17.3. uplyne 20 let od chvíle co nás navždy opustil pan
Miloslav Stehno. S láskou stále vzpomíná manželka a děti
s rodinami.
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Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 2/2015 ze dne 19. února 2015 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:
VZALO NA VĚDOMÍ informace pana místostarosty o rezignaci zastupitele pana Jiřího
Samce na mandát člena Zastupitelstva města
Dubá, viz příloha. Podle pořadí je prvním náhradníkem z kandidátní listiny volební strany Dubská
Volba na uvolněný mandát člena Zastupitelstva
města Dubá pan Luboš Libich, bytem Dubá, Nedvězí. Pan Luboš Libich převzal osvědčení o nastoupení náhradníka na uvolněný mandát člena
Zastupitelstva města Dubá ke dni 10. února 2015
a složil podle ustanovení zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zákonem stanovený slib, viz přílohy.
1) URČILO na návrh pana místostarosty zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu paní Mgr. Janu Maškovou a paní Evu
Jelenovou a zapisovatele usnesení pana Lubomíra Wagenknechta.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2) SCHVÁLILO na návrh pana místostarosty
předložený program veřejného zasedání Zastupitelstva města Dubá č. 2/2015.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 1/2015 ze dne 15. ledna 2015 včetně
nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 2/2015 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha.
4a) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě projednávání
písemné žádosti – složka č. 20/14, vyhlášení
a zveřejnění záměru prodeje městského pozemku: pozemkové parcely parcelní číslo 139, ostatní plocha, o výměře 119 m2, v obci Dubá, katastrální území Zakšín. Jedná se o udržovaný úzký
pruh pozemku mezi silnicí a Zakšínským potokem v zastavěné části obce Zakšín. S ohledem
na existenci betonových sloupů s nadzemním
elektrickým vedením a dále na případný přístup
např. při čištění potoka, je vhodné, aby město
Dubá zůstalo i nadále vlastníkem předmětného
pozemku.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městských pozemků (záměr
byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost –
složka č. 18/14): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o pozemkovou parcelu
parcelní číslo 1564/4, ostatní plocha o výměře
42 m2, pozemkovou parcelu parcelní číslo 1564/
5, ostatní plocha o výměře 69 m2, v obci Dubá,
katastrální území Dražejov u Dubé. Strana kupující: pan M.K., kupní cena činí 4 440,- Kč plus
správní poplatky, vše se splatností při podpisu
kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy
a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději
do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje.
Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti inženýrské sítě týkající se
stavby „TM_BTA_Česká Lípa_CLYDU_OK“, mezi
městem Dubá (budoucí strana povinná) a společností O2 Czech Republic a.s., Praha (budoucí
strana oprávněná), která se týká umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, telekomunikační optický kabel včetně
příslušenství, v celkové délce cca 24 m, na části městského pozemku pozemkové parcele parcelní číslo 3040, v obci Dubá, katastrální území
Dubá. Jednorázová finanční náhrada za zřízení
práv odpovídajících věcnému břemeni služebnosti je sjednána ve výši 2 400,- Kč bez DPH.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4d) SCHVÁLILO na návrh pana místostarosty záměr nabýt do vlastnictví města Dubá dražené nemovitosti – stavbu (zemědělská stavba
bez čp. nebo č.ev.) jenž je součástí pozemku
stavební parcely parcelní číslo 663/2, a pozemky stavební parcela parcelní číslo 663/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 523 m2, pozemková parcela parcelní číslo 89/7, ostatní plocha
(manipulační plocha) o výměře 1 041 m2, v obci
Dubá, katastrální území Dubá. V této souvislosti
město Dubá před konáním dražby zaplatí bezhotovostním převodem na příslušný účet soudního
exekutora Mgr. Martina Tunkla, Exekutorský úřad
Plzeň – město, jistotu ve výši 50 000,- Kč.
POVĚŘILO na návrh pana místostarosty
pana místostarostu zastupováním města Dubá
na veřejné dražbě týkající se předmětných uvedených nemovitostí, která se bude konat v Plzni
dne 26. února 2015.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4e) VZALO NA VĚDOMÍ informace majetkového výboru zastupitelstva týkající se stavu prodeje městské nemovitosti – bytové jednotky č. 2/
3 v budově (bytový dům) čp. 2 v Poštovní ulici
v části obce Dubá, vzhledem k tomu, že nebyla
doručena na MěÚ Dubá ani jedna žádost o koupi této bytové jednotky, bude zveřejnit nový záměr na prodej; situace ohledně stavu příjezdové
komunikace na Nedvězí v délce cca 800 m ve
vlastnictví fyzických osob; stavu řešení písemné
žádosti společností ČEZ Distribuce, a.s. ve věci
uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti na
stavbu „CL_Dubá, Požárníků ppč. 2041/5, přípojka NN“.
5) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se přípravy na kontroly hospodaření příspěvkových organizací města Základní školy Dubá a Mateřské školy Dubá,
které proběhnou v měsíci březnu 2015, a stavu
finančních prostředků města Dubá ke dni 31. 1.
2015, který byl 10 278 687,- Kč.
6) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
Zprávu o hospodaření Městských lesů Dubá –
organizační složka, za rok 2014, zpracovanou

Ing. Josefem Štveráčkem odborným lesním hospodářem Městských lesů Dubá, viz příloha.
komentář místostarosty: Děkuji panu Ing.
Štveráčkovi za vypracování zprávy, a děkuji za
celoroční práci všem zaměstnancům Městských
lesů Dubá.
7) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
Zprávu o činnosti JPO II/1 SDHO Dubá za rok
2014, zpracovanou panem Jaroslavem Hozou velitelem JPO II/1 SDHO Dubá, viz příloha.
komentář místostarosty: Děkuji panu Hozovi za
vypracování zprávy, a děkuji za celoroční práci
všem členům jednotky.
8) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
Zprávu o činnosti Města Dubá a Městského úřadu Dubá za rok 2014, zpracovanou sl. Zuzanou
Martínkovou, viz příloha.
9) VZALO NA VĚDOMÍ informace pana místostarosty týkající se:
a) společenské akce v Dubé – Masopust
konaný dne 14. 2. 2015
komentář místostarosty: V tomto roce byl Masopust první společenskou akcí v našem městě.
Do průvodu přišlo velké množství nejrůznějších
masek a spousta občanů jako doprovod. Děkuji
všem, kteří se na přípravách Masopustu v Dubé
podíleli.
b) Sběrného dvora v Dubé
komentář místostarosty: Sběrný dvůr Dubá
opět funguje dle řádné otevírací doby. Pokud si
nebudete jistí, zda je otevřeno volejte nové obsluze sběrného dvora: panu Zabilanskému tel.
č. 702 047 144. Více na stránkách města Dubá
www.mestoduba.cz v informacích pro občany.
c) vyhlášení humanitární sbírky města
Dubá a Diakonie Broumov, sociální družstvo
komentář místostarosty: Město Dubá a Diakonie Broumov, sociální družstvo vyhlašují Humanitární sbírku oděvů, ručníků, lůžkovin, peřin, polštářů, dek (teplých i slabších), bot, knih, domácích
potřeb, látek (především savých) a hraček. Sbírka se uskuteční ve dnech pátek dne 13. března
2015 a pátek dne 20. března 2015, vždy od 8.00
do 14.30 hodin v přízemí radnice. Za vaši pomoc,
byť i sebemenší předem děkujeme. V případě dotazů kontaktujte prosím sl. Martínkovou, tel. číslo
724 857 243, e-mail: ekolog@mestoduba.cz.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Tomáš Novák, místostarosta města Dubá

