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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, máme tu nový rok a s ním i každoroční menší změny v městském zpravodaji Dubáček. Té první jste si jistě všimli hned na
první pohled. Dubáček se nám totiž oblékl do nového kabátu, přesněji
řečeno, rozhodli jsme se, že jeho obálka bude nyní tištěna na podstatně
lepší, křídový papír. Nově také bude každý měsíc vprostřed zpravodaje
umístěna příloha Kraj, kterou připravují kolegové z Krajského úřadu v Liberci, a která je hrazena z prostředků Libereckého kraje. V této příloze
najdete zajímavosti z celého kraje, věříme proto, že pro vás bude příjemným zpestřením.
Drobné změny čekají i naše inzerenty, o změnách v ceníku inzerce se
však dočtete v samostatném článku uvnitř zpravodaje.
Ráda bych vás informovala, že zastupitelé na svém prosincovém veřejném zasedání jednohlasně schválili udělení Ceny města Dubá Natálii
Hruškové, a to za mimořádné úspěchy ve sportovní oblasti a reprezentaci města Dubá. Natálka se v pouhých 11 letech může pyšnit ohromným
množstvím trofejí, medailí či diplomů. Tradičnímu karate se pod vedením
svého otce (pana Marka Hrušky) věnuje od roku 2009. Účastnila se např.
Vánočního poháru, Pražského poháru, Fudokan Capu, Open Capu, Národního poháru, Poháru české federace tradičního karate Fudokan Shotokan,
Poháru tradičního karate Fudokan, ale především i mistrovství ČR a dokonce i mistrovství světa. Jsem přesvědčená, že Natálka si Cenu města

Dubáček

Dubá zaslouží nejen za to, jakých obrovských sportovních úspěchů již dosáhla, ale především za to, jak skvěle reprezentuje celé naše město nejen
v rámci České republiky, ale nyní již také v zahraničí. Svým vrstevníkům je
velkým vzorem. Zároveň věřím, že udělení Ceny města Dubá, která byla doposud vždy udělována za celoživotní přínos pro město v různých
oblastech, bude pro Natálku nejen dostatečnou odměnou za její
snahu a dosažené úspěchy, ale
rovněž silnou motivací pro to,
aby se i nadále ve svých dovednostech zdokonalovala.
V opravdu dlouhém seznamu dosavadních úspěchů Natálky Hruškové, se dočteme, že se
65 krát umístila na stupni vítězů,
z toho 59 krát na 1. místě a 6krát
na místě druhém. Na mistrovství
světa 2014/2015 se v kategorii
Enbu mix umístila na 4. místě.
Slavnostní předání Ceny města
Dubá proběhne v obřadní síni
Městského úřadu Dubá a termín
bude včas zveřejněn.
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Dalším tématem, kterému se chci věnovat je poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v našem městě. Na prosincovém zasedání byla
schválena nová obecně závazná vyhláška, která stanovuje výši tohoto poplatku. Jistě vás potěší, že výše poplatku opět zůstává neměnná,
tedy 450,- Kč na poplatníka a rekreační objekt za rok. Nejzásadnější
změnou, která z vyhlášky vychází, je vyměření poplatků u nezletilých
osob. S účinností od 1. 1. 2016 nebude možné vymáhat nedoplatek po
poplatníkovi, který je nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo je ke
dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník
spravující jeho jmění. Vznikne-li takové osobě nedoplatek na poplatku,
přechází poplatková povinnost na zákonného zástupce nebo opatrovníka. Nová vyhláška je v souladu se zákonem č. 266/2015 vyhlášeným
ve sbírce zákonů 14. 10. 2015, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Závěrem bych vám všem chtěla ještě jednou popřát, ať je rok, do něhož
jsme právě vkročili, plný dobrých zpráv, ať vše, co vás trápilo, zůstane nenávratně zavřené za branami roku minulého. Ať se těšíte pevnému zdraví,
na všech cestách, ať už jsou jakkoliv dlouhé, vás provází štěstí a ať jste
stále obklopeni dobrými přáteli a milující rodinou, neboť ta dokáže dodat
sílu i v těch nejtěžších okamžicích.

Sběrný dvůr Dubá
Pondělí

8.30 - 17.00

Úterý

8.30 - 16.00

Středa

8.30 - 17.00

Čtvrtek

8.30 - 16.00

Pátek

8.30 - 16.00

Sobota

8.00 - 12.00

Polední přestávka od 12.00 do 12.30
Dotazy volejte na číslo 702 047 144
(sběrný dvůr - pan Zabilanský)
nebo 724 857 243 (sl. Martínková)

Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

KONTAKTY NA MĚSTSKÝ ÚŘAD DUBÁ
Jméno

funkce

tel. číslo

e-mail

Mgr. Zdeňka Šepsová
Tomáš Novák (SLK)
Bedřich Janďourek
Leona Maříková
Libuše Benešová
Danuše Červená
Alena Buřtová
Zuzana Martínková
Ing. Josef Štveráček

starostka
místostarosta
tajemník
sekretariát
správa domů
účetní
účetní
ekolog
lesní hospodář,
ochrana ŽP
lesník ML
stavební úřad
stavební úřad
přestupky
investiční a proj. příprava
koordinátor VPP
poplatky
infocentrum, spisovna
matrika, evidence ob.
městská údržba

725 071 130, 487 870 535
602 417 721
606 372 922, 487 870 496
487 870 201
728 168 134, 487 870 201
487 870 201
487 870 201
724 857 243, 487 870 201

starostka@mestoduba.cz
novak.mistostarosta@seznam.cz
tajemnik@mestoduba.cz
podatelna@mestoduba.cz
sprava.domu@mestoduba.cz
ucetni@mestoduba.cz
ucetni2@mestoduba.cz
ekolog@mestoduba.cz

607 851 462, 487 870 201
606 904 093, 487 870 201
487 870 103
487 870 103
487 870 201
606 077 702, 487 870 201
606 826 945, 487 870 201
487 870 201
736 126 063, 487 870 490
487 870 201
607 933 058, 487 870 201

lesni.hospodar@mestoduba.cz
lesnik@mestoduba.cz
stavebni.kralova@mestoduba.cz
stavebni.urad@mestoduba.cz
prestupky@mestoduba.cz
dotace@mestoduba.cz
udrzba@mestoduba.cz
poplatky@mestoduba.cz
info@mestoduba.cz
matrika@mestoduba.cz

Zbyšek Stibor
Věra Králová
Lenka Čermáková
Barbora Tomášková
Ing. Petr Kmínek
Martina Šepsová
Ludmila Plzáková
Bc. Lucie Heringová
Miroslava Papírníková
Vlastimil Šmol

Z městské matriky
JUBILEA

Albert Miroslav, Krčma
Melicharová Věra, Dubá
Skalická Miloslava, Horky
Škodová Hana, Dubá
Kulhanová Drahomíra, Deštná

NAROZENÍ

Kašparová Veronika, Dubá
Studecká Kristýna, Horky

ÚMRTÍ

Piškula Miloslav, Deštná

80 let
86 let
82 let
87 let
84 let

Dne 8.1.2016 uplyne již 20 let od chvíle, kdy nás navždy
opustil pan Rudolf Havlík z Nového Berštejna.
Stále vzpomíná dcera Alena a vnoučata s rodinami.

Z

Dne 13.1.2016 by oslavila své 100. narozeniny naše milovaná babička Jarmila Havlíková z Nového Berštejna.
Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále
budeme mít.
Dcera Alena a vnoučata s rodinami
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Usnesení z veřejného
zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 11/2015 ze dne 10. prosince 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 zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele
zápisu pana MUDr. Jiřího Klementa a paní Gabrielu Garrihy a zapisovatele usnesení pana Milana Netrha.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený doplněný program veřejného zasedání Zastupitelstva města Dubá č. 11/2015.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 10/2015 ze dne 12. listopadu 2015
včetně nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 10/2015 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha.
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání návrhu
na prodej městských bytových jednotek složka
č. 9/15, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje
městských nemovitostí – bytových jednotek č.
343/1, č. 343/3, č. 344/1 a č. 345/1 v budovách
(objekty k bydlení) čp. 343, čp. 344, čp. 345
v Luční ulici v části obce Dubá, které stojí na
pozemcích stavební parcele parcelní číslo 191,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 186 m 2,
stavební parcele parcelní číslo 192/1, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 191 m2, a stavební parcele parcelní číslo 193, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 186 m 2 , včetně příslušných spoluvlastnických podílů – bytová jednotka č. 343/1 (spoluvlastnický podíl 593/10162),
bytová jednotka č. 343/3 (spoluvlastnický podíl
342/5081), bytová jednotka č. 344/1 (spoluvlastnický podíl 296/5081), bytová jednotka č. 345/1
(spoluvlastnický podíl 297/5081), na společných
částech budov a na pozemcích, na kterých budovy stojí, vše v obci Dubá, katastrální území
Dubá. Bližší podmínky prodeje budou uvedeny
ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městského pozemku
(záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná
žádost – složka č. 20/15): pozemková parcela
parcelní číslo 2003/9, ostatní plocha (jiná plocha), o výměře 114 m2, v obci Dubá, katastrální
území Dubá. Strana kupující: pan P.Č. a paní
A.Č., kupní cena činí 4 560,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností nejpozději 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: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti uzavřít smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu „CL_
Dubá, Dřevčice ppč. 737/4, přípojka NN“, mezi
městem Dubá (budoucí strana povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín (budoucí
strana oprávněná), která se týká vybudování
(umístění a provozování) nového zařízení distribuční soustavy – podzemní kabelové vedení
NN, v celkové délce cca 4 m, na části městského pozemku pozemkové parcele parcelní číslo
1226/1, v obci Dubá, katastrální území Dřevčice. Jednorázová finanční náhrada za zřízení
práv odpovídajících věcnému břemeni služebnosti je sjednána ve výši 1 000,- Kč bez DPH.
Budoucí strana oprávněná hradí všechny související poplatky.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva převzít bezúplatně formou
darování do vlastnictví města Dubá nemovitosti – pozemky (složka č. 25/15) od Libereckého
kraje, podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o pozemkovou parcelu parcelní číslo 1153/4, ostatní plocha (jiná plocha), o výměře 13 m2, a pozemkovou parcelu parcelní číslo
1180/3, ostatní plocha (jiná plocha), o výměře
46 m2, v obci Dubá, katastrální území Dřevčice.
Součástí těchto pozemků jsou stavby – kamenné
sokly s křížky.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5a) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočtovou změnu č. 8 rozpočtu
města Dubá na rok 2015, viz příloha.

