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Zprávy z radnice

Slovo starostky

Vážení spoluobčané, máme tu jaro a s ním i zahájení příprav na letošní turistickou sezónu. Proto jsme se v posledních týdnech více soustředili
také na městský autokemp v Nedamově, který již
připravujeme na jeho opětovné otevření. V areálu kempu byl pokácen další z mohutných topolů.
Tentokrát se jednalo o topol rostoucí nejblíže sociálnímu zařízení. Tento strom byl uvnitř dutý, což
spolu s jeho stářím představovalo pro návštěvníky autokempu značné riziko. Odstraněn byl v
souladu s plánem postupné obměny zdejší zeleně. V letošním roce neplánuje město žádnou výstavbu nových chatek, místo toho chceme v horní
části kempu zřídit nové víceúčelové hřiště, které
bude určené např. ke hraní volejbalu či nohejbalu. V současné době zvažujeme, zda bude situováno přímo na místo stávajícího hřiště, nebo zda
tento prostor ponecháme k parkování a nové hřiště vznikne o kus dál. Jedno je však již jisté, hřiště bude mít umělý povrch a ze dvou stran bude
ohrazeno ochrannými sítěmi, aby míče nelétaly
ani směrem dolů k rybníku ani do prostoru horního stánku. Rádi bychom do Nedamova pořídili také novou skluzavku, neboť ta stávající je již
silně nevyhovující. První letošní akcí, která se
v kempu uskuteční, budou jako tradičně Čarodějnice, a to 30. dubna. Pracovníci městské údržby,
stejně jako v letech předešlých, postaví v kempu

l Dne 3.2.2015 od 13:36 do 14:37 hodin vyjela
jednotka k dopravní nehodě v obci Tuhaň s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna dvě havarovaná vozidla v křižovatce. Jednotka provedla zajištění místa nehody, protipožární opatření (odpojení AKU) a řízení silničního
provozu. Na místě zjištěn únik chladící kapaliny.
Dopravní nehoda bez zranění. Místo události bylo
předáno Policii ČR.
l Dne 7.2.2015 od 21:57 do 23:02 hodin vyjela jednotka k požáru do obce Chlum s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár
sazí v komínovém tělese bytového domu. V době
příjezdu naší jednotky došlo k samovolnému vyhoření. Místo zásahu bylo předáno veliteli z Hasičského záchranného sboru územní odbor Česká Lípa.
l Dne 10.2.2015 od 9:35 do 10:42 hodin vyjela
jednotka k technické pomoci do Českolipské ulice
v Dubé s technikou CAS-32 T148/1 v počtu 1 + 2.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byt s pracovníky městské údržby prove-

nejen hranici, ale postarají se rovněž
o přípravu několika dalších menších
ohnišť, na kterých si návštěvníci této akce budou moci opékat vuřty. Prozradím vám také, že
jistých změn v letošním roce dozná provoz letního kina. Promítat bychom měli začít již přibližně
v polovině června, kdy už bývá autokemp hojně
obsazen, a to nejen dětmi na školních výletech.
Naopak promítání ukončíme dříve, a to zhruba
v polovině srpna, protože zkušenosti z předešlých sezón ukazují, že ve druhé polovině srpna
bývá letní kino velice málo obsazeno, a to bez
ohledu na to, jaký film se promítá. Věřím, že se
tato změna zaběhnutého režimu setká u našich
občanů i turistů, navštěvujících náš autokemp, s
pochopením.
Nyní mám důležitou zprávu pro všechny, kdo
navštěvují naši městskou knihovnu, nebo se do ní
chystají přihlásit. Počínaje 1. červencem letošního
roku rozšiřujeme otevírací dobu knihovny z jednoho na dvě odpoledne v týdnu. Zavítat do knihovny tak od července budete moci ve středu v době
od 16 do 18 hodin a ve čtvrtek v době od 15 do
17 hodin. S případnými dotazy se můžete obracet
na slečnu Bc. Lucii Heringovou (tel. 736 126 063),
která má vedení městské knihovny na starosti.
Na konci března jsme se rozloučili s pěti pracovníky na veřejně prospěšné práce, kteří o čistotu a pořádek v Dubé pečovali ještě po celou
zimu. Nahradí je prozatím deset pracovníků na

den proplach bývalé kanalizace hotelu Slávie.
l Dne 13.2.2015 od 22:01 do 23:32 hodin vyjela jednotka k požáru do obce Tuhaň s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 6. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár
sazí v komínovém tělese bytového domu. Lokalizace a následná likvidace byla provedena pomocí kominického nářadí z lávky na střešní konstrukci. Požár beze škody, uchráněn byl majetek
ve výši 380.000,- Kč. Příčina vzniku požáru byla
v nedostatečně vyčištěném komínovém tělese a
spalováním nevhodných materiálů. Na místě byl
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ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY
MĚSTSKÉ KNIHOVNY DUBÁ
OD 1. ČERVENCE 2015
STŘEDA 16.00 – 18.00 HODIN
ČTVRTEK 15.00 – 17.00 HODIN
VPP, kteří nastoupí do práce nyní v dubnu, stejně
tak jako další čtyři pracovníci, jež budou přiděleni
na práci v městských lesích. Pracovníkům, kteří
v březnu končí, děkuji za jejich poctivě odvedenou práci a těm, kteří nastupují, přeji mnoho sil
do každodenního boje s nepořádkem. Podstatnou částí jejich pracovní náplně i nadále zůstává
péče o veřejná prostranství a především o zeleň,
a to jak o travnaté plochy, tak i o květinové záhony, živé ploty, keře atd.
V tomto vydání Dubáčku najdete pozvánky
hned na dvě blížící se kulturní akce pořádané
městem. Tou první jsou již zmíněné Čarodějnice
(30. dubna) v Autokempu Nedamov a tou druhou jsou tradiční Jarní slavnosti, které se odehrají hned následující den, tedy 1. května na
náměstí v Dubé. Na obě akce jste samozřejmě
všichni srdečně zváni.
Závěrem mi dovolte, abych vám jménem
svým i zaměstnanců městského úřadu popřála
šťastné a veselé Velikonoce, bohatou pomlázku
a zejména ženám a děvčatům – šetrné koledníky.
Užijte si svátky jara v klidu a pohodě.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

dán zákaz používání do provedení revize odborně způsobilou osobou (kominíkem).
l Dne 21.2.2015 od 15:44 do 17:35 hodin vyjela jednotka k požáru na kopci „Ráč“ v KÚ Deštná
s technikou CAS-32 T148/1 a RZA I Nissan Patrol
v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár lesní hrabanky na ploše 1 x 1 metr v nedostupném terénu pro
mobilní požární techniku. Lokalizace a následná
likvidace byla provedena pomocí jednoduchých
hasebních prostředků (lopaty, krumpáče) a pomocí džberové stříkačky z Hasičského záchranného sboru územní odbor Česká Lípa. Požár beze
škody, příčina byla hrubá nedbalost, otevřený plamen – rozdělání ohně v lesním porostu.
l Dne 22.2.2015 od 17:23 do 18:00 hodin se
jednotka postarala o toulavého psa (bígl), který
byl následující den předán majitelům z Nedvězí.
l Dne 23.2.2015 od 12:28 do 12:46 hodin jednotka zajistila odchyt toulavého psa (yorkshire teriér)
v ulici Požárníků, Dubá. Pes byl umístěn do kotce
města, kde mu bylo dáno žrádlo a voda. Následující
den byl převezen do psího útulku v Dobranově.
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l Dne 25.2.2015 od 10:45 do 11:20 hodin byla
jednotka vyslána k požáru lesního porostu v KÚ Vrchovany s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po
příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byla zjištěna dvě ohniska požárů po nenahlášeném
a nehlídaném pálení klestí po lesní těžbě. Lokalizace a následná likvidace byla provedena jedním
vysokotlakým proudem. Spotřebovalo se 100 litrů
vody. O události byl informován starosta obce VrJaroslav Hoza
chovany

TELEFONNÍ ČÍSLO
NA DUBSKÉ HASIČE:
725 076 553

Zápis dětí do Mateřské školy
Dubá se koná v úterý dne 9. dubna 2015 dopoledne od 9.00 do 13.00 hodin. K zápisu se dostaví zákonní zástupci dětí, které nastoupí k docházce do mateřské školy ve školním roce 2015
– 2016. Více naleznete přímo na stránkách mateřské školy: www.materskaskoladuba.estranky.cz nebo na stránkách města Dubá.