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

Dubáček -
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Odpady v roce 2014

Každý rok vás v Dubáčku informujeme, jakým
směrem se naše město ubírá v oblasti nakládání
s odpady. Je pravdou, že v loňském roce jsme poprvé od roku 2009 přišli o možnost účastnit se slavnostního vyhlášení finalistů soutěže o Zlatou popelnici (a to za rok 2013, neboť posuzován je vždy
rok předcházející). Tak trochu se to dalo čekat, neboť o poklesu výtěžnosti skla, plastu i papíru jsme
se dozvěděli hned na kraji února 2014, kdy jsme
od svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství
s. r. o. dostali roční hlášení o produkci a nakládání s odpady. Nicméně, jak se říká, naděje umírá
poslední a tak jsme stále doufali, že se umístíme
alespoň na konci první desítky. Bohužel se tak ale
nestalo. Pro větší přehlednost jsme pro vás připra-

ROK
2012
2013
2014
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PLAST
22,394
20,490
23,716

vili tabulku, která zobrazuje množství vytříděného
odpadu v rozmezí let 2012 až 2014. Jsou to opravdu zajímavá čísla, která sice příliš neodpovídají stále přeplněným kontejnerům na tříděný odpad, nicméně jsou při rozhodování o umístění jednotlivých
obcí a měst v této soutěži zcela zásadní. Údaje
v tabulce jsou uvedeny v tunách.
V porovnání let 2013 a 2014 je asi nejzajímavější skokový nárůst ve výtěžnosti skla. Dle údajů od svozové firmy se opět navýšilo i množství
vytříděných plastů, avšak v případě papíru došlo
k mírnému poklesu. Jaký vliv budou mít tato čísla na letošní ročník soutěže o Zlatou popelnici je
nyní ještě zbytečné předjímat.
A nyní přijde ke slovu moje oblíbená a tolik po-

PAPÍR
30,318
27,192
26,921

SKLO
23,227
15,933
33,699

MĚSTO DUBÁ
A DIAKONIE BROUMOV, SOCIÁLNÍ DRUŽSTVO
VYHLAŠUJÍ

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU

oděvů, ručníků, lůžkovin, peřin, polštářů, dek
(teplých i slabších), bot, knih, domácích potřeb,
látek (především savých) a hraček
SBÍRKA SE USKUTEČNÍ VE DNECH:
PÁTEK 13. BŘEZNA 2015
PÁTEK 20. BŘEZNA 2015
vždy od 8,00 do 14,30 hod.

v přízemí radnice.

Darované věci slouží jako materiální pomoc pro
sociálně potřebné, ale i jako materiál, který vytváří
pracovní příležitosti pro občany z okraje společnosti.
Dalším pozitivním faktorem je ochrana životního
prostředí, neboť výše uvedený materiál neskončí na
skládkách a z 95% může být dále využit. I poničené
savé materiály umí Diakonie Broumov zpracovat na
čistící plachetky.
V případě dotazů kontaktujte prosím sl. Martínkovou,
tel. číslo 724 857 243, e-mail: ekolog@mestoduba.cz

užívaná věta. Apeluji na všechny občany „Třiďte
odpady“. Je opravdu zbytečné, aby plasty, papír,
sklo či nápojové kartony končili v běžných domovních popelnicích a následně na skládce odpadu.
Naše město má jednu z nejhustších sítí stanovišť
nádob na tříděné odpady v Libereckém kraji. Barevné kontejnery jsou rozmístěny tak, aby je občané nejen v Dubé, ale i na našich obcích měli co
možná nejblíže. Přesto se stále najde mnoho lidí,
kterým je těch pár kroků k barevným kontejnerům
zatěžko udělat, a to je veliká škoda.
Ještě bych chtěla doplnit, že v roce 2014
vynaložilo město Dubá na svoz, třídění a likvidaci odpadů celkem 2.068.294,- Kč, přičemž
1.360.416,- Kč stála město likvidace směsného
domovního odpadu, 183.696,- Kč jsme zaplatili za výsypy barevných kontejnerů na tříděný
odpad, za likvidaci odpadů ze sběrného dvora
jsme z rozpočtu vydali 463.313,- Kč a zbývajících 60.869,- Kč z celkových nákladů na odpady padlo na odvoz cca 135 tun biologicky rozložitelných odpadů ze sběrného dvora. Za tříděný
odpad se nám v minulém roce od obalové společnosti EKO-KOM a.s. vrátilo zpět 228.863,- Kč,
což není málo a vděčíme za to právě těm z vás,
kteří neberete problematiku odpadů na lehkou
váhu a třídíte odpady.
Do příštího Dubáčku pro vás připravujeme
článek, který se pro změnu bude věnovat pouze
odpadům, které jsou ukládány na sběrný dvůr
města Dubá.
Závěrem bych chtěla podotknout, že odpadům
je stále třeba věnovat naši pozornost, pokud je
s nimi špatně nakládáno, je to nejen nehospodárné a pro město zbytečně finančně nákladné, ale
především je to nešetrné vůči životnímu prostředí.
Pokud nechceme životnímu prostředí zasazovat
zbytečné rány, měli bychom se podle toho chovat
a rozhodně bychom měli třídit odpad tak, jak se od
dnešní společnosti očekává a požaduje.
Zuzka Martínková

PLACENÁ INZERCE

Prodej útulného bytu 3+1
s balkónem, 70 m2, Dubá.
Nabízíme vám k prodeji byt v osobním vlastnictví o dispozici 3+1 v Dubé, ul. Nedamovská 339. Byt o velikosti 70 m2 se nachází
v 2. patře dvoupatrového cihlového bytového domu a disponuje 3 obytnými pokoji
a samostatnou prostornou kuchyní, která je
vybavena novou kuchyňskou linkou. Nové
jsou také podlahy, sprchový kout, bojler na
teplou vodu a také nový plynový kotel. Okna
v bytě jsou původní. Byt je připraven k okamžitému nastěhování, bez dalších investic.
Cena k jednání 890.000,- Kč.
Kontakt: Libuše Volštátová
tel: +420 734 394 037,
e-mail: libuse.volstatova@re-max.cz
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VŽDY JSEM HLEDAL
POKLADY TAM,
KDE ŽÁDNÉ NEBYLY…
A KDYŽ UŽ JSEM TEN
POKLAD KONEČNĚ
NAŠEL,
TAK JSEM SE O NĚJ
NECHAL PŘIPRAVIT
A ZTRATIL JSEM HO.
MILUJI TĚ
MÁ PINĚNKO!!!