pro schválení: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 1

komentář starostky: Na straně příjmů spočívá
úprava v upřesnění daňových výnosů na správné položky a zapojení získaných transferů, například 400 tisíc Kč na městskou památkovou zónu,
232 tisíc Kč na mzdy pro pracovníky na veřejně prospěšné práce a 254 tisíc Kč pro městské
lesy. Dále zapojíme do rozpočtu 640 tisíc Kč za
prodaný dům (bývalé kino). Na straně výdajů se
jedná o snížení v některých paragrafech z důvodu přesunutí plánovaných stavebních prací na
rok 2016. Jedná se o paragraf 2212 silnice mínus 3 200 000,- Kč na rekonstrukce Školní ulice,
a paragraf 3745 péče o vzhled obce a veřejnou
zeleň mínus 2 553 000,- Kč na vybudování školního hřiště. Paragraf 1031 pěstební činnost navyšujeme o 254 tisíc Kč, což je převod dotace na
městské lesy. Paragraf 3639 bude navýšen o již
schválenou koupi haly za 450 tisíc Kč a o 120 tisíc Kč na příspěvky na vylepšení vzhledu sou-

Dubáček

kromých domů, případně příspěvky na stavbu
domovní čističky odpadních vod tam kde není
kanalizace. Pro poskytnutí těchto příspěvků má
město stanovená pravidla, která musí příjemci
příspěvku splnit.
Další část úpravy výdajů spočívá v posílení rozpočtu u paragrafů, kde běžné výdaje pravděpodobně přesáhnou výdaje plánované. Jedná
se o paragraf 2143 Cestovní ruch o 70 tisíc Kč
na zvýšené náklady na tisk barevného Dubáčku
a výtisk brožury o Dubé, paragraf 3314 Činnosti
knihovnické o 40 tisíc Kč na zakoupení nových
koberců do knihovny a malování po rekonstrukci budovy. Paragraf 3399 Občanské záležitosti
o 10 tisíc Kč na nákup záclon do obřadní síně.
Paragrafy 3612 a 3613 bytové a nebytové hospodářství o 100 tisíc Kč a 30 tisíc Kč na dodělání
oprav v městských domech, paragraf 5512 Protipožární ochrana o 95 tisíc dofinancování provozu do konce roku. Paragraf 6171 Činnost místní
správy je třeba posílit o 100 tisíc Kč na původně
neplánované opravy nevyhovujících hromosvodů
a elektro revize a opravy na radnici. Celkem se
příjmy zvyšují o 1 773 000,- Kč a výdaje se snižují o 4 484 000,- Kč. Snižuje se původně plánovaný schodek rozpočtu z -9 274 000,- Kč na
-3 017 000,- Kč.
5b) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva rozpočet města Dubá na rok 2016,
viz příloha.
pro schválení: 6 proti schválení: 0 zdrželo se: 2

komentář starostky: Rozpočet města je základním materiálem, podle kterého se řídí veškeré
finanční hospodaření města v daném rozpočtovém roce. Pravidla jeho sestavení, projednávání
a schválení jsou daná zákonem o obcích č. 128/
2000 Sb., v platném znění, zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000
Sb., v platném znění, a dále zákonem o státním
rozpočtu. V místním měřítku je podkladem rozpočtu rozpočtový výhled a zastupitelstvem města chválený dokument Plán rozvoje města Dubá
na roky 2013 - 2017. K finančnímu hospodaření
města mají občané právo se vyjadřovat, nahlížet
do rozpočtu i do závěrečného účtu města. Proto je návrh zveřejňován na úřední desce a www
stránkách města: www.mestoduba.cz. Návrh rozpočtu města Dubá je vyrovnaný. To znamená,
že celková výše příjmů v daném roce, daňových,
nedaňových, dotací, případně financování z rezerv města, je rozdělena ve stejné částce podle
jednotlivých činností města do výdajů.
Daňové příjmy představují nejvýznamnější část
příjmů obce. Není možné je ovlivnit, neboť záleží na celorepublikových daňových výnosech,
které se následně přerozdělují podle ustanovení
zákona o rozpočtovém určení daní. Do rozpočtu jsou zapojené příjmy z dotací na mzdu zaměstnanců na veřejně prospěšné práce, ostatní
transfery ze státního rozpočtu, případně z rozpočtu Evropské Unie či Libereckého kraje budou doplňovány v rámci rozpočtových opatření
v průběhu roku.
Základem rozpočtového hospodaření jsou běžné provozní výdaje včetně oprav majetku, které jsou přibližně 29 000 000,- Kč. Přímo do
rozpočtu jsou zapojené i výdaje na investiční
akce, které by se měly uskutečnit v roce 2016,
v celkové výši 6 100 000,- Kč. Hlavní investi-
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ce v roce 2016 budou: dokončení rekonstrukce Školní ulice, pokračování rekonstrukce Slávie, odvodnění Sušárny chmele a opravy čp.
192 (pošta).
Rekapitulace: Daňové příjmy a dotace
27 889 000,- Kč, nedaňové příjmy 4 660 000,- Kč,
financování z rezerv města 3 000 000,- Kč, celkem příjmy činí 35 549 000,- Kč. Běžné výdaje
29 449 000,- Kč, investiční výdaje 6 100 000,- Kč,
celkem výdaje činí 35 549 000,- Kč. Výše navrhovaného vyrovnaného rozpočtu tedy činí
35 549 000,- Kč.
5c) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva odepsání nedobytných finančních
pohledávek z účetnictví města Dubá, které se
týkají úseku bytového hospodářství (nájmy, služby spojené s bydlením, vyúčtování těchto služeb)
v celkové částce 227 794,- Kč dle přiloženého
rozpisu.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5d) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního výboru zastupitelstva týkající se: stavu finančních prostředků města Dubá ke dni 30. 11.
2015, který byl 9 milionů 915 tisíc Kč; hospodaření města Dubá za leden až listopad 2015, které skončilo záporným výsledkem ve výši 1 milion
144 tisíc Kč.
6) VYDALO na návrh paní starostky obecně závaznou vyhlášku města Dubá č. 2/2015, O místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, viz příloha.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Nová vyhláška je v souladu se zákonem č. 266/2015 vyhlášeným ve
sbírce zákonů 14. 10. 2015, kterým se mění
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů. Zásadní změnou
je vyměření všech místních poplatků u nezletilých osob. S účinností od 1. 1. 2016 nebude
možné vyměřit poplatek poplatníkovi, který je
nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo je
ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl
mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění. Vznikne-li takové osobě nedoplatek na poplatku, přechází poplatková povinnost na zákonného zástupce nebo opatrovníka. Pouze
pro informaci uvádím, že sazba poplatku se v
nové vyhlášce nemění a činí i nadále 450,- Kč
za kalendářní rok.
7) NESCHVÁLILO předloženou žádost pana
Pavla Chramosty, bytem Chlum, o zrušení obecně závazné vyhlášky města Dubá č. 3/2015 ze
dne 24. 5. 2012, O stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozovány sázkové hry,
loterie a jiné podobné hry.
pro schválení: 0 proti schválení: 0 zdrželo se: 8

8) SCHVÁLILO na návrh paní starostky dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy Dubá
ze dne 25. června 2012, kterým se mění článek č. II. odstavec. 2.1, název organizace: ze Základní škola Dubá, okres Česká Lípa na Základní
škola Dubá – příspěvková organizace, s účinností
ode dne 1. ledna 2016, z důvodu uvedení do souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, viz příloha.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

9) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
předloženou výroční zprávu o činnosti Základní
školy Dubá, okres Česká Lípa, za školní rok 2014
– 2015, viz příloha.
komentář starostky: Děkuji ředitelce základní
školy paní Mgr. Jindřišce Skalické a všem pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům
školy za jejich celoroční práci.
10) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
předloženou výroční zprávu o činnosti Mateřské
školy Dubá – příspěvková organizace, za školní
rok 2014 – 2015, viz příloha.
komentář starostky: Děkuji ředitelce mateřské
školy Mgr. Zdeně Šindelářové a všem jejím zaměstnancům za odvedenou práci v uplynulém
školním roce.
11) UDĚLILO na návrh paní starostky Cenu
města Dubá Natálii Hruškové za mimořádné
úspěchy ve sportovní oblasti a reprezentaci
města Dubá.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Natálka se se svými rodiči přistěhovala do Dubé v roce 2007, tehdy
jí byly pouhé tři roky a jen málokdo by tenkrát
věřil tomu, jak ohromný talent dřímá v tak malém děvčátku. Pod vedením svého otce a zároveň trenéra – pana Marka Hrušky – se Natálka
již od svých pěti let věnuje tradičnímu karate.
Již od samého počátku v roce 2009 dokazuje,
že díky své píli a poctivé přípravě dokáže bez
problémů předčít i podstatně zkušenější sportovce – karatisty, což nesčetněkrát dokázala
nejen při své účasti v nejrůznějších turnajích
(Vánoční pohár, Pražský pohár, Fudocan Cap,
Open Cap, Národní pohár, Pohár české federace tradičního karate Fudokan Shotokan, Pohár
tradičního karate Fudokan), ale i při mistrovství
ČR a dokonce i mistrovství světa. Jsem přesvědčená, že Natálka si Cenu města Dubá zaslouží nejen za to, jakých obrovských sportovních úspěchů již dosáhla, ale především za to,
jak skvěle reprezentuje celé naše město nejen
v rámci České republiky, ale nyní již také v zahraničí. Svým vrstevníkům je velkým vzorem.
Zároveň věřím, že udělení Ceny města Dubá,
která byla doposud vždy udělována za celoživotní přínos pro město v různých oblastech, bude
pro Natálku nejen dostatečnou odměnou za její
snahu a dosažené úspěchy, ale rovněž silnou
motivací pro to, aby se i nadále ve svých dovednostech zdokonalovala. V opravdu dlouhém
seznamu dosavadních úspěchů Natálky Hruškové, se dočteme, že se 65krát umístila na stupni vítězů, z toho 59krát na 1. místě a 6krát na
místě druhém. Na mistrovství světa 2014/2015
se v kategorii Enbu mix umístila na 4. místě.
Slavnostní předání Ceny města Dubá proběhne v obřadní síni Městského úřadu Dubá a termín bude včas zveřejněn.
12) STANOVILO na návrh paní starostky data,
časy a místa konání řádných veřejných zasedání
Zastupitelstva města Dubá v roce 2016. Veřejná
zasedání se budou konat ve čtvrtek od 18 00 hodin v termínech: 21. ledna, 18. února, 17. března, 21. dubna, 19. května, 23. června, 22. září,
20. října, 24. listopadu a 15. prosince. Místo konání zasedání: Dubá, Dlouhá ulice čp. 86 (Klubový dům, zasedací místnost) s výjimkou termínů
21. dubna (místo konání ve Dřevčicích) a 20. října

(místo konání v Deštné).

pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

13) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
a) seznamu zrealizovaných investičních akcí
města Dubá v roce 2015
- obnova kaple s odbouráním přístavku hasičské zbrojnice na Nedvězí
- probíhající rekonstrukce Poštovní ulice
v Dubé
komentář starostky: V roce 2015 zaměstnanci našeho úřadu zrealizovali celkem 49 akcí
v hodnotě 22 113 300,- Kč. Z toho získali navíc do městského rozpočtu dotace ve výši
12 320 100,- Kč z fondů evropské unie, ministerstev ČR a Libereckého kraje. V této souvislosti děkuji především panu Ing. Petru Kmínkovi za odvedenou práci a to nejen při získávání
dotací, pečlivé kontrole při realizaci všech investičních akcí, následném vyúčtování dotací
a zajištění udržitelnosti dotovaných akcí. Děkuji také paní Červené za skvělou práci hlavní
účetní, paní Benešové za příkladnou starost o
bytový i nebytový fond našeho města a v neposlední řadě paní Králové za starost o kulturní památky.
Všem ostatním zaměstnancům děkuji, že svou
práci (i když není přímo spojena s investičními
akcemi) vykonávají svědomitě a vytvářejí na úřadě kolektiv, na který je možné se vždy spolehnout a vyřešit problémy, které se ve městě objeví. Jmenovitě děkuji panu tajemníkovi Bedřichu
Janďourkovi za profesionální i lidský přístup při
řízení městského úřadu, za jeho ochotu pomoci
našim spoluobčanům s jakýmkoliv problémem,
za jeho nadhled a zkušenosti, které vždy využívá ve prospěch města.
b) pozvání na adventní koncerty komorního
smíšeného pěveckého sboru CANZONETTA
v sobotu dne 12. prosince 2015 od 16 hodin
v kostele sv. Václava v Deštné a od 17 hodin
v kostele Nalezení sv. Kříže v Dubé
komentář starostky: V adventním čase bychom
se všichni měli zamyslet nad uplynulým rokem
a tak i mě dovolte malé ohlédnutí a poděkování
zastupitelům, kteří se pravidelně zajímali o dění
ve městě a snažili se přispět k tomu, aby se nám
v Dubé všem dobře žilo. Jmenovitě děkuji panu
místostarostovi Tomáši Novákovi za pomoc při řízení města, ochotu a spolehlivost.
c) pozvání na silvestrovský ohňostroj ve čtvrtek dne 31. 12. 2015 od 18 hodin na autobusovém
nádraží v Dubé.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Tomáš Novák, místostarosta města Dubá

Příští veřejné
zasedání
zastupitelstva
se bude konat 21. 1.
v Dubé
od 18.00 hodin
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Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá v září
l Dne 7.11.2015 od 20:00 do 20:45 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do obce Dolní Houska v KÚ Blatce s technikou CAS-25 Liaz v počtu
1 + 3. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu jednotka vypomohla Záchranné zdravotní službě s naložením zraněné nadměrné osoby
a následným transportem do sanitního vozidla.
l Dne 18.11.2015 od 09:00 do 10:10 hodin vyjela jednotka k technické
pomoci do Dlouhé ulice v Dubé s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu
1 + 1. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu byl proveden
odchyt toulavého psa, který byl následně odvezen do kotce města Dubá.
Pes byl předán majitelce z Dubé.
l Dne 26.11.2015 od 13:53 do 14:18 hodin vyjela jednotka k technické
pomoci na Malou Stranu v Dubé s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu

Dubáček

1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
jednotka vypomohla Záchranné zdravotní službě s naložením a
následným transportem nemohoucí osoby z opuštěného a vybydleného domu do sanitního vozidla.

l Dne 28.11.2015 od 07:30 do 14:00 hodin vyjela jednotka
k technické pomoci na komunikaci I. třídy, číslo 9 v KÚ Deštná
s technikou CAS-25 Liaz a RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 4. Jednotka po
domluvě s Policií ČR prováděla při nebezpečném kácení dřevin uzavření
provozu na komunikaci a řízení kyvadlové dopravy.
Jaroslav Hoza, velitel jednotky

TELEFONNÍ ČÍSLO
NA DUBSKÉ HASIČE:
725 076 553

STAŇTE SE ČLENY JEDNOTKY DUBSKÝCH HASIČŮ
Jednotka SDHO Dubá má v současné době dva členy, kteří jsou přímo stálými zaměstnanci města. Všichni ostatní vykonávají tuto činnost ve svém volném čase jako
dobrovolníci. Jsem si plně vědoma toho, že práce našich hasičů je velice náročná, jezdí zasahovat k dopravním nehodám, hasí požáry domů i lesů, při živelných
událostech odstraňují jejich následky, likvidují roje bodavého hmyzu, které ohrožují
zdraví lidí a v současné době zajišťují i odchyt toulavých zvířat. Nezasahují pouze
ve správním území našeho města, ale i za jeho hranicemi.
Jednotka SDHO Dubá je sice akceschopná, přesto bych se touto formou chtěla
obrátit zejména na mužskou část našich obyvatel s následující nabídkou. Patříte k těm,
kteří neváhají pomoci ostatním v nouzi? Připadá vám práce hasičů zajímavá a máte
pocit, že by vás bavila? Staňte se součástí jednotky našich hasičů.
Každý, kdo by chtěl do jednotky SDHO Dubá vstoupit musí splňovat jen dva základní předpoklady. Musí mu být minimálně 18 let a je třeba, aby k této činnosti byl
zdravotně způsobilý. Velké plus, které ovšem není podmínkou pro vstup do jednotky, je vlastnictví řidičského oprávnění skupiny B, nebo v lepším případě dokonce
i C, tedy na vozidla nákladní.
Pravdou je, že většina našich strojníků, kteří mohou řídit hasičské cisterny, pra-