Diamantová svatba

Sobota 7. března 2015 byla pro celou naši rodinu svátečním dnem, neboť naše babička s dědečkem, Anna a Josef Kašparovi z Tuhaně si v obřadní síni Městského úřadu Dubá připomněli již šedesáté výročí svatby. Své ANO
si před šedesáti lety, přesněji řečeno 26. února 1955, řekli právě na dubské radnici. Tímto jim oběma chceme ještě jednou poděkovat za vše, co pro nás v životě udělali, za jejich lásku, porozumění, ochotu, podporu a pomoc,
kterou nám nikdy neodmítli. Chtěli bychom jim touto cestou vzkázat,
že si jich skutečně vážíme, máme je
rádi a že jim přejeme ještě mnoho a
mnoho společně a ve zdraví prožitých let. Zároveň bychom chtěli poděkovat paní starostce Mgr. Zdeňce
Šepsové a paní matrikářce Miroslavě
Papírníkové, které pro babičku s dědou tento slavnostní obřad připravily
a panu Václavu Zývalovi za krásné
fotky, které nám zde nafotil.
A abychom nezapomněli, dědeček oslaví 29. dubna 2015 krásné
85. narozeniny. K nim mu přejeme
mnoho štěstí, pevné zdraví a spoustu radosti.
Děti a vnoučata s rodinami

Z městské matriky
JUBILEA

Vondráček Zděnek, Dubá 83 let
Nešetřilová Hilda, Dubá 88 let
Urban Jindřich, Deštná 90 let
Jelínková Irena, Dřevčice 81 let
Kyjovská Ludmila, Dubá 82 let
Ingvortová Hana, Dubá 70 let
Kadleček Jiří, Dubá

NAROZENÍ

Z

Stejskal Tomáš, Křenov

Dne 29. 3. 2015 uplynulo 12 let, kdy nás náhle navždy opustil pan Jaroslav Šimák. Stále vzpomínají manželka a dcery
s rodinami.

Dne 29. dubna 2015 uplyne neuvěřitelných
sedm let od chvíle, kdy nás navždy opustila paní
Libuše Janďourková ze Zátyní. Kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi. Se zármutkem
v srdcích stále vzpomínají, manžel a děti s rodinami.

Dne 15.4. uplyne jeden rok, co nás opustil náš milovaný
manžel, tatínek a kamarád pan Ladislav Venc.
Kdo jste ho znali, věnujte mu krátkou vzpomínku.
Stálou vzpomínku věnují manželka a synové s rodinami.
20. ledna to bylo 39 let co zemřela paní Marie Šťastná
a 12. dubna to bude 40 let co zemřel pan Antonín Šťastný.
Stále vzpomíná celá rodina Šťastná, Ptáčková a Nováková.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

Dne 22. 4. 2015 uplyne již šest smutných let,
od chvíle kdy nás navždy opustil
pan Vladimír Martínek z Dubé.
Stále vzpomínají děti s rodinami.

Dne 19. 4. 2015 uplyne dlouhých 10 let
od chvíle, kdy nás navždy opustil
pan Alexandr Malčík z Dubé.
Stále vzpomínají děti s rodinami.
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Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 3/2015 ze dne 19. března 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:
1) URČILO na návrh paní starostky zapisovate- níka, je vhodné, aby město Dubá zůstalo i nadále které proběhnou ve dnech 23. a 24. března 2015;
le zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zá- vlastníkem předmětného pozemku.
ukončeného přezkumu hospodaření města Dubá
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0 za rok 2015, který provedl Krajský úřad Liberecpisu pana MUDr. Jiřího Klementa a pana Tomáše Nováka (ODS) a zapisovatele usnesení pana 4e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru kého kraje, odbor kontroly; stavu finančních proLuboše Libicha.
zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr středků města Dubá ke dni 28. 2. 2015, který
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0 byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost – byl 10 698 420,- Kč; hospodaření města Dubá
2) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předlo- složka č. 8/11): podle vypracovaného geomet- za leden a únor 2015, které skončilo přebytkem
žený doplněný program veřejného zasedání Za- rického plánu se jedná o pozemkovou parcelu ve výši 968 105,83 Kč.
parcelní číslo 673/2, ostatní plocha (ostatní ko- 6) ROZHODLO na návrh paní starostky na zástupitelstva města Dubá č. 3/2015.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0 munikace) o výměře 63 m2, v obci Dubá, katas- kladě doporučení Komise pro regeneraci městské
3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastu- trální území Dřevčice. Jedná se o pozemek za- památkové zóny města Dubá v rámci přidělených
pitelstva č. 2/2015 ze dne 19. února 2015 včetně sahující do stavby Libereckého kraje „Most ev.č. finančních prostředků ve výši 400 000,- Kč od
2601-0, přes Heřmánecký potok u Sušice“, na Ministerstva kultury ČR na Program regenerace
nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 3/2015 kon- kterou byl vydán kolaudační souhlas dne 16. 2. městských památkových rezervací a městských
2015. V této věci byla dále podle usnesení Zastu- památkových zón ČR na rok 2015, v letošním roce
trolního výboru zastupitelstva, viz příloha.
pitelstva města Dubá č. 4d-6/2011 ze dne 23. 6. realizovat následující stavební akci: kulturní pa4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru 2011 uzavřena dne 27. 6. 2011 mezi městem mátka: budova čp. 217 v Českolipské ulici v Dubé,
zastupitelstva na základě projednávání písemné Dubá a Libereckým krajem smlouva o budoucí vlastník objektu: město Dubá, navržená akce obžádosti – složka č. 16/14, vyhlášení a zveřejně- smlouvě kupní č.j. OLP/443/2011. Strana kupu- novy: Stavební úpravy – Hotel Slávie – Dubá, staní záměru prodeje městského pozemku: části jící: Liberecký kraj, kupní cena činí 2 520,- Kč vební úpravy sálu a jeho příslušenství.
pozemkové parcely parcelní číslo 127/7, ostatní se splatností do 30 dnů po obdržení vkladované
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0
plocha, o výměře cca 50 m2, v obci Dubá, kata- smlouvy od katastrálního úřadu. Strana kupující komentář starostky: V rámci této akce se stastrální území Nedamov. Přesná výměra a roz- hradí všechny související poplatky.
vební práce zaměří na zajištění nosných konsah pozemku budou upřesněny geometrickým
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0 strukcí v prostoru sálu, předsálí a sociálního záplánem. Jedná se o pozemek u stavby č.ev. 19
zemí. Budou např. vybourány stávající podlahy
v části obce Nedamov. Bližší podmínky prodeje 4f) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru místností včetně podkladního betonu, vybourány
zastupitelstva
na
základě
předložené
písemné
budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
a sníženy budou také plochy atria a východního
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0 žádosti uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti týkající se stavby Liberecké- přístavku, dojde ke snížení terénu. V prostoru
4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru ho kraje „Most ev.č. 2601-0, přes Heřmánecký sálu budou v místě vazeb krovu vybourány cihzastupitelstva na základě projednávání písemné potok u Sušice“, na kterou byl vydán kolaudač- lové pilíře, odstraněny dřevěné trámy nesoucí
žádosti – složka č. 4/15, vyhlášení a zveřejnění ní souhlas dne 16. 2. 2015, mezi městem Dubá původní stropní podhled; po té budou pilíře znozáměru prodeje městského pozemku: části po- (strana povinná) a Libereckým krajem (strana vu vyzděny s plných cihel a mezi pilíře vloženy
zemkové parcely parcelní číslo 1145/1, ostatní oprávněná). Věcné břemeno – služebnosti se průvlaky z ocelových nosníků. Nově bude také
plocha, o výměře cca 100 m2, v obci Dubá, ka- týká části městského pozemku pozemkové par- vyzděna severní zeď sociálního zařízení. Dojde
tastrální území Dřevčice. Přesná výměra a roz- cely parcelní číslo 1238/1, v obci Dubá, katast- k položení ležatých svodů dešťové a splaškové
sah pozemku budou upřesněny geometrickým rální území Dřevčice, v rozsahu 39 m2 podle vy- kanalizace včetně přivedení vodovodního potruplánem. Jedná se o pozemek u stavby čp. 34 pracovaného geometrického plánu pro vymezení bí. Pracovat se bude i v prostoru balkónu, kde
v části obce Dřevčice. Bližší podmínky prodeje věcného břemene. Jednorázová finanční náhrada bude sejmuta stávající podlaha a dřevěné podbudou uvedeny ve zveřejněném záměru.
za zřízení práv odpovídajících věcnému břemeni lahové trámy nahrazeny novými.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0 služebnosti je sjednána ve výši 1 000,- Kč bez
7) VYBRALO na návrh paní starostky na zá4c) ODLOŽILO na návrh majetkového výboru DPH se splatností do 30 dnů ode dne uzavře- kladě doporučení hodnotící komise v záležitoszastupitelstva na základě projednávání písem- ní příslušné smlouvy. Strana oprávněná hradí ti výběru dodavatele – Veřejná zakázka malého
né žádosti – složka č. 11/14, vyhlášení a zveřej- všechny související poplatky.
rozsahu na akci „Stavební úpravy – Hotel Slávie
Výsledek hlasování:
pro schválení: 10 – Dubá, stavební úpravy sálu a jeho příslušennění záměru prodeje městského pozemku: části pozemkové parcely parcelní číslo 4/6, ostatní proti schválení: 0 zdrželo se: 0
ství“ firmu BLÁHA trade s.r.o., IČ 28686390, se
plocha, o výměře cca 10 m2, v obci Dubá, kata- 4g) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru za- sídlem Valteřice, Žandov. Stavební akce bude
strální území Dubá. Jedná se část pozemku, na stupitelstva na základě dražebního řízení nabýt do provedena podle předložené cenové nabídky,
kterém vlastník sousedních nemovitostí plánuje vlastnictví města Dubá nemovitosti – stavbu (země- cena činí celkem 1 607 518,50 Kč bez DPH. Popostavit část stavby (dvojgaráž). Do doby než dělská stavba bez čp. nebo č.ev.), jenž je součás- kud by došlo před podepsáním smlouvy o dílo k
bude vydáno stavebním úřadem pravomocné tí pozemku stavební parcely parcelní číslo 663/2, odstoupení vybraného dodavatele od realizace
územní rozhodnutí, není zcela nezbytné prodej a pozemky stavební parcela parcelní číslo 663/2, zakázky, pak bude zakázka zadána firmě s dalpředmětného pozemku řešit.
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 523 m2, po- ší nejnižší cenovou nabídkou uvedenou v Zápisu
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0 zemková parcela parcelní číslo 89/7, ostatní plo- ze schůzky hodnotící komise k veřejné zakázce
2
4d) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výbo- cha (manipulační plocha) o výměře 1 041 m , v malého rozsahu ze dne 16. 3. 2015.
obci
Dubá,
katastrální
území
Dubá.
Celková
výpro schválení: 8 proti schválení: 1 zdrželo se: 1
ru zastupitelstva na základě projednávání písemné žádosti – složka č. 3/15, vyhlášení a zveřej- sledná cena (nejvyšší podání) dražených nemovi- komentář starostky: Komise vybírala ze čtyř nanění záměru prodeje městského pozemku: části tostí činí 450 000,- Kč, se splatností nejpozději do bídek firem: Miroslav Hochman, Dolní sedlo, Hrápozemkové parcely parcelní číslo 668/1, ostatní 30. 4. 2015 bezhotovostním převodem na přísluš- dek nad Nisou (1 962 876,60 Kč bez DPH); Petr
plocha, o výměře cca 70 m2, v obci Dubá, kata- ný účet soudního exekutora Mgr. Martina Tunkla, Tamchyna, Doksy (1 629 605,25 Kč bez DPH);
Miloslav Hantych, Markvartice (1 784 093,30 Kč
strální území Zátyní. Jedná se o úzký pruh (klín) Exekutorský úřad Plzeň – město.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0 bez DPH); Bláha trade s.r.o., Valteřice, Žandov
pozemku podél obrubníky lemující pěšiny u městského rybníka v zastavěné části obce Zátyní. Ten- 5) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního (1 607 518,50 Kč bez DPH). Všechny podané
to pozemek sice navazuje na sousední pozemek výboru zastupitelstva týkající se: přípravy na kon- nabídky splnily požadavky zadavatele, žádná neve vlastnictví žadatele, ale vzhledem k tomu, že troly hospodaření příspěvkových organizací měs- musela být navržena k vyloučení. Jako nejvýhodse jedná o určitý manipulační prostor u tohoto ryb- ta Základní školy Dubá a Mateřské školy Dubá, nější byla vyhodnocena nabídka č. 4.