Dubáček -
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Odpadky, odpadky, odpadky

Předjaří je doba, kdy nejen pučí příroda, ale
ve větší míře se objevují černé skládky. Jed-

nak slehlá tráva obnažuje starší hromady odpadků, ale také – asi v rámci jarního úklidu
– rostou skládky nové. Co přiměje průměrně
inteligentního člověka vzít své odpadky a hodit je do přírody? Řadí se tím vlastně do kategorie „nepřizpůsobivých“, protože se nedokáže
přizpůsobit společenské normě – tedy že odpadky patří do popelnice, do kontejneru, mezi
separovaný odpad nebo na sběrný dvůr. Tolik
možností, kam bez problémů odložit jakýkoliv
odpad! A přesto se stále vyskutuje jakýsi lidský
poddruh, který se domnívá, že příroda je smetiště, kam lze odhodit kdykoliv cokoliv. Uklidí si
doma či ve své dílně a pytle s odpadky klidně

SDRUŽENÍ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
ČESKÁ LÍPA O.P.S. INFORMUJE

Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás touto cestou informovali o poskytování odborného sociálního poradenství (včetně půjčovny kompenzačních pomůcek) a sociálně aktivizačních služeb pro
seniory a osoby se zdravotním postižením, které poskytuje Sdružení tělesně postižených Česká
Lípa o.p.s., především osobám se zdravotním postižením, osobám s kombinovaným postižením (tělesným, sluchovým, zrakovým, mentálním, vnitřním) od 7 do 80 let, rodičům se ZP dětmi/dítětem,
ale i dalším zájemcům, a to nejen z České Lípy, ale v rámci celého Libereckého kraje.
Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. je neziskovou organizací, která byla založena
v souvislosti s novým občanským zákoníkem, za účelem poskytování obecně prospěšných služeb a doplňkových služeb, sídlí v Komunitním centru, Školní ul. 2213, Česká Lípa. Poskytujeme
ambulantní i terénní formy obou služeb. Kontakt: Eva Zemanová, tel. 723 594 459, Z. Zahrádková, tel. 606 161 859.

nechá kdesi u cesty, v roští či u lesa. Že je to
nepochopitelné? Ano, ale přesto se to děje.
–myš–

PLACENÁ INZERCE

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává
slepičky snáškových plemen Tetra hnědá
a Dominant – černý, modrý, žlutý, kropenatý
a bílý. Stáří 14 – 19 týdnů.
Cena 149 -180,- Kč/ ks dle stáří.
Prodáváme slepičky pouze z našeho chovu !
Prodej se uskuteční:
V neděli 15. března 2015
Dubá – u kostela v 13.15 hod.
V sobotu 21. března 2015
Dubá – u kostela - 14.40 hod.
----------------------------------------------Při prodeji slepiček výkup králičích kožek
Cena dle poptávky
Případné bližší informace:
Po-Pá 9.00-16.00 hodin, tel. 601 576 270,
606 550 204, 728 605 840

Vážení čtenáři, uvádíme zde kontaktní adresy na redakci:
Zpravodaj Dubáček, podatelna MěÚ Dubá, Masarykovo nám. 138,
471 41 Dubá, e-mail: dubacek@atlas.cz, pro inzerci e-mail: inzerce.dubacek@atlas.cz
Šéfredaktor: Miroslav Málek, Redakční rada: Markéta Myšková, Zuzana Martínková
Webové stránky města Dubá, na kterých můžete najít Dubáček v elektronické podobě:
www.mestoduba.cz, e-mail: mesto.duba@tiscali.cz
Vše je zveřejněno každý měsíc v tiráži !

U Z ÁV Ě R K A J E 18 . D E N V K A Ž D É M M ĚS Í C I !

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 7.3.
MUDr. Jaroslav Lysický
Bulharská 844, Česká Lípa
tel. 487 823 530

neděle 15.3.
MUDr. Jarmila Vyčichlová
Okružní 636, Mimoň
tel. 774 649 096

sobota 28.3.
MUDr. Miloš Pánek
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 963

neděle 8.3.
MUDr. Zdeňka Lysická
Ústecká 2855, Česká Lípa
tel. 487 521 663

sobota 21.3.
MUDr. Marie Murswieková
Bulharská 844, Česká Lípa
tel. 487 853 067

neděle 29.3.
MUDr. Miloš Pánek
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 963

sobota 14.3.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

neděle 22.3.
MUDr. Ivana Adamcová
Markvartice 98, Jablonné v P.
tel. 487 762 223

Lékárna v Dubé
Provozovatel: Českolipská
lékárenská společnost, s. r. o.

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

8,00 – 13,00 hod.
8,00 – 13,00 hod.
8,00 – 13,00 hod.
8,00 – 18,00 hod.
8,00 – 14,00 hod.
9,00 – 11,00 hod.

Tel.: 487 870 139,
e-mail: lek.duba@seznam.cz
V lékárně je možné platit také kartou.
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Pan Vladimír Bezdíček oslovil redakci Dubáčku
s tím, že má zpracované návrhy na rozšíření nabídky pro turisty v Dubé, a to nikoliv jako svoji
podnikatelskou aktivitu, ale jako námět k zamyšlení pro všechny, koho rozvoj Dubé zajímá.
Program rozvoje Dubé
Cílem programu je zabezpečit rozvoj regionu
Dubé. Rozvoj je značně omezen neúčastí průmyslu, v minulosti bylo prosazováno zemědělství, to bylo značně zredukováno a zaniklo velké
množství pracovních míst.
Jako jediný reálný směr, v dnešní době, se nabízí rozvoj turistického ruchu, který je dán krásou
a zajímavostí území. Aby byla možnost udržet
návštěvníky na území, je nutno prodloužit turistickou sezónu.
A) Vybudování termálního koupaliště (provoz
duben - říjen)
B) Vybudování velkého rybníku „Mlýnek“

Návrh čtenáře
C) Vybudování ubytovacích kapacit (Slávie, kino,
soukromý sektor, atd.)
D) Další služby navazující na turistický ruch
Tyto kroky nastartují a rozšíří další aktivity v Dubé a okolí. Umožní vznik pracovních příležitostí
a stabilizaci obyvatel
Termální koupaliště je vytvořeno oddělením části
vodní plochy termostěnou, vytvořenou sendvičovými panely, zasunutými do profilových sloupků,
ukotvených do dna koupaliště. Šatnová část je
z 1/2 umístěna na pilotech, se vstupem do koupaliště. Druhá 1/2 je umístěna na břehu. Šatna
v době nepřízně počasí je temperována.
Strojovna obsahuje technologii ohřevu a čištění vody, umístěné na platu vytvořeném na vodní hladině.
Tepelná energie termálního koupaliště je zajišťována tepelným čerpadlem z vody mimo termální koupaliště, v místě přepadového odtoku
vody z rybníku.