cuje příliš daleko a navíc na směny, kvůli čemuž se v Dubé vyskytuje jen minimálně.
I přesto se však ve svém zbývajícím volném čase snaží být jednotce k dispozici. Samozřejmě je dobré, aby případní zájemci o vstup do naší jednotky bydleli ve správním území Dubé, a to především proto, že JSDHO Dubá spadá do kategorie II/1, a je
povinna vyjet do pěti minut od vyhlášení požárního poplachu.
V případě, že byste se rozhodli vstoupit do JSDHO Dubá, nemusíte se obávat, že
byste museli investovat vlastní prostředky do vybavení se nezbytnými prostředky. Všichni členové jednotky jsou plně vybaveni zásahovými a ochrannými pomůckami, navíc jim
zajistíme nezbytné školení, které zahrnuje 40 hodin základní odborné přípravy, a které
probíhá přímo u naší jednotky, není tudíž třeba kvůli jeho absolvování kamkoliv jezdit.
Dobré je také uvést, že se všemi členy JSDHO Dubá má město sepsánu smlouvu o pracovní činnosti a zásahy jsou placené, stejně tak, jako nařízená pohotovost.
Pokud vás moje výzva zaujala a oslovila, kontaktujte prosím velitele naší jednotky pana Jaroslava Hozu (tel. číslo 725 076 553), který vám ochotně zodpoví veškeré
případné dotazy.
Případným zájemcům tímto předem děkuji.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

Dubáček -
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Akce Ukliďme Česko

Při příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků, který připadá na tuto sobotu, představují organizátoři akce Ukliďme Česko plány pro příští rok.
Třetí ročník této dobrovolnické úklidové akce se uskuteční po celé České
republice 16. dubna 2016. Díky spolupráci s Českým svazem ochránců
přírody by účast měla dosáhnout až 100 000 dobrovolníků a tím zhruba
třikrát přesáhnout počet těch, kteří se do akce zapojili v roce 2015.

Na Mezinárodní den dobrovolníků představuje
Ukliďme Česko plány pro rok 2016.
Na tuto sobotu připadá Mezinárodní den dobrovolníků. U příležitosti
tohoto svátku, který má připomínat význam práce dobrovolníků pro celou společnost, se organizátoři jedné z největších dobrovolnických akcí
v České republice rozhodli odhalit novinky, které chystají pro účastníky již třetího ročníku úklidovky. Ta pod novým názvem Ukliďme svět,
Ukliďme Česko proběhne 16. dubna 2016.
Zásadní novinkou je navázání spolupráce s Českým svazem
ochránců přírody. Uklízet se tak v příštím roce bude pod společným
názvem akce Ukliďme Svět, Ukliďme Česko. „ČSOP má v pořádání
úklidových akcí velkou tradici. Pod názvem Ukliďme Svět probíhají
již déle než 25 let. Pro příští rok jsme se s ČSOP rozhodli spojit síly
a společně usilovat o to, aby z našich měst, obcí a přírody zmizelo
ještě více černých skládek a odpadků. Věříme, že tato spolupráce
bude mít kladný dopad především na naše dobrovolníky, pro které
se snažíme zajistit potřebnou podporu,“ informoval Miroslav Kubásek,
jeden ze zakladatelů akce Ukliďme Česko.
Pozitivním dopadem nově navázané spolupráce by podle odhadů organizátorů měl být i nárůst počtu účastníků. „Pro třetí ročník
úklidovky očekáváme až 100 000 účastníků, což je pro nás velká
výzva. Z organizační stránky nás tak velké číslo neleká, zatím však
narážíme na finanční limity. Proto v současné době hledáme sponzory, kteří by nám pomohli zajistit materiální podporu pro dobrovolníky. Bez jejich pomoci se žádná dobrovolnická akce podobného
rozsahu neobejde,“ dodává Kubásek.
„Hlavním cílem celé akce však není uklízet čím dál větší množství
odpadu, ale spíše směřovat k ideálnímu stavu, kdy již úklidů nebude
třeba,“ zdůraznil druhý z organizátorů Ukliďme Česko, Radek Janoušek. Proto je nedílnou součástí celé akce i mediální kampaň, která má
upozornit na nesmyslnost vzniku černých skládek v době, kdy máme
k dispozici rozsáhlou síť sběrných středisek odpadů, systémy zpětného odběru použitých zařízení a dostatek informací o nich na internetu.
Ze stejného důvodu se pro příští rok organizátoři hodlají ještě více zaměřit na spolupráci se školami, kterých se už letos do úklidových akcí
zapojilo přes 150, a plánují také vydání publikace pro pedagogy s tematikou černých skládek, jejich mapování a odstraňování.

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 9.1.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

neděle 17.1.
MUDr. Milena Horáčková
Mariánská 845, Česká Lípa
tel. 487 521 662

sobota 30.1.
MUDr. Zdeňka Melmuková
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 969

neděle 10.1.
MUDr. Zdeňka Melmuková
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 969

sobota 23.1.
MUDr. Jana Maričová
Bulharská 823, Česká Lípa
tel. 487 854 101

neděle 31.1.
MUDr. Alexandra Bruncová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 973

sobota 16.1.
MUDr. Jana Maričová
Bulharská 823, Česká Lípa
tel. 487 854 101

neděle 24.1.
MUDr. Alexandra Bruncová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 973

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

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

8,00 – 14,00
8,00 – 14,00
8,00 – 14,00
8,00 – 18,00
8,00 – 14,00
9,00 – 12,00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Tel.: 487 870 139,
e-mail: lek.duba@seznam.cz
V lékárně je možné platit také kartou.
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Dubáček
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Procházka zimním lesem

Dubáček

Údolím dojdeme k místu, kde doprava odbočuje
Kopřivový důl, doleva pokračuje Studený důl stále
se zužující skalnatou roklinou, kterou se v případě přívalového deště může valit značné množství
rozbouřené vody, což zvyšuje její tajuplnost. My
ale půjdeme doleva jen asi 100 m. Pak po pravé
straně poněkud nezřetelně odbočuje cesta vzhůru
po vrstevnicí, po ní odbočíme. Mění se v pohodl-

ké silnici. Po ní půjdeme vlevo asi 450 m a pak
odbočíme po žluté turistické značce doprava.
Cesta klesá k vodárně z roku 1910, značka nás
pak vede vymletým úvozem prudším stoupáním
vzhůru. Míjíme několik betonových bunkrů z období před II. světovou válkou.
Na prvním rozcestí půjdeme doleva, na dalším
u rozcestníku odbočuje vlevo cesta do Vrchovan,
doprava ke kapli sv. Barbory, my pokračujeme v přímém směru. Mineme další z řady bunkrů a u druhého rozcestníku, umístěného na stromě, odbočíme ze značené cesty doprava. Cesta překříží
původní úvoz, který dál vede souběžně s cestou
a opět se s ní dole spojí. Pokračujeme údolím, lemovaným skalami, k chatám nedamovské chatové
osady. Na rozcestí se u chat dáme doprava a dojdeme k rozcestí nad Mlýnkem, kde sejdeme ces-

Černá louže

Cesta od vodárny

Vytesané prostory Malého Mlýnku

nahoru, vede k zadní bráně do hospodářského
dvora u zámku. My ale pokračujeme silničkou
k dokské silnici, kterou přejdeme a ve vší opatrnosti projdeme cestou vedle pobořené vodárny
do údolí za střelnicí. Pravou stranou Studeného
údolí vede strouha, lemovaná stromy. Většinou je
vyschlá, pouze za větších děšťů se v ní objeví
voda. Skály po pravé straně také skrývají bývalou
poustevnu, vzniklou za hraběte Sweerts-Sporcka
v 1. polovině 18. století.

nou lesní cestu, zahýbá doprava, a vystoupá až ke
zpevněné cestě zvané Paraple. Kdysi směrem vlevo za lesem bývala samota Klučenina (Rodeland),
my ale půjdeme vpravo. Zpevněná cesta stoupá na
vrchol, kde po pravé straně vedle cesty můžeme
vidět malý rybníček – Černou louži. Za ní stával
svého času dřevěný triangulační stožár.
Pokračujeme po zpevněné cestě půvabným
lesními partiemi, držíme se stále této cesty, která
posléze zabočuje mírně doprava a klesá k doks-

tou vlevo do údolí Malého Mlýnku. Mineme skalní
místnosti, využívané dětským táborem, a přejdeme
přes hráz rybníka k bývalému mlýnu, z nějž se zachovaly hospodářské prostory vytesané do skály
a rovněž vytesaný náhon. Cesta pokračuje kolem
domu, zahýbá doprava a stoupá k návrší nad Dubou. Po přibližně 300 m odbočíme k domům v ulici Na Terase a sejdeme k Máchadlu se sochou
sv. Floriána. Podél řady skalních sklípků dojdeme
do centra Dubé.
–myš–

