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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, v minulém Dubáčku jsem se v úvodním slově zmínila
o třech akcích, jejichž zhotovitele schvalovalo zastupitelstvo při svém červnovém zasedání. Vzhledem k tomu, že na bližší informace nebylo více prostoru, slíbila jsem vám, že se o nich dočtete v srpnovém vydání. První akce
nese název „Stavební úpravy – Hotel Slávie – Dubá, Elektroinstalace, EPS“
a spočívá v pořízení elektroinstalace, elektronické zabezpečovací signalizace
a elektronické požární signalizace. Tuto zakázku bude realizovat litoměřická
společnost Elektrosys s.r.o. a náklady by dle cenové nabídky měly dosáhnout
cca 1 milionu 850 tisíc Kč bez DPH. Hodnotící komise vybírala ze čtyř nabídek. Společnost Elektrosys s.r.o. byla vybrána díky tomu, že její nabídka byla
úplná, splnila kvalifikační předpoklady a nabídková cena byla
nejnižší.
Další akcí je oprava hřbitovních zdí na městském hřbitově
v Dubé. Jen pro připomenutí uvádím, že oprava zdí není
v posledních letech jedinou
investicí do areálu hřbitova.
V roce 2010 zde byl za 60 tisíc
obnoven centrální kříž včetně
pozlacení, o rok později byla
s nákladem 53 tisíc pořízena
kašna, zřízena vodárna, za 20
tisíc byla vypracována projektová dokumentace na stavební
úpravy hřbitova v Dubé (částečně realizováno v roce 2014).
V roce minulém byl za 40 tisíc
korun zpracován projekt na obnovu zeleně a začala postupná
realizace projektu s celkovými náklady 703 tisíc korun (vč. DPH). Letos jsme
se tedy rozhodli navázat na úspěšnou výstavbu nové části hřbitovní zdi s kolumbáriem u hlavní vstupní brány. I další části zdi obepínající areál hřbitova
jsou ve špatném stavu. Projekt je koncipován jako oprava obsahující kompletní
přezdění čtrnácti polí, oprava zbylých a dobudování úplně chybějících úseků
ohradní zdi poblíž márnice. V zájmu estetického vyznění je navrženo omítnutí
cihelných vyzdívek polí, ale ponechání zděných sloupků v původní podobě, tj.
jako režné spárované zdivo z vápenopískových cihel. V celé délce ohradní zdi
budou na sloupcích i korunách vyzdívek vyměněny nebo doplněny zákrytové
desky, jejichž nynější stav nebo deficit je hlavní příčinou špatného stavu hřbitovní zdi. Na akci se nám podařilo získat finanční podporu z Programu obnovy
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venkova Libereckého kraje. Na základě doporučení hodnotící komise byla jako
realizátor této akce vybrána společnost BLÁHA trade s.r.o. se sídlem Valteřice,
Žandov, jejíž cenová nabídka činila bezmála 696 tisíc Kč bez DPH.
Třetí avizovanou akcí je projekt „Dubá čp. 46, obnova výplní otvorů“. Tuto
zakázku bude realizovat pan Jaroslav Baláček Truhlářství a náklady dosáhnou
dle jeho cenové nabídky téměř 400 tisíc korun bez DPH. Výměnou oken a dveří v domě čp. 46 na náměstí dochází k pokračování rekonstrukcí městských
bytových domů. Celkem bude vyměněno 24 ks oken a jedny vchodové dveře,
repase se použije u 3 ks interiérových dveří a garážových vrat.
Ke změnám, a to na první pohled patrným došlo také v Deštné. Na základě podnětu místního osadního výboru a po schválení dopravní policií, byly
v obou směrech příjezdu do Deštné na komunikaci I/9 vyznačeny zpomalovací pruhy, dopravní značka upozorňující řidiče na přítomnost dětí a dokreslena sem bude rovněž značka
upozorňující na snížení rychlosti na 50 km/hod. Ke sjezdům z hlavní silnice u domu
čp. 27 a na „Malou Stranu“
jsme také umístili nové dopravní značení.
Ještě v krátkosti k rekonstrukci Školní ulice. Školní
ulice je dokončená a vypadá
opravdu skvěle. V době, kdy
píši tento sloupek zbývá již jen
osadit ulici novým dopravním
značením. Chtěla bych touto
cestou ještě jednou poděkovat
všem, kdo se podíleli na realizaci této náročné akce, jejíž
výsledek je více než uspokojivý. Velké poděkování patří
nejen pracovníkům společnosti SaM silnice a mosty, ale
také samotné SVS, která finančně zaštítila rekonstrukci vodovodu a kanalizace ve Školní i Poštovní ulici.
Úplným závěrem bych vás všechny chtěla co nejsrdečněji pozvat na
22. ročník Mezinárodních jazzových dnů Dubá-Nedamov, které se konají ve
dnech 12. a 13. srpna v letním kině Autokempu Dubá-Nedamov, jehož zakladateli jsou čestní občané města Dubá paní Eva Pilarová a pan JUDr. Vít Fiala.
Po oba dny se opět můžete těšit na řadu vynikajících hudebníků a letos – po
roční pauze – i na všemi oblíbenou Lokomotivu.
Přeji vám krásný zbytek prázdnin, pohodu na letních dovolených a všem dětem
přeji, ať do nového školního roku vykročí pravou nohou.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