Měsíčník informací z Dubé a okolí -
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Termální koupaliště by zabezpečilo koupání v období 7 měsíců v roce. Možnost koupání i v nepříznivém počasí. Termální koupaliště by mnohonásobně zvýšilo návštěvnost. Což by mělo vliv na
rozvoj území a následných služeb, jako je stravování, ubytování a další aktivity, podstatné zvýšení zaměstnanosti.
Ekonomické parametry předpokládají provoz
bez dotací
Parametry „Termál Nedamov“
Příklad: Investice 3,2 mil. Kč; Prodloužení
koupací sezóny na 7 měsíců, což je 210 dní;
Denní návštěvnost 143 lidi, za sezónu 30 000
lidí; Vstupné 40,- Kč, příjem 1 200 000,- Kč,
DPH 180 000,- Kč; Příjem na úhradu investice
1 020 000,- Kč; Provozní náklady: 250 000,- Kč;
Investiční splátky: 770 000,- Kč (investice s úrokem 3 600 000,-); Návratnost 5 roků; (Vstupné
80,-Kč - návratnost 2,5 roku); (Vstupné 40,- Kč,
návštěvnost 40 000,- Kč, návratnost 2,7 roku)

Kdo byl F. Heller
Československý politik německé národnosti Franz Seraphim
Heller byl zvolen do Národního
shromáždění republiky Československé v roce 1920 za německou stranu Svaz zemědělců
(Bund der Landwirte). Tato politická strana vznikla v roce 1918
v České Lípě, aby se o dva roky
později stala celorepublikovou.
Nejvíc voličů měla v zemědělských oblastech, v Dubé v roce
1920 získala 59,7 %, v roce
1925 dokonce 67,1 % hlasů, tento úspěch znamenal i vstup do

vlády. V těchto úspěšných letech vycházel v Dubé i regionální zpravodaj strany „Deutsch Sprachgrenzbote“. Ve volbách v roce 1935 Svaz
německých zemědělců odmítl společnou kandidátku s Henleinovou stranou a zaznamenal výrazný pokles hlasů, v Dubé o 41,5 %. Tento propad
nakonec vedl rozpuštění strany, respektive k přechodu většiny členů do
Sudetoněmecké strany K. Henleina.
Franz Heller se zajímal o rozvoj a prosperitu regionu Českolipska,
tedy i Dubé. Uvědomoval si potenciál i slabiny zdejší oblasti a jeho vystoupení v parlamentu svědčí, že snažil přispět k hospodářskému rozvoji kraje. Narodil se v Chrastavě v roce 1878 v zemědělské rodině, sám
jako své povolání uváděl „rolník“. Zemřel roku 1944 ve Staré Lípě, která
je dnes součástí České Lípy. V parlamentu zasedal po tři volební období v letech 1920 - 1935. Ale v červnu 1939 se stal členem Hitlerovy
NSDAP. I toto je součástí složité historie zdejšího regionu.
–myš–

Dubáček -
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Plánovaná železnice

Železnice, která by vedla Dubskem, postavena nikdy nebyla, ale v průběhu historie se plány na ni
objevily několikrát a k uskutečnění někdy byl jen
krůček. Přesto zůstalo pouze u plánů.
Například na mapě z roku 1909 je zakreslena
trať, která by odbočovala od nádraží Doksy kolem
Skalky ke Zbynům, kde měla být zastávka. Odtud byla železniční trať naplánována podél silnice
s malou zajížďkou, aby se vyhnula skále, k odbočce na Horky, kde byla zastávka. Pak vedla loukami
vedle silnice ke křížku mezi kaštany u cesty z Vrchovan k Nedamovu, tam je zakreslena vrchovanská zastávka, odtud lesem po levé straně silnice
k domům pod Novým Berštejnem – zde z mapy
není zcela zřejmé, zda zastávka naplánovaná byla
či ne, ačkoliv kvůli zámku, pivovaru i nedaleké cihelně by to bylo logické – a dál podél mokřinatého údolí přes Malý Mlýnek vedla dráha k Černému
rybníku, kde v místech dnešních nových domků
po levé straně silnice na Ždírec měla být zastávka pro Dubou. Odtud měla vést železniční trať
podél potoka údolím do Rozprechtic (tehdy ještě
Rozprechtický rybník neexistoval), kde vedle empírového pavilonu u tehdejší hospody Meise byla
V Nedamově v těchto místech mělo stát nádraží

naplánovaná zastávka. Trať pak měla být vedena
levou stranou Vrabcovského údolí k Deštné, kde
přibližně pod dětským domovem překřížila hlavní
silnici a loukou podél potoka vedla k Zakšínu –
před Zakšínem v louce byla opět zastávka. V Zakšíně se dráha dotkla křižovatky a podél tuhaňské
silnice vedla doprava směrem k Tuhani, před Tuhaní byla zastávka a trať se pak stočila k Mošnici
a podél potoka Obrtky vedla k Sukoradům (zastávka). Dále pak podél Obrtky do Velkého Hubenova (zastávka), do Střezivojic (zastávka), Snědovic
(zastávka) a do Radouně (zastávka). Odtud dráha
měla vést k nádraží ve Štětí.
V roce 1914 se objevil jiný návrh, a to prodloužit trať lokálky, která z Lhotky u Mělníka jezdila
do Střednice. Tato cukrovarnická odbočka z trati
Mělník – Mšeno byla v provozu v letech 1897 1974. Prodloužení trati ze Střednice přes Kokořín
do Dubé ale zhatila I. světová válka.
V roce 1928 projednávala Poslanecká sněmovna návrh poslance Franze Hellera a jeho
druhů na stavbu trati státních drah z Dolních Beřkovic přes Liběchov a Dubou do České Lípy. V návrhu se mimojiné píše: „Provoz na této trati bude
V Rozprechticích měla být zastávka vlaku
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se konati jako na hlavní trati Praha – Kralupy nad
Vltavou – Dolní Beřkovice – Česká Lípa – Georgswalde – Ebersbach v Sasku. Politický okres
dubský, ležící v krajině přírodou hojně obdařené,
shodou neblahých okolností byl dosud bez železničního spojení, neboť jak bývalá česká severní
dráha tak i bývalá severozápadní dráha dotýkaly
se tohoto okresu jen na jeho nejzazších hranicích,
takže tento okres, ačkoliv leží v srdci Čech, jest
bílou skvrnou na každé železniční mapě. Několikráte se sice uvažovalo o úmyslu vybudovati železnici tímto okresem, byly vypracovány i návrhy,
tak naposled v r. 1914, kdy však vypuknutí světové války zmařilo jejich provedení. Velice krásné
krajiny v okrese (dubské Švýcarsko) mohly by se
státi přístupnými velkému množství lidí potřebujících zotavení a turistů, kdyby jich bylo lze snadněji dosáhnouti železnicí. Tento příliv cizinců by pak
rovněž přispěl k povznesení hospodářství okresu.“ (Originál v němčině – překlad Poslanecká
sněmovna) Návrh velmi přesvědčivě líčí všechny
další výhody, jaké by železnice Dubé přinesla, ale
ani tato snaha kýžené ovoce nepřinesla.
–myš–
Údolím podél Liběchovky měla vést železnice
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Ceník barevné inzerce