Na přibližně 7,5 kilometru dlouhou procházku
vyjdeme z Dubé po schodech, které nedaleko
bývalého holetu Slávie vedou z hlavní silnice
doprava směrem ke hřbitovu. Projdeme bývalým, parkově upraveným hřbitovem, kde kdysi
stával kostel sv. Petra a Pavla. Cestou pod hřbitovní zdí, kolem křížku mezi mohutnými jírovci
a podél fotbalového hřiště pak zamíříme k Trojičnímu sloupu u zdi zámecké obory. Pokračujeme pěšinou doprava mezi oborou a domem k
lesu, sejdeme do údolí pod Novým Berštejnem
a podél ohražené pastviny dojdeme ke skupince domů. Vyjdeme na úzkou silničku a dáme
se na ní doleva.
Pod strání vlevo se skrývají rozsáhlé sklepy,
původně náležející k Novoberštejnskému pivovaru. Cesta, která strání dosud zřetelně stoupá

Zaniklé obce a samoty

Krajina v okolí Dubé zažila doby, kdy byla mnohem více osídlena než dnes, a naopak období,
kdy historické události způsobily zánik mnoha
vesnic a osad. Například v roce 1402 se udává
jako součást zboží při hradu Chudý hrádek vesnice Zdislaw či Zdislavice, zmínka o ní je zřejmě ještě v roce 1570, ale později ji už písemné
záznamy neuvádějí. Bouřlivá doba po bitvě na
Bílé Hoře způsobila zkázu mnoha vesnic. Některé byly obnoveny, jako třeba Křenov, některé
už ne. Kde vlastně ležela zaniklá osada Zdislaw?
Bohumil Kinský v roce 1936 uvádí, že cípu polností vlevo nad Čertovou roklí u Dřevčic se říká
Zdislavice, německy Kislitz. Ves zanikla, ale název zůstal. Naproti tomu skupině domů pod Dřevčicemi se říká Poustka, ale ve skutečnosti je to
pozůstatek vsi Pačkov, která pravděpodobně svého času také zpustla.
Případů, kdy se ztratilo či změnilo jméno
nějaké osady, je mnohem víc. Kdo dnes ví
o osadě Pokolice, Švihov, či Heřmánky u Dražejova? Osada Pokolice (Bukolitz či Pokolitz)
– jihozápadní část dnešního Bukovce – splynula se severovýchodní osadou, nazývanou
Buchholz či Buckholz, tedy Bukovec. Švihov

Neuhof a Rodeland na mapě z roku 1836 - 52

Dubáček -
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Zbytek jednoho z domů Heřmánek u Dražejova v roce 2009

(Schwihof nebo také Šwihof) se stal součástí
Rozprechtic. Patřil k němu mlýn - Švihovský,
podle popravčího pahorku nad ním také nazývaný Šibeniční, a také rozlehlý objekt zvaný Meise, či Meiseschänke. Meise se posléze
stalo součástí osady Heřmánky (Hirschmantel)
u Dražejova, které tvořily také tři dnes zbořené domy na půl cestě mezi Rozprechticemi
a Dražejovem. Trojice domů byla zlikvidována
v 60. letech 20. století, tak jako mnohé jiné
objekty, tehdy s odůvodněním, aby se v nich
nemohli ukrývat tak zvané „živly“. Ke Švihovu
a později k Heřmánkům patřil i zbořený dřevěný
dům, který stával na dnešním parkovišti u Rozprechtického rybníka, a také empírový pavilon

PLACENÁ INZERCE

Doubí (foto V. Kraus, www.zanikleobce.cz)

s kapličkou, dosud stojící u odbočky k Dražejovu. Ten je nyní součástí Dražejova.
Po II. světové válce bylo zničeno mnoho
domů a zanikla celá řada samot. Zanikla například samota Rodeland, česky nazývaná Klučenina, která se nacházela vpravo od silnice 1/9
přibližně 750 m od sochy sv. Jana Nepomuckého směrem na Českou Lípu v katastru obce Vrchovany. Ještě před válkou samotu tvořily dva
domy, žilo zde 10 obyvatel a podle starých map
zde stál i kříž. Na katastru Vrchovan zanikla také
samota Doubí (Eichhübel), jejíž zbytky leží na
pastvinách mezi Vrchovany a Nedamovem. I tuto
samotu tvořily dva domy.
Nalevo od silnice 1/9 téměř naproti Klučenině

PLACENÁ INZERCE

býval na místě dnešního remízku objekt Neuhof.
Mapy Stabilního katastru z 30. let 19. století ho
uvádějí jako zděný dvorec, náležející k zámku
Nový Berštejn. Na katastru Drchlavy nad cestou
ze vsi směrem k Mariánskému vrchu, asi 450 m
od silnice bývala samota Kučera (Kutschar), nyní
se v mapách lokalita výmluvně nazývá Spáleniště. Míst s podobným osudem by bylo možné jmenovat více. Některé osady a samoty nepodlehly
poválečné devastaci jen díky chalupářům, kteří
o domy pečují a mnohdy je doslova zachránili
před zánikem. Budiž jim za to dík, protože staré
domy tvoří součást historie, zajímavosti a krásy
zdejšího regionu.
–myš–

Rychlé

NEBANKOVNÍ PŮJČKY

bez poplatků a ručitele. Záznam v registru nevadí.
Nutný pravidelný měsíční příjem a bez exekuce.
Půjčky od 10.000 Kč do 100.000 Kč, dle výše příjmu.
Žádost online nebo telefonicky, tel. č. 605 380 107;
www.nebankovka-cz.webnode.cz

PF 2016
Firma Uhelné sklady Provodín
děkuje všem svým zákazníkům
za přízeň projevenou v uplynulém roce.
Do roku 2016 vám přejeme
mnoho štěstí, pevné zdraví, spokojenost,
radost, pracovní i osobní úspěchy
a mnoho dní strávených v teple
a s vašimi nejbližšími.
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Rodina v pohybu - 2016
Milí rodiče,
nabízíme vám druhý ročník programu
Rodina v pohybu. Podmínkou je
společná aktivní účast rodičů a dětí.
Těší se na vás
Jana a Pavel Maškovi
leden
únor
březen
duben
květen
červen

ČESKÁ LÍPA

bowling Dubá
zpívání s kytarou
výstup na Starý Berštejn
sběr žab – pomoc
výlet na Vrátenskou
rozhlednu
opékání, závěrečné
vyhodnocení

Jiráskovo divadlo
21.1. - 19:00
NÁVŠTĚVA U PANA GREENA
legrační, dojímající příběh lásky a odpuštění
autor: JEFF BARON, překlad: Benjamin Kuras,
režie: Vladimír Michálek
Osoby a obsazení: pan Green - STANISLAV ZINDULKA, Ross Gardiner - MATĚJ HÁDEK
Automobilová nehoda přivádí do styku dva muže,
kteří by se jinak nikdy nesetkali a navždy změní
jejich život. Rozdělují je dvě generace a co začíná jako komedie kontrastu kultur
se vyvíjí ve vyhrocený příběh o riziku osamělosti, předsudků a netolerance. Jak týdny plynou, vytváří
se přátelství, prověřují se lidské
vztahy a odhalují se tajemství.
Jeff Baron patří mezi nejvíce inscenované dramatiky na světě
v posledním desetiletí, s více než
300 inscenacemi ve 22 jazycích
Jeho nejznámější hra, Návštěvy
u pana Greena (Visiting Mr. Green), měla premiéru v New Yorku,
v hlavní roli s držitelem Oscara Eli
Wallachem a hrála se 400krát.
Kromě divadla Jeff Baron pracuje
i jako dobře zavedený scénárista
a filmař, byl angažován na napsání libreta pro Los Ageles Opera na
původní jednoaktovou operu Escape. Písně s jeho texty se hrály v
Carnegie Hall a dalších významných koncertních síních. Žurnalistické a beletristické práce Jeffa
Barona byly vydány ve Francii, Kanadě a USA.

Dubáček

Ordinační hodiny MUDr. Jiřího Klementa
(tel. 487 870 386, 728 269 590)
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.30 - 11.30
11.30 - 13.00 pro zvané
7.30 - 11.30
11.30 - 13.00 pro zvané
7.30 - 11.30
11.30 - 13.00 pro zvané
12.00 - 14.00 Chlum 14.00 - 18.00 Dubá
7.30 - 11.30
11.30 - 13.00 pro zvané

Ordinační hodiny MUDr. Marcely Klementové
(tel. 487 870 388)
Pondělí
7.30 - 12.00
Úterý
7.30 - 12.00
Středa
7.30 - 12.00
12.30 - 15.30 protetika
Čtvrtek
14.00 - 18.00
Pátek
7.30 - 12.00
V době od 7.30 do 8.00 se ošetřují bolestivé případy
bez objednání
Ordinační hodiny MUDr. Ropkové
(tel. 487 870 183 - Dubá, 487 520 615 - Česká Lípa)
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

REGIONÁLNÍ MUZEUM
MĚLNÍK

15. 1. – 14. 2. Obrazy Petra Pěnkavy – Výstava obrazů Petra Pěnkavy velký sál. Vernisáž
14. 1.2016 od 17 hodin.
do 31. 3. 2016 Z historie malé železnice aneb
železniční hračky – dlouhodobá výstava mechanických hraček věnovaná historickým modelům
a soupravám plechových vláčků o rozchodu 0

7.30 - 9.30
10.30 - 12.15
neordinuje
7.30 - 11.00
12.00 - 14.00

Kult ura
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.