Dubáček -
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8) DELEGOVALO na návrh paní starostkyv
souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pana místostarostu na
všechny valné hromady Honebních společenstev myslivecky hospodařících na honebních
pozemcích ve vlastnictví města Dubá, které se
budou konat v období od 20. března 2015 do 31.
října 2018. Pan místostarosta je v této záležitosti
oprávněn zastupovat město Dubá a jednat jménem města Dubá s právem hlasovacím.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

9) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:

a) vyhlášené výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na Projektovou
přípravu akce „Dubá, Lékařský dům (čp. 14)“
komentář starostky: Předmětem plnění je zpracování projektových dokumentací (Architektonická studie, Dokumentace pro stavební povolení
a Dokumentace pro provádění stavby). Cílem
akce je rekonstrukce domu čp. 14 na Masarykově náměstí v Dubé za účelem zřízení tzv. Lékařského domu se 3 ordinacemi, jednou rehabilitační místností v přízemí a dvěma služebními byty
v ostatních prostorách areálu.
b) vybudovaného nového kontejnerového
stání na komunální a separovaný odpad v Za-

hradní ulici v Dubé
c) rekonstrukce dřevěného mostku přes Liběchovku v Zakšíně
d) rozšíření veřejného osvětlení v Deštné,
v Zakšíně a v Heřmánkách
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Tomáš Novák, místostarosta města Dubá

Příští veřejné
zasedání zastupitelstva
se bude konat 16. 4.
od 18.00 ve Dřevčicích

Sběrný dvůr Dubá

Jak jsme avizovali v březnovém vydání Dubáčku,
připravili jsme pro vás článek o sběrném dvoře v
Dubé. Vzhledem k tomu, že sběrný dvůr již řadu
let většina z vás hojně využívá, nebudou pro vás
zřejmě informace obsažené v tomto článku žádnou novinkou, přesto je však dobré čas od času
si připomenout to nejdůležitější, co se ke sběrnému dvoru vztahuje.
Hned na začátku je dobré zdůraznit, že sběrný dvůr v Dubé je určený pro obyvatele Dubé
(včetně našich obcí samozřejmě) a vlastníky
rekreačních objektů v našem správním území,
kteří jsou zapojeni do systému nakládání s odpady v našem městě. Přeloženo do srozumitelnější řeči, slouží těm, kteří u nás platí poplatek
za svoz, sběr, odstraňování a likvidaci odpadů,
jehož výše činí 450,- Kč na rok za obyvatele či
rekreační objekt. Každý, kdo má řádně zaplacený
tento poplatek si na Městském úřadě Dubá (buď
u paní Papírníkové nebo u paní Plzákové) může
vyzvednout kartičku, na níž mu bude vyznačeno, že má poplatek zaplacený a tuto kartičku by
potom měl ukazovat obsluze na sběrném dvoře.
Náš sběrný dvůr tedy není určený pro odkládání
odpadů pocházejících z podnikatelské činnosti,
všechny podnikatelské subjekty nehledě na předmět jejich činnosti, by ze zákona měly mít uzavřenou smlouvu na likvidaci odpadů s osobou
oprávněnou k nakládání s odpady, nebo-li se
svozovou firmou.
Zřejmě jste už zaznamenali, že došlo k výměně samotné obsluhy SD, kde pana Vtelenského
nahradil pan Zabilanský (tel. číslo na pana Zabilanského je 702 047 144). Otevírací doba však
zůstává stejná s tím, že polední pauza je každý
všední den v době od 12,00 do 12,30 hodin.

PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA

8,30 – 17,00
8,30 – 16,00
8,30 – 17,00
8,30 – 16,00
8,30 – 16,00
8,00 – 12,00

Na sběrný dvůr je možné odložit následující druhy odpadů: objemné odpady jako jsou
např. koberce, linolea, nábytek (ideálně rozbitý
na menší části), dále pak směsné stavební a
demoliční odpady – ovšem nikoliv stavební odpady s příměsí azbestu. Přijímány jsou zde také
nebezpečné odpady a obaly s jejich zbytky jako
jsou např. plechovky či plastové obaly od olejů,

barev či různých chemikálií. Odložit zde můžete
také pneumatiky.
Rádi od vás přijmeme také vysloužilé elektrospotřebiče a světelné zdroje, které (v případě,
že jsou kompletní) podléhají zpětnému odběru.
V rámci zpětného odběru od vás přijmeme veškeré elektrospotřebiče (např. pračky, myčky na
nádobí, ledničky, mrazničky, elektrické sporáky,
mikrovlnné trouby, drobné kuchyňské spotřebiče,
vysavače, televizory, počítače, počítačové monitory, tiskárny apod.). Odložit zde můžete také zářivky nebo úsporky.
Vnitřní směrnicí města Dubá je stanoven limit
pro bezplatné odkládání některých druhů odpadů. Tento limit je stanovený u směsných stavebních a demoličních odpadů, které sem občané
platící u nás odpady mohou zdarma uložit v
množství 500 kg (na osobu za rok). Omezeno je
také množství odevzdaných pneumatik. Zdarma
je na SD možné odkládat pouze pneumatiky z
osobních automobilů, a to v počtu 4 ks/osobu za
rok. Pneumatiky je třeba odevzdávat bez disků,
za každou pneumatiku odevzdanou s diskem vám
bude napočítán příplatek ve výši 100,- Kč. Nadlimitní množství bude třeba zaplatit ve výši stanovené ceníkem města. Podotýkám, že nákladní a
traktorové pneumatiky po vás obsluha sběrného
dvora bude vždy požadovat zaplatit, a to dle aktuálního ceníku, který má k dispozici.
Nebezpečné odpady a objemné odpady nejsou množstevně omezeny a ukládat je na SD
můžete zcela zdarma. Zpoplatněno není ani odkládání biologicky rozložitelných odpadů, tzv.
„BRKO“ (např. větve, listí, tráva). Ani BRKO nejsou limitovány, co se množství týče, v jejich případě vás pouze žádáme, abyste nemíchali větve
s trávou dohromady, ale odkládali je na ploše k
tomu vyčleněné zvlášť, a abyste dohlédli na to,
že mezi ně nebudou přidávány žádné jiné odpady, zejména pak stavební nebo plasty (na to jsme
v minulosti narazili hned několikrát).
Neméně důležitá informace je, že na náš
sběrný dvůr není možné dovézt žádné odpady
s příměsí azbestu, tedy ani eternitové vlnovky
či šablony. Ty je třeba likvidovat vždy na vlastní
náklady a zcela v souladu se zákonem. V případě, že podobné odpady doma máte a potřebujete je zlikvidovat, můžete se na mě obrátit na
tel. čísle 724 857 243, a já vám poradím, jak je
jejich likvidaci možné zajistit a na koho se v této
věci obrátit.
Na SD Dubá od vás bohužel nemůžeme odebírat ani léčiva, ta můžete bezplatně odevzdat v
jakékoliv lékárně.

Závěrem bych ráda upozornila, že v nejbližší
době bude na sběrný dvůr umístěn nový kontejner, do kterého bude možné vhazovat pouze odpady vyrobené z PLASTU. Některé plasty jsou
bohužel objemnější a je zbytečné je pouze kvůli
tomu vyhazovat do objemného odpadu a zavážet
jimi skládku. Takto odevzdané plasty budou svozovou firmou odváženy na třídící linku a budou
moci být recyklovány a dále využívány.
V případě, že budete mít ohledně odpadů jakékoliv dotazy, neváhejte mě kontaktovat na výše
uvedeném čísle 724 857 243 nebo na e-mailu
ekolog@mestoduba.cz.
V příštím vydání Dubáčku se odpadům budeme věnovat zase z trochu jiné stránky, připravujeme pro vás srovnání produkce jednotlivých druhů
odpadů v posledních čtyřech letech.
Zuzka Martínková, ekolog

Město Dubá
přijme brigádníky
starší 18. let
na letní sezonu

do autokempu Nedamov.
Jedná se o práci v pokladně
a na parkovišti.
Bližší informace podá pracovník
městského úřadu Dubá paní
L. Benešová, tel. č. 487870201

Knihovna
Dne 16.4.2015 bude z důvodu
celkové revize fondu
knihovna uzavřena.
Dne 30.4.2015 bude knihovna
otevřena pouze do 16.00 hodin.
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Štafetový běh pro Růženku

Jako předčasně narozená strávila první týdny
života v inkubátoru. Bez pomoci přístrojů nedýchala, pět hodin bojovala o život na sále při náročné operaci srdce a lékaři jí nedávali ani půl
roku života kvůli závažným syndromům, na které se záhy přišlo. Nemá to jednoduché, ale nevzdává se.
Velká bojovnice a optimistka je sedmiletá Růženka Tušelová z České Lípy, která žije se svou
matkou v jednom z bytů na sídlišti Lada. Růženka prožije celý život na invalidním vozíku, sama
se kvůli handicapu neudrží na nohou, špatně vidí
a kromě jiných ji za čtyři roky čeká operace páteře, ze které mají strach i špičkoví lékaři.

„Doktoři se toho moc bojí. Říkají, že může přijít o život, ale nechci malovat čerta na zeď,“ říká
Růženčina matka. Není to každodenní cvičení
s Růženkou ani to, že na výchovu dítěte je úplně
sama, ale nejhorší je podle ní strach při čekání,
zda se její dcera po operaci vůbec probudí.
Pro obě velmi náročné je vždy také období
po operaci, kdy je Růženka i na několik týdnů odkázaná jen na lůžko. V jejím případě konkrétně
na dětskou postýlku, do které se třicetikilové dítě
sotva vejde. Dvacet tisíc na speciální zdravotní
postel ale rodině schází.
Novou nadějí pro Růženku může být sportovní akce Českolipského deníku, která se uskuteč-

Dubáček

PODROBNOSTI
√ 1. května na atletickém stadionu U Ploučnice
√ startovné: 50 korun za člena štafety
√ běžce čeká úsek 4x 100 metrů, podmínkou
je 1 žena v týmu
Přihlásit svůj tým je možné na
• e-mailu ceskolipsky@denik.cz
• telefonním čísle 724 482 838
• osobně v redakci Českolipského deníku na
adrese Mariánská 216 Česká Lípa
Uzávěrka přihlášek je 27. dubna.
ní 1. května na atletickém stadionu U Ploučnice
v České Lípě, kde se rozhoří běžecká bitva čtyřčlenných štafet.
Týmy pak pomůžou Růžence lépe dosáhnout
jejího snu symbolickým startovným 50 korun za
člena ve štafetě. Každý, kdo po čarodějnickém
reji dá přednost sportu před sezením u televize
a lenošením, si domů ze stadionu odnese nejen
dobrý pocit, ale i originální sportovní zážitek.
Stometrový sranda sprint s novinovou štafetou okořeněný nevšedním kulturním programem
i známými osobnostmi regionu, to v historii českolipské redakce zkrátka ještě nebylo. Samozřejmostí svátečního sportovního klání budou atraktivní a hodnotné ceny pro vítěze, včetně unikátní
trofeje vyrobené novoborským sklářem.
Jste sportovec tělem i duší, máte v práci kolegy, kteří jsou pro každou srandu nebo jste jedni z těch, co se neotočí zády k těm, kdo neměli
v životě tolik štěstí a zasloužili by si pomoc? Přihlásit se může každý, nejdéle však do pondělí
27. dubna.
Adéla Vachtová

PLACENÁ INZERCE
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 19. dubna 2015
Dubá – u kostela ve 13.15 hod.
V sobotu 25. dubna 2015
Dubá – u kostela ve 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