Vážení inzerenti, dovolujeme si vás informovat, že máte
možnost zveřejnit své inzeráty v Dubáčku také barevně.
Vzhledem k rozšíření počtu barevných stránek a navýšení
tištěného nákladu, byly ceny za barevnou inzerci
stanoveny takto:
celá A4 – 2 000,- Kč; 1/2 A4 – 1 000,- Kč; 1/4 A4 – 600,- Kč;
1/8 A4 – 400,- Kč; 1/16 A4 – 200,- Kč
Případné dotazy volejte na tel. číslo 724 857 243, nebo využijte
mailovou adresu inzerce.dubacek@atlas.cz.

Výdejní místa Dubáčku
Ti z vás, kteří nedostávají Dubáček přímo domů, si jej mohou
zdarma vyzvednout na následujících místech:
Infocentrum MěÚ Dubá
Restaurace u Nováků
Oáza – Milan Flégl
(Masarykovo nám. 140)
Květinářství (u paní Civínové)
Vinotéka (u paní Jeništové)
Koloniál Deštná (u paní Vokálové)

PLACENÁ INZERCE

Dubáček

11

Měsíčník informací z Dubé a okolí

PLACENÁ INZERCE

Dubáček -

Ve středu 28. ledna proběhla na Ekoškole Dubá
soutěž Můj zvířecí miláček. Děti si přinesly v přepravkách své zvířecí kamarády do chovatelské
třídy. Někdo donesl jen fotky, protože jejich zvířecí kamarád by nemohl pobývat celé dopoledne
ve škole. Třídy pak postupně navštívily chovatelskou učebnu a každý žák měl jeden hlas = jeden
lístek, který mohl dát jen tomu, kterému fandil
nejvíc. Soutěž trvala celé dopoledne. Pak byla
otevřena hlasovací nádoba a začalo sčítání.
Celkem se do soutěže přihlásilo 21 zvířátek. Pejskové Barunka s Peginkou (pejsci), křepelka, Emil (želva), Kejra (pejsek), Bobeš (pejsek), 2x králík, koník, Kuba (andulka), Kubíček

Ze života škol
Zvířecí soutěž
(papušek), 2x šneci, Štěpán (králík), Bernard
(pejsek), Jůlinka (želva), Tonda (morče), Lojza
(šnek), Miky (myška), Max a Marky (pejskové),
Eny (pejsek), Ťapka (kočička).
Výsledky hlasování:
1. místo králík Štěpán
46 hlasů
2. místo papoušek Kubíček
25 hlasů
3. místo křepelka
13 hlasů
4. místo králík (Tomáš Novák)
a andulka Kuba
9 hlasů
5. místo Barunka a Peginka
8 hlasů
6. místo myška Miky a pejsek Marky 6 hlasů
7. místo pejskové Max, Eny,
želva Jůlinka
4 hlasy

8. místo šnek Lojza, pejsek Bernard 3 hlasy
9. místo koník, kočička Ťapka,
morče Tonda 2 hlasy
10. místo pejsek Bobeš, šnek
1 hlas
11. místo Emil, Keira, králík (Denis Švec)
Děkujeme všem dětem za účast, sladká odměna patří všem. Prvním třem zvířátkům bude
nadělena zvířátková mlska za úspěšné umístění.
Věříme, že si to všichni náležitě užili.
Mgr. Jana Mašková

Zdravě svačíme

Pololetí uplynulo a na děti z Ekoškoly Dubá čekalo
vyhodnocení zdravých svačin za půl roku. Soutěží
všechny třídy. Každý měsíc Zdravá hlídka prohlédne svačinku všech dětí a třída získává za nevhodné sváči trestné body. Ty se po půl roce sečtou.
Třída s nejmenším počtem bodů je nejlepší.
Jak to bylo letos? Třetí místo obsadili třeťáci,
druhé získali druháci a páťáci. Naše jedničky jsou
čtvrťáci. Všem gratulujeme ke zdravým svačinkám. Odměnu připravily paní kuchařky v jídelně.
Jasně, že zdravé. Diplomy předala třídám paní
ředitelka Mgr. Jindřiška Skalická, která také vypadá velmi zdravě, protože i ona se dívá, co jí.
Děkujeme rodičům, kterým není lhostejné,
co děti svačí.
Mgr. Jana Mašková
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Výtvarný
ateliér

Děti měly možnost vyzkoušet si další techniku
„malování na hedvábí“ formou zapouštění barev
do hedvábí a popraskaného obrazce solením.
Tato technika je velmi jednoduchá, a proto na
seznámení s malováním na hedvábí zcela ideální.
Příště se pustíme do složitějších maleb. Dětem
se to velmi líbilo a doufejme, že maminky budou
mít z pašmín radost.
Jana Pytlounová

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

Zápis k docházce
do mateřské školy v Dubé
Zápis dětí do mateřské školy se koná
9. dubna 2015 (čtvrtek)
dopoledne od 9,00 – 13,00 hodin

K zápisu se dostaví zákonní zástupci dětí, které nastoupí
k docházce do MŠ ve školním roce 2015-2016.
S sebou přineste vyplněné, potvrzené a podepsané dokumenty
potřebné k zapsání Vašeho dítěte:
(ke stažení na stránkách MŠ-záložka Dokumenty ke stažení
nebo přímo v MŠ)

- Žádost k přijetí dítěte do MŠ,
- evidenční list dítěte (vyplní rodič
a potvrdí dětský lékař),
- potvrzení o očkování
(potvrdí dět. lékař)
- případně vyplněný dotazník k zápisu
dále rodný list dítěte a občanský průkaz.
Dokumenty ke stažení na http://www.materskaskoladuba.estranky.cz/