Dubáček -
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Kulturní kalendář města Dubá 2016

7. 5. – 4. 6.

20. 2.

Masopust

březen

jarní velikonoční dílna – pořádá Klub malých
Dubáčků

30. 4.

Pálení čarodějnic

1. 5.

Jarní slavnosti

květen

Den rodiny – pořádá Klub malých Dubáčků

Staré fotografie – Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací
pořádá v Galerii Pošta výstavu zachycující Dubsko a jeho obyvatele na historických fotografiích, (vernisáž je 6. 5.)

11. 6. – 9. 7.

Pepa Středa – výstava fotografií známého fotografa v Galerii Pošta (pořádá
Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací – vernisáž je 10. 6.)

2. 7.

Letní slavnosti

červenec

zábavný park Mirákulum Milovice – výlet pořádá Klub malých Dubáčků

16. 7.

Taneční večer v Nedamově

16. 7. – 13. 8.

Tim Bande – obrazy a kresby (výstava v Galerii Pošta, pořádá Podbezdězský
spolek intelektuální, poetický a okrašlovací,
vernisáž je 15. 7.)
Taneční večer v Nedamově

30. 7.
12. – 13. 8.

Mezinárodní jazzové dny Dubá – Nedamov,
již neuvěřitelný 22. ročník

20. 8. – 17. 9.

Milli Janatková – velkoformátové kresby (výstava
v Galerii Pošta, pořádá Podbezdězský spolek
intelektuální, poetický a okrašlovací,
vernisáž je 19. 8.)

27. 8.

Taneční večer v Nedamově

září

Dny evropského dědictví

24. 9. – 22. 10. Markéta Váradiová – Tvorba malířky a sochařky
výstava v Galerii Pošta, pořádá Podbezdězský spolek intelektuální, poetický
a okrašlovací, vernisáž je 23. 9.)
říjen

Den architektury

říjen

Klub malých Dubáčků pro vás chystá následující akce: Drakiáda, Dušičkový
průvod, podzimní dílna – dlabání dýní
27. 11.

Rozsvícení vánočního stromu a zahájení Vánoční výstavy

prosinec

Klub malých Dubáčků pro vás chystá vánoční dílnu
a Mikulášskou nadílku

14. 12.

Česko zpívá koledy

Kulturní kalendář města Dubá pro rok 2016 bude
v průběhu roku doplněn o další akce, o jejichž
konání budete včas informováni, a to prostřednictvím
plakátů ve vývěsních deskách, na webové stránce
www.mestoduba.cz nebo na naší stránce na Facebooku.
Termíny konání akcí, které prozatím nejsou upřesněny,
budou zveřejněny s dostatečným časovým předstihem.

Na všechny akce jste srdečně zváni.
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Úspěch!

2. místo ve Finanční gramotnosti!

Ve čtvrtek 3. 12. 2015 se náš tým složený z Nikoly Haltmarové, Bena Hanky a Karla Mareše
účastnil již 5. ročníku okresního kola soutěže
Finanční gramotnost. Akce je organizována pro
žáky 9. tříd základních škol a každoročně probíhá na Soukromé podnikatelské střední škole
Česká Lípa s.r.o.
Žáci museli zvládnout tři disciplíny. Prezentaci v anglickém jazyce na téma MY IDOLS, test
z finanční gramotnosti a týmovou práci na dané
téma. V konkurenci 9-ti škol z celého okresu obsadili krásné 2. místo. Odměna byla, jak jinak,
finanční. Každý si odvezl hotovost 200,- Kč a diplom. Gratuluji a děkuji za výbornou reprezentaci
školy.
Mgr. Miroslava Sochová
Na této soutěži se nám nejvíce líbilo občerstvení, ale také jsme měli radost z toho, že jsme
se umístili na druhém místě. Za to jsme dostali
200,- Kč. (Nikola Haltmarová)
Občerstvení bylo dobré, hlavně ty chlebíčky. Příklady byly ze života, takže lehké Např. co je to
dluhová past… U prezentace se mi podlamovala
kolena z trémy, protože jsem byl první, pak už to
bylo v pohodě. (Karel Mareš)

Čerti u druháků

Kamarádi
„odnaproti“

Dubáček

Ze života škol

V úterý 1. prosince se chovatelský kroužek vydal
na návštěvu za klienty do Diakonie Dubá. Samozřejmě s dětmi šla na návštěvu i zvířátka. Milé
přijetí, popovídání a zazpívání s kytarou navodilo tu správnou předvánoční atmosféru. Děti rády
představily svoje zvířecí miláčky a noví kamarádi
si je rádi pochovali. Těšíme se na další setkání.
Jana, Pavel, děti

Junior náboj

Letos poprvé se naše škola účastnila mezinárodní
matematicko-fyzikální soutěže s názvem JUNIOR
NÁBOJ. Je to klání čtyřčlenných týmů žáků
druhého stupně základních škol a odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií.
Na začátku soutěže obdržel každý tým šest
příkladů. Jakmile některý z nich vyřešil, dostal
zadání dalšího. Obtížnost příkladů postupně
vzrůstala a kdo vyřešil v časovém limitu 120 minut nejvíce příkladů, vyhrál. Úspěch nezávisel
jen na schopnostech jednotlivých členů, ale i na
efektivní týmové spolupráci. Úlohy měly za úkol
rozvíjet představivost, logické myšlení a především zájem o matematiku a fyziku.
Na Gymnáziu Česká Lípa reprezentovali dubskou školu dva žáci devátého ročníku – Nikola
Haltmarová a Karel Mareš, osmou třídu Tim Exner a Michal Stejskal. V silné konkurenci osmnácti gymnázií (Ústí nad Labem, Rumburk, Česká Lípa, Děčín, Litoměřice) a velkých základních
škol (Nový Bor, Česká Lípa, Litoměřice, Benešov
nad Ploučnicí, Děčín, Varnsdorf) obsadili pěkné
13. místo. Gratuluji a děkuji za pěknou reprezentaci naší malé školy.
Mgr. Miroslava Sochová

V pátek 20. listopadu jsem já, Tim Exner, Nikola Haltmarová, Karel Mareš a Michal Stejskal
jeli na matematicko-fyzikální soutěž do České
Lípy na Gymnázium ČL.
Jsem rád, že jsme se mohli soutěže zúčastnit. Prohlédli jsme si školu, zjistili nějaké zajímavosti, procvičili se v logickém myšlení a dokázali, že nejsme zase tak hloupí, jak si někdo
může myslet. Při takovýchto týmových soutěžích
se vyplatí složit tým z lidí, kteří spolu kamarádí
a dokáží se dorozumět. Což jsme my, podle mě,
byli. Chtěl bych se zúčastnit i další rok a umístit
se ještě na lepším místě.
Timotej H. Exner

V pátek 4. prosince byl mimořádný den – očekávali jsme ve škole příchod čertů. Ve třídě byla od
rána napjatá atmosféra, trochu jsme se báli, dokonce i nějaká slzička ukápla. Ale přesto jsme se
domluvili, že tuto návštěvu do třídy pustíme, neboť naše zvědavost byla větší než strach. Hned
první vyučovací hodinu, před příchodem čertů,
jsme se naučili pěknou čertí básničku. Také jsme
ji čertům, Mikulášovi a andělům zarecitovali. Za
to jsme byli obdarováni sladkostmi. Některé děti
měly dost odvahy a vydaly se mezi čerty. Dobře
to dopadlo, nikoho v pytli neodnesli.
A vyučování? To bylo fajn – vše v čertím duchu. V českém jazyce jsme řadili přeházené věty
v článku Čertí peklo, v matematice jsme si vyrobili čertí masku, kterou jsme vybarvovali podle
příkladů a zadání barev. Nakonec jsme ji vystřihli
a vzájemně se postrašili.
Druháci s paní učitelkou Kadlečkovou

Dubáček -

Měsíčník informací z Dubé a okolí

Návštěva UP

Dne 19. listopadu jsme s vycházejícími žáky navštívili Úřad práce v České
Lípě. Zde již na nás čekala paní Bartošová, která žáky seznámila se situací
na trhu práce, se žádanými obory, klesající nezaměstnaností,…
Pak se žáků ptala na jejich výsledky ve škole, koníčky a vybrané obory na
středních školách, které uvedou na přihlášky. Poté si žáci mohli zkusit profesní
testy na PC a podívat se na nabídky škol a oborů v jednotlivých krajích.
Zde jsou postřehy některých žáků:
„Mohli jsme si vyzkoušet testy ohledně toho, na co bychom měli jít. Koukali jsme se na video o povoláních. Líbilo se mi tam.“ (Míša Sýkorová a Žaneta Prskavcová)
„Líbilo se mi tam, že jsme mohli vyplnit test, ten test byl o tom, na jaké povolání
bych mohl jít. Nelíbilo se mi, že jsme tam byli dlouho.“ (Libor Živný)
„Na Úřadu práce to bylo velice zajímavé, ale mně osobně to nic nepřineslo, protože už vím, kam půjdu.“ (Nikola Haltmarová)
„Nebavilo mě to.“ (Jiří Baloušek)
„Byla tam příjemná paní, paní Bartošová, na všechny otázky nám odpověděla. Kdo chtěl, mohl si vyplnit testy na PC a paní Bartošová nám je vytiskla.“ (Kristýna Zabilanská)
„Bylo to stejné jako minule, popovídali jsme si a šli.“ (Theodor Veselý)