Dubáček -
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PADĚLEK ČISTIČE NA BRÝLE
OPTIGLEIN JE NEBEZPEČNÝ
Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) upozorňuje spotřebitele na nebezpečný výrobek – falzifikát čističe na brýle,
monitorů a dalších zařízení značky OPTIGLEIN. Zároveň
vyzývá veřejnost, aby v případě, že padělek vlastní, neprodleně kontaktovala Oblastní inspektorát ČIŽP Olomouc, oddělení odpadového hospodářství.
Inspektoři obdrželi informaci o nehodě spočívající v poleptání prstů na ruce spojené s používáním výrobku Professionell OPTIGLEIN, který byl uváděn na trh v České republice
v rámci předváděcích akcí v obchodních centrech na území
republiky. Podle informací od společnosti, která jako první
uvedla výrobek OPTIGLEIN na trh v ČR, se jedná o padělek. Ten se liší od originálu jiným složením.
Falzifikáty byly zajištěny v říjnu 2014 na předváděcím stánku v obchodním centru Interspar (nyní Albert) v Prostějově. Podle informací inspekce se padělky mohly vyskytovat v rámci předváděcích akcí především v Olomouckém
a Zlínském kraji.
Originály mají na dně lahvičky natištěno datum expirace,
což je hlavním rozpoznávacím prvkem. Výrobek byl nahlášen do výstražného systému RAPEX a spotřebitelé, kteří
ho zakoupili, mají právo na jeho vrácení distributorovi podle
zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků.
Webová stránka výstražného systému RAPEX:
HYPERLINK „http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/
alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications“
http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications
Na přiložených fotografiích jsou uvedeny rozdíly mezi originálním balením a jeho falzifikátem.
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V letošním roce oslavíme kulaté jubileum. V roce 2005 jsme za podpory tehdejšího hejtmana Libereckého kraje, účasti starostky Dubé a zástupců z řad dárců (zvláštní pozornost si
zaslouží Nadace Euronisa, která rekonstrukci podpořila cca půlmiliónem korun) otevřeli
první polovinu objektu s kapacitou 4 lůžek. V roce 2011 došlo i na otevření druhé rekonstruované části s dalšími čtyřmi lůžky a potřebným zázemím pro klienty. U příležitosti tohoto výročí chceme uspořádat den otevřených dveří s programem, a to v souvislosti s konáním Letních slavností v Dubé. Včas se dozvíte všechny podrobnosti.
Jistě jste si všimli, že objekt sociální rehabilitace není uzavřen jen pro klienty, ale
že jsme začali nabízet služby pro veřejnost (od loňska kinesiotaping a nově i masáže). K tomuto kroku jsme přistoupili nejen proto, že máme výbornou terapeutku, ale
i proto, že jako nestátní nezisková organizace se dlouhodobě potýkáme se stále se
snižujícími příjmy ze strany státu a kraje. Tím jsme nuceni si na své služby získat prostředky z jiných zdrojů. Proto chci vám všem, kteří jste již naše služby využili, touto
cestou poděkovat, protože peníze takto utržené jsou beze zbytku použity pro provoz
sociální rehabilitace, tj. pro její uživatele.
Na závěr mého krátkého příspěvku mi dovolte ještě shrnutí a trochu statistiky. Diakonie Dubá je jedním ze dvou takovýchto výjimečných zařízení v celé České republice a jejím hlavním cílem je navracet lidi po úrazech či nemocech zpět do běžného
života. V roce 2015 využilo našich služeb 10 klientů, z nichž dva v průběhu roku odešli do svého trvalého bydliště. Za celou dobu provozu jsme pomohli již více než 25 lidem. V letošním roce jsme zažili i jednu traumatickou událost, a tou bylo úmrtí klienta.
Jednalo se o náhlé úmrtí způsobené zástavou srdce z důvodu embolie. Znovu jsme si
uvědomili trpkou pravdu, a tou je, že mnozí z našich uživatelů jsou lidé nemocní. Proto
děkujeme vám všem, kteří nám svou přízní, vlídným slovem i svými dary pomáháte
pomáhat těm, kteří by jinak měli jen malou šanci na návrat do normálního života.
Abych však svůj příspěvek neukončil smutně, mám pro vás i radostnější zprávu.
Pokud sledujete pořad TV Prima Prostřeno, můžete se těšit na televizní návštěvu objektu Centra sociální rehabilitace. V průběhu dubna bude odvysíláno natáčení z Libereckého kraje, kterého se zúčastnila uživatelka našich služeb. Pondělní vaření probíhalo v našem zařízení a o zábavu se postarali Veteráni z Dubé. Takže se máte jistě na
co těšit. Přesný termín vysílání najdete na našich webovkách www.diakonieduba.cz.
Pokud byste vysílání propásli, můžete si jej prohlédnout zpětně přes internet.
Michal Exner, výkonný ředitel Centra sociální rehabilitace Diakonie Dubá

Pro občany celého Libereckého kraje bude od 1. dubna 2015 k dispozici

noční pohotovostní služba zubního lékaře

na adrese: Boleslavova 1136/4, Liberec – Rochlice
v ordinaci MUDr. Ahmad Abu Baker
ordinační hodiny: sobota, neděle a svátky, od 18:00 hodin do 6:00 hodin následujícího dne,
telefon do ordinace: +420 606 367 953; www.aadent.cz
Do ordinace mohou přijít pacienti s náhle vzniklými bolestivými stavy zubů nebo při zhoršení průběhu
léčby zubů, pokud nemohou být ošetřeni svým registrujícím zubním lékařem.
Za využití zubní pohotovostní služby je pacient povinen zaplatit regulační poplatek ve výši 90 Kč.
(Doklad o zaplacení regulačního poplatku bude vystaven lékařem na žádost pacienta).
Každý pacient obdrží o diagnostickém nebo léčebném výkonu záznam pro další využití, např. k přijetí
do ústavní péče nebo ke kontrole u svého registrujícího zubního lékaře.

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 4.4.
Pavel Pavlov
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 722 591

sobota 11.4.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

neděle 19.4.
MUDr. Jitka Makovičková
Havlíčkova 443, Česká Lípa
tel. 487 521 356

neděle 5.4.
Pavel Pavlov
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 722 591

neděle 12.4.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 728 209 220

sobota 25.4.
MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176

pondělí 6.4.
Nazar Vasylenko
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 725 466

sobota 18.4.
MUDr. Přemysl Prstek
Revoluční 164, Stráž p. R.
tel. 487 851 705

neděle 26.4.
MUDr. Jana Vejvodová
Prokopa Holého 149, Č.Lípa
tel. 487 524 577

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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Prameny a pramínky

Jaro bývalo časem čištění studánek a Dubsko
je na vodní zdroje velmi bohaté, proto první jarní cyklovýlet povede kolem některých pramenů
a pramínků v Dubé a v jejím okolí. Na přibližně
dvaceti kilometrovou vyjížďku se vydáme kolem bývalého hotelu Slávie po modré turistické
značce do Sadové ulice, kde hned na začátku mineme opravenou studánku v památkově
chráněnén souboru skalních sklípků. Projíždíme kolem plochy bývalého zahradnictví, kde
jsou menší prameniště, za sochou sv. Floriána
pak vytéká z potrubí do „vany“ máchadla velký
pramen pitné vody.
Pojedeme mimo Máchadlo rovně po modré
značce kolem několika dalších skalních sklípků
a památkově chráněné roubené chalupy směrem
k Nedamovu. Po levé straně cesty se v malých
stavbičkách skrývají další prameny, vzdálenější

stva – původně byl tento pomník postaven na
památku nedamovských obětí I. světové války.
Za ním se nacházejí zbytky Ženského mlýna –
ve skalní nádržce je zde pramen, druhý pak vytéká z místnosti vysekané do skály. Vedle Ženského mlýna je funkční vodárna z roku 1913.

Dubáček

čujeme rovně podél paseky až k druhému rozcestí, kde travnatá cesta vlevo vede do původního - dnes neschůdného úvozu, musíme proto
jet rovně do poměrně strmého kopce nově vyjetou cestou nad úvozem, po které se dostaneme
k dalšímu rozcestí. Zde doprava odbočuje polní

Pramen Na Máchadle

Pramen náležející k bývalé mlékárně

Pramen cestou k Nedamovu

Studánka v Ženském mlýně

Studánka v Sadové ulici

objekt opravili majitelé bývalé mlékárny, ke které
pramen patří. Vyjedeme na silnici a pokračujeme k Černému mlýnu, kde spolu s modrou turistickou značkou zabočíme doprava. Projíždíme
podél přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky až k pomníku, upomínajícímu na konec
II. světové války a odsun německého obyvatel-

Modrá značka odbočuje doprava na Panskou
Ves, my ale pojedeme dál po ždírecké silnici, až
na křižovatku, kde doprava odbočuje silnička na
Panskou Ves a doleva na Plešivec. Dáme se
vlevo po červené značce. Hned na kraji můžeme
obdivovat mohutné trsy ostřice, dál pak napravo
do skály vytesané zbytky domů - dnes na soukromém pozemku. Vyzděný obkouk, přiléhající
ke skále, skrývá nepoužívanou studánku. O něco dále po lávce je přístupná druhá funkční studánka. Po obou stranách cesty byly v nedávné
době vytvořeny malé vodní plochy.
Mineme skupinu domů a v zatáčce silničky odbočíme doprava na půvabnou polní cestu. Dojedeme k rozcestí, nalevo odbočuje více
upravená cesta ke dvěma domům, my ale pokraNové vodní plochy pod Plešivcem