Zároveň bude probíhat Den otevřených dveří,
kdy se můžete podívat na jednotlivá oddělení a podívat se, jak pracujeme s dětmi

Recitace

V úterý 27. ledna 2015 se uskutečnilo školní kolo
recitační soutěže. Tomu předcházela třídní kola,
ze kterých postupovali vybraní žáci z jednotlivých
ročníků. Školního kola se letos zúčastnilo celkem
13 žáků. I. stupeň zastupovalo devět přednášejících a II. stupeň pouze čtyři.
Porota ve složení Mgr. Z. Wagenknechtová,
p. Tomáš Bartoš a L. Kadlečková hodnotila přirozenost dětského projevu, uměleckou hodnotu
textu a celkovou úroveň a kulturu projevu.
Výsledky: 1. místo Daniel Krejčík V. třída
2. místo Barbora Malčíková I. třída
3. místo Tereza Faková IV. třída
a Natálie Hrušková V. třída
V okresním kole, které se bude konat 24. února 2015 v Novém Boru, nás bude reprezentovat
Daniel Krejčík, kterému přejeme mnoho zdaru!!!
Všem zúčastněným děkuji za hezký kulturní
zážitek.
L. Kadlečková

Naše první vysvědčení

Ve čtvrtek 29. ledna byl pro nás prvňáčky velmi významný a slavnostní den. Čekalo na nás první
vysvědčení. Už od rána jsme byli nedočkaví a napjatí, jak to vše dopadne. Čtvrtou vyučovací hodinu
jsme se konečně dočkali. Nejprve jsme zhodnotili svou práci a chování v 1. pololetí. Naučili jsme se
toho již opravdu dost – známe všechny tvary velkých písmen písma Comenia Skript, píšeme nejen
slova, ale i věty, umíme číst, počítat do 9, osvojili jsme si školní návyky a pravidla.
Následovalo rozdávání vysvědčení. Paní učitelka každému z nás poblahopřála k dosažení pěkných
výsledků. Byli jsme spokojeni, někteří dojati, většina z nás si totiž odnášela samé jedničky. Někteří
dokonce získali pochvalu nejen za dosažení krásných výsledků, ale i za aktivitu. Na závěr jsme si
popřáli krásné pololetní i jarní prázdniny.
Prvňáčci s paní učitelkou

Dubáček -
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Lyžařský výcvik

Stejně jako v minulých letech, tak i v letošním
roce vyrazili ve druhé polovině ledna žáci naší
školy na hory. Opět jsme se ubytovali v Penzionu Villa na Benecku, kde se o nás staral velmi příjemný personál. Přestože jsme nemuseli
„putovat za sněhem“ jako vloni a sněhu bylo dostatek, kvalita byla horší. Náročné podmínky na
svahu se tentokrát neobešly bez úrazu, což trochu pokazilo jinak výborný průběh celého kurzu, během kterého se žáci zdokonalili ve svém

lyžařském stylu. Ti, co s námi jeli úplně poprvé
se naučili základní techniku, kterou dle svých
slov v příštích letech vypilují k dokonalosti. Během kurzu jsme se věnovali nejen lyžování, ale
spoustu legrace jsme zažili i při odpoledních
a večerních hrách a soutěžích. Ve dni volna
se dopoledne hlavně ti menší trochu vyřádili na
snowtubingu. Při odpolední procházce na Žalý
nikdo neodolal čerstvě zasněžené krajině plné
závějí. Cesta se tak neobešla bez hromadného
koulování a na zpáteční cestě bylo k vidění kromě bobistů i závody v psích spřeženích. Poslední den se rozdaly medaile, které nám jako každý
rok věnoval pan Kadleček a k nevelké radosti
jsme se všichni vydali na cestu domů. Pobyt si
všichni užili a už se těší na příští rok. Poděkování patří nejen instruktorovi Václavu Schwarzovi
a Romaně Najmannové, kteří se o naše lyžaře
starali na svahu a ve volném čase, ale i zastupitelům města, kteří poskytli finanční prostředky
na dopravu a samozřejmě i vedení školy, které
tuto akci podpořilo.
František Kadlec, vedoucí kurzu

Otužilci

Otužilci z Ekoškoly Dubá vyběhli na letošní sněhovou nadílku s veselou náladou. Program Otužování
má ve škole svou tradici od roku 2003. V letošním školním roce se otužuje celkem 114 žáků. Jsou
zapojeni i žáci z druhého stupně. Děkujeme rodičům i všem žákům za odvahu i vytrvalost.
Mgr. Jana Mašková

Tříkrálová sbírka proběhla na naší
škole 9.1.2015 a podařilo se
shromáždit částku 3 036,-Kč.
Děkujeme všem, kteří dokázali
přispět jakoukoliv částkou
na prospěšnou věc.
Děkujeme žákům druhého stupně
a jejich doprovodu
za úžasnou pomoc.

Olympiáda

V úterý 10. února jsme se zúčastnili okresního
kola Olympiády v německém jazyce v DDM Libertin v České lípě. V kategorii I.A (žáci 7. tříd)
soutěžili Michal Stejskal a Petr Žalovič, v kategorii II.A (žáci 8. a 9. tříd) Karel Mareš z 8. třídy
a Veronika Mordačíková z 9. třídy. V obou kategoriích mluvili žáci k daným tématům ( rodina,
zájmy, bydlení,…) a doplňovali slova do textu na
základě poslechu textu. Výsledkem je 6. místo
Michala Stejskala a Karla Mareše a 7. místo Petra Žaloviče a Veroniky Mordačíkové.
Děkuji všem za vzornou reprezentaci školy
a již nyní se těšíme na další ročník.
Mgr. Lenka Kindlová – učitelka NJ

Kultura
ČESKÁ LÍPA

Kulturní dům Crystal
9. 3. 2015 19:00
ANETA LANGEROVÁ - JARNÍ TURNÉ NA RADOSTI 2015
Aneta Langerová vydala novou desku a předvede
ji svém jarním turné.Vstupenky jsou nečíslované,
koncert je na sezení.
20. 3. 2015 19:00
KATAPULT - RETRO TOUR 2015
Výjimečným, celoročním turné oslaví Katapult
čtyřicet let trvání svojí existence. Skupina na-

vštíví všechny myslitelné prostory, kde po celou
dobu svojí existence vystupovala.
2. 4. 2015 19:00
CHANTAL POULLAIN
Koncert známé francouzské herečky a zpěvačky Chantal Poullain Vám představí slavné francouzské šansony speciálně upravené pro doprovodné jazzové trio Štěpána Markoviče. Štěpán
Markovič patří k nejvýraznějším postavám české hudební scény. Nelze nezmínit jeho spolupráci
s Ray Charlesem či Lizou Minnelli nebo koncerty s Billem Clintonem (1994, 2012). Markovičovo

trio doplňuje pianista Ondřej Kabrna a kontrabasista Vít Švec.