Projektové vyučování

V pátek se ve třetí třídě uskutečnilo projektové vyučování. Téma bylo zaměřeno na vánoční zvyky v různých zemích. Mluvili jsme o Rusku, Americe
a samozřejmě o České republice.
Ve škole jsme se rozdělili do skupin po čtyřech. V každé skupině si děti
mezi sebou musely určit funkce: rozhodčí, mluvčí, organizátor a pomůckář.
Ke každé funkci byla udělena jasná pravidla. Poté si děti vylosovaly zemi,
o které budou zpracovávat zadané otázky.
Žáky jsem vzala do učebny robotel, kde si informace měli najít na internetu. Za pomoci deváťáků třeťáci zvládli nalezení všech odpovědí i obsluhu tabletů. A za to starším kamarádům děkuji!
Pokračovalo se ve třídě. Žáci vypracovávali podobu Ježíška, Santa
Clause či Dědy Mráze a sepsali vánoční tradice v dané zemi.
Na konci svoji práci museli přednést ostatním spolužákům a měli zhodnotit, jak se jim ve skupinách pracovalo. Vyučování formou projektu se celé
třídě velice líbilo.
Třetí třída s paní učitelkou Jelenovou

Matematika u zvířátek
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V minulém týdnu proběhla na 2. stupni výuka matematiky netradičně v prostorách chovatelské třídy mezi zvířátky. Žáci využili vybavení učebny jako
pomůcku k určení velikosti délky. K měření této veličiny použili
různá délková měřidla:
skládací, svinovací nebo
krejčovský metr, papírové a posuvné měřítko.
Získané hodnoty pak
využili v převodech.
Všechny žáky musím
pochválit.
Mgr. Miroslava Sochová

Korálovka

V pondělí 23 .listopadu se prvňáčci vydali do chovatelské učebny, aby se blíže seznámili s korálovkou. Po návratu do třídy zapsali svá pozorování do pracovního listu. Zjistili, že korálovka nemá nohy, že je to had, který má rád teplo a že není jedovatá. Nakonec si tohoto hezkého hada nakreslili. Všechny to
bavilo a ani si nevšimli, že se vlastně učí.
Mgr. Veronika Matějková, Mgr. Zdeňka Wagenknechtová

Výstava betlémů

Ve středu 16. prosince se páťáci vydali na výlet do České Lípy navštívit
výstavu betlémů v muzeu, projít si vánoční trhy a prohlédnout si vyzdobené centrum města. V muzeu jsme si prošli celou expozici – přírodovědnou,
historickou i vlastivědnou – betlémy byly jejich součástí. Na vánočních trzích děti nakoupily nějaké dárky, pak jsme si dali malé občerstvení a už
byl zase čas jet domů.
Mgr. Gabriela Havránková a žáci V. třídy

Mik, Mik, Mikuláš

Ve čtvrtek 3. prosince jsme se jeli s dětmi podívat za Mikulášem a jeho
společníky, čertem a andělem do České Lípy. Akci, pro děti mateřských
škol, pořádal Dům dětí a mládeže Libertin.
Postupně, spolu s moderátory, děti určovaly, co vše by měl na sobě mít
správný Mikuláš. A když oblékly Mikuláše, tak přece správný čert musí mít
rohy, ocas, kožich... No a co anděl, copak jemu chybí? Děti se předháněly
v odpovědích. Mikuláš, čert i anděl zábavnou formou dětem předvedli, že
se vůbec žádného pekelného čertiska nemusí bát. Děti za vše poděkovaly
hezkou písničkou nebo básničkou. Za velkou snahu dostaly děti od Mikuláše a jeho společníků pytel dobrot.
J. Nemešová

Bowling

Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se! 16 týmů nastoupilo ve čtvrté společné aktivitě programu Rodina v pohybu. Soutěžilo se v bowlingu a zábava
byla skvělá. Technika házejících byla různorodá, ale důležitá byla zábava.
Pořadí nejlepších (i když nejlepší jste byli všichni, kteří jste dorazili!):
1. místo Nováci – 96 bodů, 2. místo Tomani – 93 bodů, 3. místo Nikodémky – 89 bodů, zvláštní ocenění získal tým Mládí vpřed!
Ceny do utkání věnovala paní ředitelka Mgr. Jindřiška Skalická a místostarosta pan Tomáš Novák. Moc děkujeme. Děkujeme vedení bowlingu
za super dopingový servis hráčů! Děkujeme i všem zúčastněným, byli jste
skvělí! Lednová aktivita na nás čeká v knihovně. Jana a Pavel Maškovi

Pátek patřil rybám

V pátek 13. listopadu si prvňáčci zalovili v matematickém rybníku u tabule. Vylovené rybky jim neplnily přání, ale dávaly úkoly. Když je všechny
úspěšně splnili, vydali se s paní učitelkami do Nedamova. Tam totiž probíhal opravdický výlov rybníka. Všichni se cestou moc těšili, že uvidí velkého
sumce. Na místě pak viděli rybáře na loďkách, jak stahují síť a ulovené ryby
v kádích. Jen sumec se stále schovával. Nakonec ho přece jen chytili. Ale
to už byli prvňáčci zpátky ve škole. Protože jim na výletě řádně vyhládlo,
baštili své svačiny. Den se moc vydařil, sluníčko svítilo a všem se výlet do
Nedamova líbil. Tak zase za rok.
Mgr. Veronika Matějková, Mgr. Zdeňka Wagenknechtová
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Anglické divadlo

Již se u nás stalo tradicí, že na podzim k nám do školy přijíždí Dr. Klutz s anglickým představením.
Bylo tomu tak i minulý pátek 4. listopadu. Pro první stupeň jsme měli představení Magical language show, které děti hodnotí následovně: Kouzelník byl zábavný, hodně jsme se nasmáli. Představení bylo legrační. Naučili jsme se mnoho nových slovíček. Představení bylo o kouzlení a zapojila se
i naše paní učitelka Tereza Jelenová. Divadlo bylo bláznivé a líbilo se mi.
Druhý stupeň s 5. třídou měl představení o Austrálii, které kombinovalo hudbu, obrázky a filmy
a show Dr. Klutze, který předváděl různé zábavné činnosti ze života Australanů. Děti se dověděly o
původních obyvatelích Austrálie, původu „bílých“ přistěhovalců, a hlavně o exotických australských
zvířatech, o sportu a známých osobnostech, které pocházejí z Austrálie. Celá tato show byla samozřejmě také v angličtině, takže byla pro děti dvojnásobně přínosná.
Děkujeme Dr. Klutzovi za skvělé dopoledne a těšíme se na příští rok.
Gabriela Havránková, vyučující AJ, Vojtěch Toman a Tomáš Horváth III. třída

Běh 17. listopadu

Dne 23. listopadu se Mateřská škola Dubá jako každoročně zúčastnila tradiční listopadové akce „Běhu
17. listopadu“, kterou pořádala Základní škola Dubá. Soutěž se tentokráte uskutečnila v prostředí koupaliště v Nedamově. Závody byly zahájeny slavnostním nástupem základní a mateřské školy.
I když závod neprovázelo zrovna pěkné počasí, dostavily se děti v hojném počtu. Po přidělení startovacích čísel se rozešly na závodní stanoviště, protože mateřská škola závodila jako první.
Nejprve soutěžila děvčata a po nich chlapci. Na trati, která měřila cca 60 m, je povzbuzovali rodiče,
sourozenci nebo kamarádi ze základní školy.
Dětem patří poděkování, nikdo závod nevzdal, ani se nezranil. Všechny děti doběhly do cíle a trasu zvládly s velkým přehledem. Na všechny závodníky čekalo v cíli občerstvení. Každý si s sebou
odnesl domů hodně zážitků. Ještě cestou a ve školce si děti o závodě dlouho vyprávěly. Akce se
dětem moc líbila a už se všichni těšíme na další ročník.
M. Součková

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

Mobilní
planetárium

Ve středu 25. listopadu vyrostlo v tělocvičně mobilní planetárium, které si prvňáčci vyzkoušeli jako
první. Viděli pohádku o krtkovi jménem Platón. Byl
to krtek zvídavý, který se chtěl stále něčemu novému učit. Pomáhal mu brouk – učitel Sokrates
a tři žížaly – Alfa, Beta, Gama. Prostřednictvím
pohádky se dozvěděli, co je Slunce, Měsíc, proč
Měsíc mění svůj tvar a proč v noci někdy vidíme a
někdy nevidíme hvězdy. Na závěr se proletěli s raketoplánem, přistáli s modulem na Měsíci a prošli
se s kosmonauty po jeho povrchu.
Mgr. Veronika Matějková,
Mgr. Zdeňka Wagenknechtová