Bývalá studánka pod Plešivcem

cesta do půvabných travnatých luk, v přímém
směru pokračuje starý úvoz, my ale úvoz přejedeme směrem doleva a po pár metrech odbočíme doprava a příjemnou lesní cestou sjíždíme
ke ždírecké silnici.
Na silnici se dáme doleva kolem kapličky,
vysekané ve skalním bloku, projedeme Ždíreckým dolem, mineme skalní výklenkovou kapličku sv. Jana Křtitele a vyjedeme až ke křižovatce před Ždírcem, kde pojedeme rovně a
posléze odbočíme na Bořejov. V Bořejově pokračujeme po silnici doprava na Blatce. Můžeme si vychutnat sjezd půvabnou silnicí, vinoucí
se mezi lesy nad hlubokou roklí. V Blatcích na
křižovatce u obnovené kapličky Nejsvětější Trojice, jejíž výmalbu provedla akad. malířka VenCesta odbočující z plešivecké silničky

Dubáček -
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Kaplička Nejsvětější Trojice v Blatcích

dula Císařovská, zabočíme doprava a krásnou
alejí starých hrušní dojedeme na křižovatku,
kde odbočíme opět doprava. Sjedeme serpen-

Osady, vesnice i města byly v historii vždy závislé na dostupnosti vodního zdroje. Právě tak
se odedávna obyvatelé snažili dostatek vody násobit budováním umělých vodních ploch. Nejen
aby si zajistili zásobu vody pro hospodářství, či
pro případ požárů, ale rybníky bývaly často při
mlýnech a hlavně sloužily k chovu ryb.
V Dubé, kde o vodu nouze nebyla, tak jako
v jiných osadách, v průběhu historie vzniklo –
a také zaniklo – několik rybníků. Velký Kostelní
rybník (Kirchen Teich) zasahoval před polovinou 19. století od bývalého kostela Nanebevzetí
Panny Marie (dnešní pošty), přibližně do poloviny dnešního autobusového nádraží, dále jeho
hranici tvořila ulice před dnešní restaurací „Tam
vedle“, v linii zahrádky domku čp. 1 se hráz rybníka stáčela zpět k centru města a pod bývalý
kostel. Blok domů na hrázi rybníka byl postižen
bombardováním města na konci II. světové války
a v době výstavby průtahu městem v následujících letech byla značná část rybníka zasypána
a dostal svou nynější podobu.
Další dochovaný městský rybník je Mrazák,
či správněji Mrázák, podle bývalého majitele
sousedního domu Leopolda Mráze. V historic-

Lazebnický rybník v roce 1908

tinou do údolí, vpravo odbočuje cesta na Beškov, vlevo silnička do osady Kluk, my pokračujeme rovně. Hned za křižovatkou prýští ze skal
vlevo dvojitý pramen, jeho jedna část je nově
obestavěna dřevěnou boudičkou.
Silnice nás vede podél údolí, které bylo kdysi
využito k soustavě rybníků. Za druhým mostkem
po pravé straně silnice si můžeme všimnout tak
zvané „Cikánské jeskyně“ - vytesané štoly, která
byla pravděpodobně odtokovým zařízením přilehlého rybníka. O něco dále dojedeme ke kapličce z roku 1902, původně s obrazem Panny Marie s Ježíškem od malíře Sturma. Za kapličkou
je známý pramen pitné vody, vytékající z trubky
zpod svahu. Pokračujeme po silnici podél přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky, vyjedeme nad Rozprechtický rybník, ze skalnatého
podloží pod Rozprechtickým statkem také vytéká
malý pramen. Nalevo od silnice odbočuje Pramenný důl, který již svým jménem označuje velký
výstyt vývěrů vody. Cesta, která jím vede, se pomalu vzpamatovává z těžké devastace, způsobené přibližováním dřeva. Po silnici kolem bývalého
Šibeničního mlýna se vrátíme do Dubé.
–myš–

Dubské rybníky
kých pramenech nese jméno Cihelný (Ziegel
Teich), ale také Horní. Původně k němu vedla
strouha od Lopušáku, mnozí si ještě pamatují malý rybníček pro vodní drůbež na zahrádkách. Zda se voda ztratila při provedení vrtu
u Lopušáku, či z jiných důvodů, není jasné.
V poslední době je ale rybník Mrazák odkázaný jen na srážkovou vodu, proto je jeho napouštění obtížné.
Pod hrází Mrazáku, kde se ještě donedávna tyčily mohutné lípy a kudy vedla cesta, býval
další rybník. Jmenoval se Lískový (Hafel Teich)
nebo také Prostřední. Nyní je v jeho ploše školní hřiště. Odtok z těchto dvou rybníků původně
vedl otevřenou strouhou do Kostelního rybníka.
Posléze byla strouha zatrubněna a vede v zemi
podél řady jalovců.
Do dnešních dnů se nedochoval ani Lazebnický rybník (Bader Teich), který býval před požární zbrojnicí. U něj stály městské lázně. Lazebník Georg Drasler provozoval svou živnost
již roku 1618. Bohumil Kinský se také zmiňuje
o památném sadu u Lazebnického rybníka. Kostelní a Lazebnický rybník nepochybně byly součástí fortifikace města, u kostela Nanebevzetí

Dvojitý pramen pod Beškovem
Kaplička pod Beškovem

Panny Marie bývala brána, u výjezdu směrem
na Českou Lípu byla druhá brána a směrem na
Mšeno třetí z městských bran. Na mapě Stabilního katastru z doby před polovinou 19. století nalezneme zakreslený ještě jeden rybník
– v ulici Požárníků v prostoru zahrady pod domem čp. 133. Na počátku 20. století byl ale již
zrušený a zasypaný.
Ačkoliv ve 20. století mnoho rybníků na
Dubsku zaniklo, některé byly naopak nově vybudovány a některé, odsouzené k zániku, se podařilo obnovit. Koncem 60. let byl vybudován
velký Rozprechtický rybník, vzniklo mnoho malých vodních ploch a tůní v CHKO Kokořínsko.
Obnovený, byť ne v plném rozsahu, byl rybník
pod Novým Berštejnem, který Friedrich Bernau
zmiňuje v souvislosti s Novoberštejnským pivovarem. Částečně obnoven byl rybník u Šibeničního mlýna, či na Dražejově. Mírného zvětšení
se dočkal Černý rybník v Nedamově, který již
více než sto let slouží ke koupání. V některých
osadách na Dubsku jsou rybníky a vodní nádrže napuštěné a v provozu, například ve Lhotě,
jinde teprve čekají na svoji obnovu.
–myš–

Kostelní rybník, konec 30. let 20. století
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Dubáček

PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

ZEDNÍK

STAVEBNÍ, ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
fasády, omítky, obklady, rekonstrukce bytů,
sádrokartony, zateplování budov
Dubá, Zakšín, Česká Lípa, Mladá Boleslav, Mělník a okolí
Aleš Šesták
tel. 777 310 433
e-mail:sestak.ales@seznam.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 -
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Ukliďme Česko

Uskuteční se druhý ročník dobrovolnické úklidové akce s názvem Ukliďme
Česko, jejímž cílem je zbavit česká města, vesnice a přírodu volně odhozeného nepořádku a černých skládek.
Loňský první ročník této celorepublikové akce se shledal s velkým úspěchem, zúčastnilo se jej na 6 000 dobrovolníků, kteří na 280 místech České
republiky sesbírali na 350 tun odpadu. Třešničkou na dortu bylo nejen pro
organizátory ocenění v soutěži E.ON Energy Globe Award udělované projektům, které přispívají k šetření životního prostředí a úsporám energie.
Oproti prvnímu ročníku akce dojde v roce 2015 hned k několika změnám. Tou nejzásadnější je změna termínu konání akce. K tomuto kroku
vedly poměrně prozaické důvody: jak vyplynulo ze zkušeností z loňského
roku a z reakcí dobrovolníků, v květnu je již naše příroda v plném květu
a pohozené odpadky se ztrácí v bujném porostu a ani popáleniny od kopřiv dobrovolníkům na elánu nepřidají. Proto se Ukliďme Česko bude letos
konat o měsíc dříve, v sobotu 18. 4.
Další novinkou je zavedení možnosti pořádání úklidů pod hlavičkou
Ukliďme Česko i v alternativním termínu. Cílem je především umožnit
uspořádání firemních a školních úklidů v běžné pracovní době či jako
součást výuky.
Pro letošek chystáme také větší podporu místních organizátorů úklidových akcí, pro které zajistíme jak pytle na sběr odpadu (ty už si nebudou
muset vyzvedávat, doručíme jim je přímo na místo úklidu), tak i rukavice
pro všechny účastníky. Jako malou pozornost od nás organizátoři místních
úklidů dostanou trička s logem akce“, sdělili nám pořadatelé akce.
Všichni, kdo by se do projektu rádi zapojili, se mohou již nyní registrovat na webových stránkách http://www.UklidmeCesko.cz.
Tak neváhejte a připojte se. Bez Vás Česko neuklidíme!
Ing. Radek Janoušek