ÚŠTĚK

Galerie U Brány
do 26.3.
SIEGFRIED NEUMAIER – KAMENNÉ TVÁŘE
– výstava originálních fotografií
27.3. – 28.5.
BERENIKA SAUDKOVÁ – OBRAZY A GRAFIKY - reprezentativní výběr z tvorby extravagantní
malířky slavného jména (dcera Káji Saudka)
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do 29.3. Krajina vody a její rozmanitosti – výstava prací žáků výtvarného oboru Domu dětí a mládeže Mělník pod vedením Hany Menclové, vstupní prostory
do 29.3. Obyčejové tradice na Mělnicku obrazem – Smrt, smrt ze vsi – výstava snímků dokumentující vybrané obyčejové tradice v mělnickém regionu, muzejní kavárna
22.3. Velikonoční dávnohrátky aneb Jak to bylo u Kudrnů „Děti, přišel jara čas…“ interaktivní program pro veřejnost o předvelikonočních časech našich předků a o tom, co příchod jara znamenal
v životě tehdejších dětí, velký sál, začátek programu: 13.00 hodin
22.3. Vynášení Morany – rozloučení se zimou a jarní hry ve spolupráci s Rodinným centrem Kašpárek od 15.00 hodin, sraz u Regionálního muzea Mělník
25. 3. Houbová parfumerie aneb rozmanité vůně hub – přednáška Mykologického kroužku Mělník
v muzejní kavárně od 17 h., přednáší Jaroslav Malý
28.3. Velikonoční jarmark – tradiční jarmark ve všech prostorách muzea od 9.00 – 17.00 hod.
do 31. 3. Z historie malé železnice aneb železniční hračky – dlouhodobá výstava mechanických
hraček věnovaná historickým modelům a soupravám plechových vláčků o rozchodu 0 a 00 (H0) z let
1890–1960. Součástí prohlídky expozice je předvádění jízdy historických vláčků na elektrifikovaném
modelu kolejiště. Nejmenší návštěvníci mají možnost vyzkoušet si svou zručnost v malé dílně, kde
si mohou sestavit modely ze stavebnice Merkur podle vlastních představ.
Srdečně zveme také do stálých expozic! Celoročně otevřeno: Historická expozice: Nahlédnutí do
středověkého města, Měšťanský a venkovský interiér, Všední život obyvatel venkova, Příroda Mělnicka, Vinařství (část umístěna v původních středověkých sklepích) Historické kočárky – Vánoce 1890
– 1900, kolonáda 1900 – 1910, piknik 1920 – 1930, odpoledne v parku 1930 – 1940, válečný interiér
1940 – 1945, dětský pokoj 1950 – 1960 a návštěva zdravotního střediska 1960 – 1969.
Kavárna a víno Muzeum nabízí svým návštěvníkům také ochutnávku kvalitních českých vín. Skupiny mohou po předchozí objednávce degustovat víno v původních středověkých sklepích z 2. poloviny 14. století. Na jednotlivce čeká stejný sortiment vín v muzejní kavárně, která láká i příjemným
posezením na historických hradbách.
Otevírací doba muzea: úterý – neděle 9.00 - 12.00 a 12.30 – 17.00 hodin
tel.: 315 630 936 – pokladna, muzeum@muzeum-melnik.cz www.muzeum-melnik.cz
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

V infocentru je v prodeji knížka kreseb
Mgr. Kamila Matějoviče za 105,- Kč

Můžete se podívat na Dubou a okolí očima grafika a potěšit
se i jeho originální technikou. Třeba se tím budete inspirovat
k výletům, nebo se prohlídka této knížečky stane pro vás
pobídkou k vlastním pokusům o kreslení.
Vydalo Vallco, cena 105,- Kč
v komisním prodeji v Infocentru Městského úřadu
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Lovci perel
2015

V únoru začal v Městské knihovně Dubá 2. ročník
hry Lovci perel, která mění čtení v dobrodružství
a z práce s knihou dělá zábavu. Vybrané dětské
knížky se ve hře stávají perlorodkami a přinášejí svým čtenářům zajímavý zisk v podobě perel.
Zúčastnit se mohou školáci i předškoláci. Pro ty,
kteří ještě nečtou sami, jsou pravidla přiměřeně
upravena. Přihlašovat se můžete během celého
roku. Hra končí v listopadu na Den dětské knihy.
Vyhodnocení a vyhlášení nejlepších lovců proběhne v průběhu prosince.
Bc. Lucie Heringová

Na sobotu dne 14. března 2015
pro vás Farnost Dubá připravuje
koncertní turné pěveckého sboru
Zpěvandule z Mimoně, který pro vás
připravil zpěvavou trilogii, jež započne
v 15.00 hodin koncertem v Tuhaňském
kostele, pokračovat bude v 16.30 hodin
v Deštenském kostele a konečná část
zazní v 18.00 hodin v kostele
Nalezení sv. Kříže v Dubé.
Více na www.mestoduba.cz
nebo plakátech.

Představení
roku s Janem
Třískou

Jiráskovo divadlo uvede v exkluzivní česko-slovenské premiéře novou hru Shylock s živoucí hereckou legendou Janem Třískou.
Strhující hra proti antisemitismu a terorismu
nabyla otřesné aktuálnosti po událostech, které
se staly počátkem tohoto roku v Paříži, a které celý civilizovaný svět sleduje se solidaritou
a s odhodláním bránit všemi způsoby svobodu
slova i svobodu člověka.
Před diváky předstoupí s monologem ze
Shakespearova Kupce benátského herec v masce proslulého Shylocka. Když náhle přejde do civilního projevu, pochopíme, že jsme na bouřlivé
tiskové konferenci, která následuje po posledním
představení této mistrovy hry na nejmenovaném
festivalu, která se zde měla hrát ještě čtrnáct dní.
Vedení festivalu ji však po vášnivých antisemitských protestech z repertoáru stáhlo a její uvádění předčasně ukončilo.
Vzrušující hra s diváky se v určitých momentech stává drsnou obžalobou absolutizované politické korektnosti a současné tendence zjednodušování skutečnosti na prvoplánová sdělení, která
páchá mnohé škody nejen v umění.
Hra Shylock je uváděna s obrovským úspěchem u diváků i u odborné veřejnosti v Kanadě,
USA a v západní Evropě. Prostřednictvím Divadla
Na Jezerce můžete vidět jeho premiéru 12. 5 od
19 hodin v Jiráskově divadle v České Lípě. Vstupenky už v prodeji.
Barbora Škopková