Rodiny
v keramice

Třetí společná aktivita pro rodiče a děti v rámci projektu Rodina v pohybu proběhla v pátek
27. listopadu v keramické dílně. Každý tým tvořil a zdobil jedno písmenko z nápisu Ekoškola.
Proč právě to? V letošním školním roce bude
naše škola obhajovat naposledy titul Ekoškola.
Pokud se jí to podaří, získá ho už napořád. Je
to velká výzva a my se s ní chceme vypořádat
aktivně. Jednotlivá písmenka budou zdobit naší
novou „ekochodbu“.
Děkujeme rodičům za čas věnovaný dětem
a za pomoc s unikátními výtvory.
Jana a Pavel Maškovi

Dubáček -

Měsíčník informací z Dubé a okolí

Tento údaj neříká laikovi nic důležitého. Pro ředitele škol je to trošku černá můra (ve smyslu vše
připravit, zrealizovat a vyhodnotit do konce kalendářního roku), pokud se do toho pustí.
Výzva školám přišla v srpnu 2015, kdy pedagogičtí pracovníci čerpají dovolenou. Naše paní
ředitelka neváhala a pustila se do příprav žádosti. Byla velmi úspěšná. V rámci Výzvy 57 škola
získala částku 453 412 korun, kterou bylo možné
využít na rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků a na rozvoj technických
dovedností žáků na 2. stupni .

V pondělí 14. prosince se třídy I.A, I.B a II. zúčastnily přednášky fotografa, novináře a cestovatele pana Kubeše. Ten na svých cestách navštívil velmi zajímavá a méně známá místa. Nás
seznámil s Afrikou a hlavně Indií.

Výzva 57
Naše škola tuto částku díky paní ředitelce
využila na vybudování a vybavení moderních
dílen pro pracovní činnosti, pro nákup stavebnic
Merkur do tvůrčí dílny a na poznávací pobyt pro
22 dětí v Anglii (zcela zdarma). Pobyt v Anglii si
děti užily a přinesl jim spoustu zážitků. Dílny už
prošly zkušebním provozem a jsou připravené
pro naše žáky.
Děkujeme paní ředitelce za aktivní a pohotový přístup, věříme, že děti i rodiče tento přínos
pro rozvoj vzdělávání ocení!
Mgr. Jana Mašková

Přednáška o Indii
ní a ozdobení. Velký ohlas měla auta na lidský
pohon a mnoho dalších zajímavostí.
Panu Kubešovi moc děkujeme.
paní učitelky Kadlečková,
Wagenknechtová a Matějková
Postřehy žáků II. třídy:
Natálka Sýkorová
Nejvíce mě zaujalo, že lidé byli tmavé pleti a že
ve 40 letech jsou už staří. Že sloni byli pomalovaní a jezdili jako taxíky a koupali se v řece
s lidmi. Koně hezky tancovali.

Měli jsme možnost poznat běžný způsob života zdejších obyvatel. Ženy, které chodí oblečené
do barevného obleku „sálí“, mají na sobě hodně šperků a na čele černou tečku. Svaté muže,
kteří přemýšlí o lepším světě. Velbloudí festival
– ukázku krásně malovaných velbloudů, ozdobených náhrdelníky, kterým dokonce čistí i zuby.
Viděli jsme i posvátné krávy. Velice nás zaujalo
koupání slonů. Koupou se v řece, kůži jim drhnou cihlou. Lidé se v těchto místech také koupají
a dokonce zde nabírají vodu k pití. Sloni zde fungují také jako taxíky. Bývají nádherně pomalova-
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Vojta Stránský
Mě se nejvíc líbili sloni – jak se myjí a hrají na
buben. Velbloudi, hrady, svatí lidé, auta na lidský
pohon, pálivá jídla, policie i jak cvičí jogíni.
Šimon Drahoňovský
Líbilo se mi všechno – sloni, jak se myjí a koupou v řece a o kus dál chodili lidi pro vodu na
pití. Policii se vždy musí dát dárek, jinak se s vámi nebaví.

Sandra Dančo Bandiová
Líbila se mi auta na lidský pohon, škola, koupání slonů, indické pokrmy, policie a svatí lidé
a královny.
Johanka Smolíková
Místo taxíků a aut mají
slony. Ti se koupou tak,
že si lehnou na bok a pán
je drhne cihlou. Byli pomalovaní a hezcí. Byl tam
jeden pán a v paláci měl
378 manželek.

KLUBOVÝ DŮM – ULICE DLOUHÁ, DUBÁ
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Klub malých Dubáčků

Asi tomu nebudete věřit, ale je tu již osm let. Ale
vlastně je tu mnohem, mnohem déle, i když se
jmenoval jinak. Sdružuje totiž maminky, které si
organizují akce a různé aktivity i kroužky a to nejen pro své děti, ale pro širší veřejnost. Aktivit je

v některém roce méně, v některém více, ale jsou
tu pořád. A budou tu, dokud budou místní maminky mít chuť společně pro své děti akce pořádat a
dokud bude trvat podpora klubu Městem Dubá.
Co se v posledních třech letech povedlo, je
zajistit pracovnici, jejíž mzda je placena z Úřadu
práce ČR. Ta zajišťuje především otevření klubu
od pondělí do pátku v Klubovém domě, kde se
maminky scházejí a mohou plánovat menší či
organizačně náročnější aktivity během roku. A
aktivity jsou velmi pestré od společných procházek, po výtvarné dílničky a cvičení pro děti nebo
i dospělé až po akce jako drakiády, lampionové
průvody či Den rodiny nebo zajišťuje otevření zahrady MŠ pro veřejnost v odpoledních hodinách
a o víkendech a prázdninách. A protože se tento
model osvědčil, rozhodli jsme se rozšířit otevírací

dobu i na odpolední hodiny a dokonce díky dotaci
z Úřadu práce máme již od půlky listopadu v klubíku dvě pracovnice. Takže některé věci půjdou
mnohem snáze než doposud.
V minulosti se podařilo díky spolupráci s MŠ
a vedením našeho města získat peníze na celkovou rekonstrukci zahrady MŠ. Máme velkou radost, že v loňském roce se na nás obrátila paní
Jana Tůmová a díky spolupráci zaměstnanců
Johnson Controls, klubíku a zástupců Města
Dubá (paní Benešové, paní starostky Šepsové,
pana Šmola) se podařilo realizovat menší dětské
hřišťátko pod náměstím. I pro takové aktivity tu
klub je a je plně otevřen novým nápadům, za
předpokladu, že se nejedná pouze o nápad, ale
i chuť se zapojit do jeho realizace.
Jsme členem Sítě mateřských center, což
nám otevírá další možnosti a využívat určité výhody. Za zmínku určitě stojí projekt Spolu pro
mateřská centra, který oslovuje sponzory. V roce 2013 jsme získali pěkné knížky od nakladatelství Mladá Fronta, které jsme pak použili jako
ceny při akcích. V loňském a předloňském roce
hygienické potřeby – vlhčené ubrousky, toaletní papíry, kuchyňské utěrky, mycí prostředky na
nádobí, tekuté mýdlo a další potřeby od společnosti Rossmann.
Díky grantům vypsaných Libereckým krajem
jsme v minulých letech také nakoupili pomůcky
pro cvičení dětí, kancelářské a výtvarné potřeby
nebo ceny pro děti na pořádané akce. Každoročně nás podporuje i Město Dubá.
Děkujeme všem, kteří nás podporují, ať již
hračkami, které donesete do klubu, nebo výmalbou, či pomocí při organizaci nějaké akce.

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

Nejnovějším projektem je otevření klubovny
pro místní mládež. Již během prosince se nám
podařilo místnost zpřístupnit, a to především díky
daru od manželů Sloupových, kteří nám věnovali menší gauč a stůl na stolní tenis a panu Šmolovi který pomohl s jeho sestavením. Mládežníci
se bezprostředně vrhli i na výzdobu stěn a tak
se zdá hned od začátku, že tahle aktivita, spuštěná tak nějak na zkoušku bude poměrně hodně
úspěšná a navštěvovaná.
Přejeme Vám hodně radosti a zdraví v tomto
roce. A budeme se těšit na společně pořádaných
akcích a projektech.
Irena Žalovičová a Danuše Červená

Klub malých Dubáčků
Klubovna pro mládež, cvičení
Pravidelné setkávání maminek v klubu
pondělí až pátek 7:30 – 17 hodin
Akce na leden:
13. 1. od 16 hod. - návštěva chovatelského
kroužku v ZŠ Dubá,
krmení pro zvířátka sebou
22. 1. od 17 hod. - mandaly z písku – cena:
60 Kč (nutná rezervace místa
zaplacením vstupu do pátku 8. 1. v klubu)
Kontakt: klub.dubacku@email.cz,
webové stránky: www.kmd.estranky.cz,
FB: Klub malých Dubáčků