Za nákupy do Polska
Kudowa Zdroj

Na přání klientů, ještě jednou nákupy
na velké tržnici v Polsku

v sobotu 18. dubna 2015
odjezd v 7 hodin
z autobusového nádraží v Dubé.
Cena 300 Kč
Přihlásit se můžete
u paní Evy Jelenové osobně
nebo na tel.: 723 729 829
nebo 487 870 511
NÁRODNÍ TÝDEN
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI V DUBÉ

Ve středu 18. března 2015 proběhla v Klubu seniorů v Dubé přednáška
o paměti, která se konala v rámci Národního týdne trénování paměti.
Senioři se zde dozvěděli, jak paměť funguje, jak se dělí, ale hlavně
si přímo na sobě vyzkoušeli, že to s jejich pamětí vůbec není tak špatné, jak si možná mysleli, a že si vlastně ještě výborně pamatují, když jim
někdo poradí, jak na to. A právě o to se ČSTPMJ (Česká společnost pro
trénování paměti a mozkový jogging), která Národní týden trénování paměti pořádá, snaží.
V rámci této akce proběhla ještě další přednáška s ukázkou a to ve
čtvrtek 19. března v Klubovém domě. Celkem tyto přednášky navštívilo
18 občanů.
Za účast a krásnou atmosféru všem děkuje
Leona Maříková, certifikovaná trenérka paměti I. stupně.

Ze života škol
Olympiáda v AJ
Ve středu 18. února se naši žáci zúčastnili okresního kola Olympiády v anglickém jazyce v DDM
Libertin v České Lípě. V kategorii I.A soutěžili Petr Kohout a Zdeněk Krejčí, v kategorii II.A
Marie Horčíková. Děkuji všem za účast a vzornou reprezentaci školy.
Zde jsou postřehy soutěžících: „Na Olympiádě v angličtině jsem byl se Zdendou Krejčím.
Nejdřív nás čekal poslech a doplňovací cvičení,
potom jsme řekli něco o sobě a o vylosovaném
tématu, pak jsme popisovali obrázek (anglicky).“
(Petr Kohout)
„Začalo to tak, že jsme přijeli do České Lípy
a šli do dětského centra. Nejdříve jsme dělali poslechové cvičení. To bylo celkem lehké. Pak jsme

se museli představit a udělat pár úkolů, potom
jsme asi hodinu čekali. Když jsme odcházeli, tak
nám dali diplom za účast.“
(Zdeněk Krejčí)
„Olympiáda z AJ se konala v DDM Libertin
v České Lípě. Trvala přibližně 2-3 hodiny a z naší
kategorie nás tam bylo 13. Losovali jsme si čísla
a já si vylosovala číslo 12, na řadu jsem přišla
asi po dvou hodinách. Nejdřív jsme měli poslech
a doplňování do textu a potom si nás postupně zavolali na konverzaci. Nejdřív jsem se měla
představit a mluvit o sobě. Poté jsem si vylosovala téma „koníčky“. Jako poslední věc jsem si
vybrala obrázek a popsala ho.“
(Marie Horčíková)

Zápis do
první třídy

12. února 2015 se na naší základní škole v Dubé
konal zápis do 1. třídy. Budoucí prvňáčky přivítaly
a provázely celým zápisem pohádkové postavy.
Předškoláci pak plnili různé úkoly, aby si za zápis vysloužili keramickou medaili a pamětní list.
Přišlo 32 dětiček a všechny byly velmi šikovné.
Myslím, že se dětem procházka po škole a třídě
líbila (i když musely splnit záludné úkoly), protože
hýřily úsměvy a slziček teklo jen pomálu. Děkuji kolegyním a pohádkovým postavám z 5. třídy
za pomoc při zápisu a už se velmi těším na své
budoucí žáčky.
Mgr. Veronika Matějková
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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

Výchovný
koncert
„Bubnování“

2. března 2015 zavítala do naší školy skupina
Dumping Drums v čele s Ivo Batouškem. Tento
výchovný koncert, který se uskutečnil pro žáky
1. i 2. stupně nás zábavným způsobem přenesl do kouzelného světa rytmů a hudby. Někteří
měli možnost zapojit se do hry na africké bubny
Djumbe a dokázat tak, že skutečně mají rytmus
v těle. Vedli si skvěle. Rada pro ty, kteří by chtěli
bubnování zkusit. Pořiďte si plastový barel a bubnujte. Těšíme se na další pokračování.
L. Kadlečková

Dubáček

Spisovatelé
druhé třídy

Žáci v druhé třídě dostali domácí úkol popsat
sourozence nebo rodiče. Ve škole jsme popisovali hlavně pohádkové bytosti, proto mě velice potěšilo, jak někteří žáci dokázali popsat své
sourozence. Vím, že rodiče nejspíš dětem pomáhali, ale stejně to stojí za přečtení, proto vám
ukazuji jedny z nejhezčích prací:
Tomáš: „Moje sestra se jmenuje Deniska.
Má dlouhé hnědé vlasy a hnědé oči. Měří 105 cm
a váží 17 kg. Jsou jí 4 roky. Je hodná a má ráda
jídlo. Jsem rád, že ji mám.“
Baruška: „Můj mladší bratr je malý, má zrzavé vlasy, má modrozelené oči, má malý nos
a ukřičenou pusu.“
Marek: „Moje sestra Melanie je roztomilé miminko. Má krátké, hnědé vlásky, velké černé oči
a v pusince ani jeden zub. Je baculatá a nádherně voní. Nezlobí a ráda cucá mlíčko.“
Josífek: „Moje Madlenka má modré oči, je
blonďatá, má dlouhé vlasy a je mlsná. Někdy se
pohádáme, ale máme se rádi.“
Kája: „Mám dva bratry. Prostřední se jmenuje
Jan. Je mu 10 let. Je blonďatý. Je velice hubený,
má modré oči a měkký nos. Na hrudi má velkou
pihu. Má rád lego.“
Anežka: „Má sestra má dlouhé vlasy. Má
modré oči, a když se zasměje, na tváři se jí objeví ďolíčky. Má štíhlou postavu a je o hlavu větší než já.“
Nestojí to za přečtení?
Druháčci s paní učitelkou Jelenovou

Interaktivka
v pětce

Když jsem jednou přišel do třídy, byla na zdi pověšena interaktivní tabule. Hróóózně jsem se těšil, až zazvoní na hodinu, abychom mohli tabuli
vyzkoušet. Je to totiž úžasná věc. Zpříjemňuje
vyučování, tedy nevím, jestli všem, ale já to tak
mám, protože mám pak při hodinách větší chuť
pracovat. Najednou se hlásí i děti, kterým to jindy při hodině moc nejde. A taky je fajn, že nám
může paní učitelka ukázat hned obrázek něčeho,
o čem se právě bavíme, pouštět ukázky hudby
a když jsme hodní tak i zfilmované příběhy, které
čteme v Čítance.
Ondřej Kos, 5. třída

Olympiáda v NJ

Ve čtvrtek 5. března se náš žák 8. třídy Benedikt
Hanka zúčastnil krajského kola Olympiády v německém jazyce v Liberci. V konkurenci ostatních
skončil na krásném 3. místě – blahopřejeme!
Mgr. Lenka Kindlová – učitelka NJ

Velká sláva !