Dubáček -
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Spolky a kluby

Dubá a okolí je sídlem mnoha různých spolků
a klubů, které vytvářejí místní kulturní, společenský a sportovní život.
Aktivitami s dětmi se zabývá Klub malých
Dubáčků, spolupráci se školou má ve své náplni Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Dubá,
s dětmi mimo jiné pracuje také sportovní Karate klub Beringin. Sport je hlavní náplní Slavoje
Dubá a také Sportovně střeleckého klubu Dubá.
Historickými bicykly a akcemi s nimi spojenými se
zabývají Veteráni Dubá. Na společenské aktivity
a turistiku je zaměřeno Občanské sdružení Dubské Švýcarsko. Diakonie Dubá soustředila svou
činnost na pomoc lidem se zdravotním omezením
při přípravě na samostatný život. O zábavu i poučení seniorů se stará Klub seniorů. Fotoklub Dubá
si vytkl za cíl sdružovat zájemce z řad nadšených
fotografů amatérů a přátel dobrého světla jak přímo z Dubé tak i z Českolipska a okolí. Kulturními
aktivitami se zabývá Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací. Péči o kostel
sv. Václava v Deštné má za cíl občanské sdružení
Apsida. Včelaři z Dubska se sdružují v Základní
organizaci Českého svazu včelařů Doksy a rybáři zase mají svoji Místní organizace Dubá Českého rybářského svazu. V honitbách na Dubsku

hospodaří členové několika mysliveckých sdružení, jmenujme alespoň Myslivecké sdružení Výr
– Dubá-Deštná.
Jsou v Dubé a v jejím blízkém okolí další
spolky? Pokud ano, dejte o sobě vědět!

KLUB SENIORŮ V DUBÉ

Dubský Klub seniorů pořádá pravidelné setkání
vždy ve středu od 13 00 hodin v prostorách klubu v Luční ulici. Zváni jsou všichni, kteří nechtějí
být doma sami.
Čím se zabývali senioři v únoru? Věnovali se
ručním pracem, přípravou na Velikonoce, pečení
koblih na masopust a také si poseděli při hudbě
s panem Kamilem Matějovičem.

MO ČESKÝ RYBÁŘSKÝ
SVAZ DUBÁ

Místní organizace ČRS Dubá upozorňuje, že nové
povolenky pro rok 2015 se vydávají do 28. března
2015 každou sobotu od 13 do 15 hodin u pana
Milana Jeništy na Výsluní. Zároveň dle nových
stanov je nutné, aby si rybáři zaplatili členské
známky pro rok 2015 do 30. dubna 2015.
Ceník členských příspěvků na rok 2015 jsou:
dospělí 400,- Kč, mládež 15 - 18 let 200,- Kč
a žáci do 15 let 100,- Kč.

ZPRÁVY ZE SLAVOJE
DUBÁ

Během zimních měsíců probíhala ve fotbalovém
klubu Slavoje Dubá zimní příprava. Jarní kolo
začíná pro hráče v neděli 22. března zápasem
s Horní Policí. Zápas se koná na hřišti v Horní
Polici od 15 hodin. Soutěž JARO 2015 pokračuje
pro hráče Slavoje Dubá zápasem se Spartakem
Dubice, a to na hřišti v Dubici v sobotu 28. března od 15 hodin. Další zápas se koná na hřišti
v Dubé s fotbalisty FK Lokomotiva Kravaře. Povzbudit domácí můžete přijít v neděli 5. dubna
od 15 hodin.
LOS SOUTĚŽE JARO 2015
H. Police – Dubá
22.3.
Dubice – Dubá
28.3.
Dubá – Kravaře
5.4.
Stružnice – Dubá
12.4.
Dubá – Žandov
19.4.
Skalice B. – Dubá
26.4.
Dubá – Dubnice
3.5.
Holany – Dubá
10.5.
Dubá – Svor
17.5.
N. Oldřichov – Dubá 24.5.
Dubá – Kamenice
31.5.
D. Libchava – Dubá
7.6.
Dubá – K. Šenov
14.6.

15:00
15:00
15:00
16:00
15:00
10:30
15:00
15:00
15:00
17:00
15:00
10:30
15:00

H. Police
Dubice
Dubá
Jezvé
Dubá
Skalice
Dubá
Holany
Dubá
N.Oldřichov
Dubá
D.Libchava
Dubá

Nařízení města Česká Lípa č. 1/2015

kterým se vyhlašuje zákaz vstupu do lesa v katastrálním
území Dřevčice na pozemku p.č. 624/1
Rada města Česká Lípa, jako orgán obce s rozšířenou působností, se na svém zasedání dne 16. února 2015 usnesla v souladu s ustanoveními
§ 11 odst. 2 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákon o
obcích), pod usnesením č. 77/2015 vydat na základě ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen lesní zákon) toto nařízení:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1)
Rada města Česká Lípa vyhlašuje zákaz vstupu do lesa v rámci obecného užívání lesa, konkrétně na pozemek p.č. 624/1 (lesní pozemek
– pozemek určený k plnění funkcí lesa) o výměře 81,0309 ha, v katastrálním území Dřevčice (632945), obec Dubá (561533), okres Česká Lípa
(3501), porosty: oddělení 562 dílec D + dílec G + dílec C, podle zvláštního právního předpisu, kterým je lesní zákon. Jedná se o zelenou turistickou stezku vedoucí od Dolského Mlýna (od rozcestí na Chudý Hrádek) podél Dolského potoka až do obce Dřevčice.
2)
Žádost o stanovení zákazu vstupu do lesa podal správce dotčeného lesního pozemku, Lesy České Republiky s.p., mající právo hospodařit s majetkem ve vlastnictví státu, v zastoupení Lesní správou Česká Lípa. V lese, do nějž je vstup zakázán, je ohroženo zdraví a bezpečnost
občanů. V nedávné době zde došlo klimatickým vlivem ke kalamitě podél koryta Dolského potoka. Jedná se o smrkové zlomy a vývraty, které
přímo ohrožují turistickou stezku. Některé stromy jsou zaklíněny přímo nad turistickou stezkou a jsou značně nestabilní. Jde o opatření potřebné
v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů jako návštěvníků lesa.
3)
Zákaz vstupu do lesa byl stanoven tak, aby zahrnoval celé období zpracování kalamity (nestabilních a nebezpečných stromů).
Čl. 2
Právní úprava při porušení nařízení
Porušení tohoto nařízení, nepůjde-li o čin přísněji trestný podle zvláštního předpisu, bude posuzováno jako přestupek podle ustanovení § 46 odst.
1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších právních předpisů.
Čl. 3
Zveřejnění nařízení ve správním obvodu
Toto nařízení se dle § 12 odst. 3 zákona o obcích zveřejní na úřední desce obecních úřadů působících ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností Česká Lípa.
Čl. 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti z důvodu naléhavého veřejného zájmu dnem vyhlášení a je účinné po dobu 3 měsíců od vyhlášení.
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