24. února 2015 se Daniel Krejčík,
žák V. třídy, zúčastnil okresního kola
v recitaci a ve své kategorii zvítězil.
Obsadil 1. místo a postoupil do krajského
kola, které se uskuteční v měsíci dubnu
v Liberci. Gratulujeme!
J. Staňková

„Nejdříve byla písemná část s poslechem (porozumění textu), pak následovalo dlouhé čekání
na konverzaci (byl jsem asi uprostřed soutěžního pole). Vylosoval jsem si téma „bydlení“, měl
jsem 15 minut na přípravu a pak jsem 15 minut
konverzoval s porotou. Pak jsme zase čekali na
„přezkoušení“ konkurence. Výsledky byly sečteny
během 30 minut, z třetího místa jsem měl velkou
radost.“
Benedikt Hanka

Dubáček -
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Kultura
ČESKÁ LÍPA

Jiráskovo divadlo
11. 4. 2015 15:00 O KOCOURU MIKEŠOVI
Klasická pohádka podle motivů Josefa Lady. Černý kocourek žil v Hrusicích u Ševců a nejvíc si s
ním rozuměl Pepík. Spolu se navyváděli mnoho
veselých kousků a taškařic, při nichž nikdy nechyběli kamarádi Pašík a Bobeš. Když se Mikeš
vypravil do světa, prožil nejedno dobrodružství
na cestách a v cirkuse, kde na čas zakotvil. Ale
všude dobře, doma nejlíp, a tak se kocourek zase
vrátil, aby rozdával radost všem dětem.
Vstupné: 80 Kč
O kocouru Mikešovi

Komorní psychologický příběh proslulého amerického dramatika Neila LaButea se vydává do temných zákoutí duší dvou sourozenců. Z neustálých
konfrontací se skládá obraz jejich dětství¨i silného pouta, které mezi nimi po celý život přetrvává.
Hrají Zlata Adamovská a Petr Štěpánek.
Vstupné: 350 Kč
Kulturní dům Crystal
15. 4. 2015 19:00 ARAKAIN A LUCIE BÍLÁ
Legenda české metalové scény, kapela Arakain
a nejpopulárnější česká zpěvačka Lucie Bílá, se
opět na jaře 2015 spojí! Lucie se znovu stane
právoplatnou členkou kapely Arakain, se kterou před 30 lety začínala. Naváže tak nejen na své začátky, ale i na veleúspěšné výroční
turné Arakain XXX. Arakain a Lucie
Bílá se po 3 letech opět spojují, aby
absolvovali společné turné.
Vstupné: 399 Kč
29. 4. 2015 19:00
CHINASKI
ROCKFIELD TOUR 2015
Jedna z nejpopulárnějších českých
kapel současnosti přijíždí představit
novou desku.
Vstupné: 350 Kč

13. 4. 2015 19:00
BOKÉM

V LESE ČERNÉM, HLU-

MŠENO

25. 4. 2015 9:30 -15:00 VYMETÁNÍ VÝFUKŮ

JAWA-MOTO-ČZ CLUB MŠENO vás zve na akci
Vymetání výfuků, která se koná dne 25. dubna
2015. Sraz v 9:30 na náměstí Míru ve Mšeně,
start jízdy v 10:00 hodin, následuje vyjížďka po
okolí Mšena. Účast 50,- Kč.
1. 5. 2015 14:00 -16:00 PLOCHÁ DRÁHA:
Přebor ČR jednotlivců + Memoriál Emila Sovy
Mšeno, plochodrážní stadion

VYSOKÁ

Dům řemesel Arcadis
do 10. 5. 2015 Výstava fotografií ISLAND

ÚŠTĚK

Galerie U Brány
do 28.5. BERENIKA SAUDKOVÁ – Obrazy
a grafiky
Reprezentativní výběr z tvorby extravagantní
a krásné malířky slavného jména.
Fara Úštěk
11.dubna 2015 od 13:00 VYPRAVĚČSKÝ FESTIVAL II.
Po půl roce opět se opět radostně setkáme.
Tentokrát je oproti prvnímu ročníku dané téma
- Člověk na planetě. Budeme se tedy pohybovat
na pomezí Vypravěčství, popularizace vědy a filozofie. Dobrá zpráva! Můžeme být za dobrého
počasí na slunci, za špatného uvnitř.
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Dubáček

Z výstavy fotografií ISLAND ve Vysoké

Z výstavy fotografií ISLAND ve Vysoké

Akce
v Klubu seniorů
V měsíci dubnu 2015
má dubský Klub seniorů
naplánovány tyto akce:
8. 4. Posezení při hudbě
s panem Matějovičem
15. 4. Bowling
Pravidelná setkávání
v klubu začínají vždy
ve středu
ve 13 hodin.
Zváni jsou všichni, kteří
nechtějí být doma sami.

Akce
v Klubu seniorů

Dubáček -
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Dubáček

Pohár TKF Sensei Rachmy Soebajo
Absolutním vítězem 15. ročníku Poháru TKF
Sensei Rachmy Soebajo se stal Karate Klub
Beringin pod vedením trenéra Marka Hrušky.
Oddíl přijel na soutěž s největším počtem závodníků a také získal nejvíce medailí.
Rád bych vás informoval o průběhu soutěže, která se nazývá Pohár TKF Sensei Rachmy Soebajo. Byl to již 15. ročník. Nastoupeno bylo 10 oddílů z federačních čtrnácti,
a co se týká dubského Beringinu, byla s námi
i nová krev.
Děti, které začaly od září nebo i později,
sebraly odvahu a nastoupily změřit síly proti svým soupeřům z ČR. Jak to celé dopadlo
říká nejen výsledková listina, ale i to, že vítězem 15. ročníku je právě náš dubský Beringin a zaslouženě vybojovaný pohár už v této
době nachází své místo v naší Ekoškole ZŠ
Dubá. Hold a dík musím vzdát nejen dětem,
ale i rodičům, které sem děti dovezli, průběh soutěže s námi absolvovali a podporovali
je psychicky po celou dobu soutěže. Získal
jsem tím další motivaci v této aktivitě trenéra. Jelikož se musím přiznat, že tento měsíc
jsem měl zkušenosti dost negativní. Nevím
zda náhodou, či cíleně, mi přišlo na trénink

pět děvčat a po chvilce okukování si s námi
trénink děvčata také vyzkoušela. Velmi mě
zaujala jejich snaha a tak jsem je pozval na
další hodinu, na kterou dorazily. Jejich nadšení a přístup ke sportu mě opravdu překvapil. V duchu jsem si říkal „to by byla pro Beringin posila. Holky, které spolu táhnou za
jeden provaz, kamarádky, které se umí motivovat, zapálené pro dobrou věc (sport, umění, sebeobrana).“ Holky za mnou po tréninku
přišly a ptají se, co mají udělat proto, aby
mohly chodit na tréninky? Řekl jsem postup,
požádal, ať se rodiče ozvou. Jasně, že se nikdo neozval! Ale důvody, které jsem slyšel,
proč holky nemohou chodit na karate jsou
opravdu zarážející. Vím moc dobře, že není
jen karate, jsou i jiné sporty – kroužky. I já
osobně mám rád jiná umění. Důvody k nepodpoření svého dítěte v provozování a cvičení, musí být opravdu závažné, tím spíše,
když o to dítě stojí!
Vždyť cvičení tradičního karate prokazatelně zvyšuje nejen fyzickém, ale i psychické rozvíjení – hlavně u dětí! Víc se k tomu
vyjadřovat nebudu, snad jen možná zmíním,
že jeden z argumentů byl, že kroužek stojí

peníze. Shodou okolností toto slýchávám od
rodičů kteří prokouří měsíčně minimálně půlroční příspěvek na provozování sportovního
kroužku dítěte!
Díky této zkušenosti si ještě více vážím
a sám si beru příklad z rodičů, kteří se takto
dětem věnují a neváhají své děti podpořit na
soutěžích, při trénincích, či finančně. Netýká se to jen karate a věřím, že tento přístup
je správný.
Ale teď zpět k soutěži. Jako trenér musím
říct, že vše dopadlo podle mých představ, dokonce mě výsledky dětí a dorostu vyhecovaly natolik že jsem se musel pokusit osobně
přispět k bodovému výsledku a neplánovaně
jsem si po delší době také nastoupil na tatami, abych sám sobě dokázal, že trenéra dělám oprávněně.
Na závěr nesmím zapomenout poděkovat vedení města v čele s paní starostkou
Mgr. Zdeňkou Šepsovou a naší paní ředitelce ZŠ Mgr. Jindřišce Skalické. Nejen já, ale
i rodiče si dobře uvědomujeme, že bez jejich podpory by nic nebylo. Díky moc a přeji
všem vše nej.
Za KK Beringin Marek Hruška