Dne 5. 8. 2016 by oslavil své 90. narozeniny
náš milovaný manžel, otec, dědeček,
pradědeček pan Bedřich Skalický z Horek.
S láskou vzpomíná manželka Miloslava,
děti, vnoučata a pravnoučata.

Dne 20. srpna 2016 uplyne již pět let od chvíle, kdy nás
navždy opustil milovaný tatínek, manžel a dědeček, pan Josef
Maleček z Dubé. Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.
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Sběrný dvůr Dubá
Drtivá většina z vás zaznamenala, ať už v Dubáčku nebo přímo na sběrném dvoře, že od června, kdy náš SD začalo provozovat samo město, doznal tento areál řady neskutečných a do očí bijících změn. Uznejte sami,
pokud jste se tu v červnu nebo červenci, byť jen na chviličku zastavili –
zkrátka je to „bomba“.
Co se nám za první dva měsíce provozu v režii města podařilo udělat?
Po vyklizení věcí v majetku dřívějšího provozovatele (Kovošrot Group CZ
a. s.) byl celý areál včetně všech
uzamykatelných kontejnerů, buňky obsluhy a plechových garáží
uklizen. Z trávy i štěrku bylo odstraněno neuvěřitelné množství
střepů, šroubků a jiného drobného železa, bužírek, papírků,
nedopalků… Buňka obsluhy byla
dokonale vyčištěna od zažloutlé
barvy po cigaretovém kouři. Přípojky vody, elektřiny i napojení
odpadu byly protaženy až do buňky obsluhy, bylo zde instalováno
nové sociální zařízení (WC, umyvadlo i ohřívač vody), byly přidány elektrické zásuvky, dokoupilo
se nezbytné vybavení, abychom
zajistili obsluze pohodlí a pořádné zázemí… Byl sem umístěn slibovaný kontejner na kovy, v dohledné době na SD umístíme kontejner na
textil od Diakonie Broumov, který bude vypadat stejně, jako kontejner u samoobsluhy. Zkrátka a dobře, je to paráda.

Školní jídelna opět začíná vařit od 15. srpna. Od září
musí mít každý strávník novou přihlášku!
Informace na tel: 487 883 950 nebo na e-mailu:
jidelnazsduba@seznam.cz pí. Pavlíková

Tímto bych chtěla poděkovat Františkovi Papírníkovi, Honzovi Slovákovi
a Jirkovi Povejšilovi za velkou a hlavně rychlou pomoc s přípojkami vody,
elektřiny a napojením odpadu – pánové, jste super.
A hlavní a obrovské díky chci vyjádřit Zuzce Pabiškové, která náš
sběrný dvůr obsluhuje, protože nebýt jí, vůbec by nevypadal tak krásně
a čistě. „Zuzko, pro mě jsi prostě JEDNIČKA. Mám obrovskou radost
z toho, že od lidí slyšíme jen samou chválu a hlavní podíl na tom máš
ty“. Potěšilo mě i to, že ti, kteří
doposud neměli kartičky na sběrný dvůr, si je na základě naší výzvy poctivě na úřadě vyzvedávají. Z počátku budeme přimhuřovat
oči, ale opět musím připomenout,
že kdo si kartičku na sběrný dvůr
nevyzvedne, může se mu stát,
že v budoucnu mu nebude povoleno sem odpad odkládat. To se
týká především vlastníků rekreačních objektů, kteří touto kartičkou
prokazují, že jsou v Dubé zapojeni do systému nakládání s odpady v obci – trvale hlášení občané
se mohou prokazovat občanským
průkazem.
A co nás ještě čeká? Budeme usilovat o získání dotace na
dovybavení sběrného dvora, předtím je však třeba nechat zpracovat
projekt, který bude plánované úpravy řešit. Ve snaze o zlepšení třídění
odpadu dovezeného na SD rozhodně nehodláme polevit. V plánu máme
také umístit uvnitř SD závoru, díky níž bude obsluha moci snadněji koordinovat přijíždějící vozidla. Někteří řidiči jsou totiž naučeni do dvora
vjet, aniž by zastavili, předložili potřebné doklady a vyslechli si pokyny
obsluhy, která rozhoduje o tom, kam má být odpad uložen a zda vůbec
bude převzat.
Věřím, že jste si ve svých telefonech kontakt na SD již změnili, nicméně
opakování je matka moudrosti. Tak tedy tel. číslo na Zuzku Pabiškovou je
722 530 449, případné dotazy vám ráda zodpovím i já (724 857 243).
Zuzka Martínková, ekolog

INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY

Srdečné blahopřání k narozeninám

V novém školním roce 2016/2017 bude opět možné ve školní kantýně
nakupovat svačiny a občerstvení v rámci zdravé výživy a také školní
potřeby za výhodné ceny.

Dne 9. srpna 2016 oslaví své narozeniny
paní Eva Pilarová,
vynikající zpěvačka, fotografka a čestná
občanka města Dubá. Ráda bych jí touto
cestou popřála mnoho štěstí, pevné zdraví,
zvučný hlas a spoustu elánu do dalších let.

INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Prodejní doba:
Pondělí 22. 8. až pátek 26. 8. 2016 od 7.30 do 10.00 hod.
Pondělí 29. 8. až středa 31. 8. 2016 od 7.30 do 10.00 hod.
Od 1. 9. 2016 každý pracovní den od 7.30 do 7.55 hod.
a dále od 9.40 do 10.00 hod.
Těší se na vás Alena Adámková

V prvním pololetí letošního roku byla jednotka SDHO Dubá povolána k celkem 69 zásahům, přičemž 33 z nich se odehrálo ve správním území města
Dubá a 36 mimo něj.
Jednalo se přitom o 19 požárů, 18 silničních dopravních nehod, 1 hromadnou dopravní nehodu, 8 případů živelných událostí, 1 únik nebezpečných látek (ropné produkty), 19 výjezdů kvůli poskytnutí technické pomoci
a 3 výjezdy spadající do kategorie ostatních.
Lesní požáry zasáhly plochu o celkové velikosti 1,160 ha, požáry travních porostů byly na ploše 3 ha.

Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

Škody při požárech dosáhly 55 tisíc korun, uchráněn byl přitom majetek
v hodnotě 3 miliony 810 tisíc korun.
Zraněno bylo celkem 17 osob z toho 15 při dopravních nehodách, vyprošťovány byly 4 osoby a 1 osoba byla evakuována v rámci technických
zásahů. Devíti osobám byla podána předlékařská pomoc.
Na likvidaci uniklých kapalin při dopravních nehodách bylo použito
155 kg sorbentu. Na kontě máme dva neuskutečněné výjezdy.
Děkuji tímto všem členům výjezdové jednotky dubských hasičů za dosavadní práci.
Jaroslav Hoza
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Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá v červnu
l Dne 1.6.2016 od 16:34 do 17:19 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě
na komunikaci I. třídy číslo 9 v KÚ Chlum s technikou CAS-25 Liaz, v počtu
1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna dopravní nehoda dvou osobních automobilů. Osoby byly před příjezdem
mimo vozidla bez zranění. Jednotka provedla protipožární opatření (odpojení
AKU) a zajištění úniku provozních kapalin. DN bez úniku. Na místě jednotka z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa, která po provedeném
průzkumu nezasahovala. Místo události bylo předáno Policii ČR.
l Dne 4.6.2016 od 09:51 do 11:13 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci II. třídy číslo 260 v KÚ Tuhaň, Obrok s technikou CAS-25
Liaz, v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byla zjištěna dopravní nehoda dvou osobních automobilů. Osoby byly před
příjezdem mimo vozidla bez zranění. Jednotka provedla protipožární opatření ((odpojení AKU) a zajištění úniku provozních kapalin. DN bez úniku.
Na místě jednotky z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa a stanice Úštěk, které po provedeném průzkumu nezasahovaly. Místo události
bylo předáno Policii ČR.
l Dne 4.6.2016 od 11:13 do 13:09 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k záchraně
zraněné osoby v okolí Pustého zámečku v KÚ Zakšín s technikou CAS-25
Liaz a RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 5. Sraz jednotek na vyhledávání
zraněné osoby byl v Zakšíně. Po příjezdu na seřadiště jsme s osádkou
Záchranné zdravotní služby vyhledávali pomocí navigace nejlepší přístupovou cestu. Na seřadišti dále jednotka z Hasičského záchranného sboru
ÚO Česká Lípa, JSDHO Tuhaň a Policie ČR. Nalezena přístupová cesta
mezi Zakšínským vrchem a Bukovským mlýnem, kde byla posléze zraněná
osoba nalezena na lesní pěšině s podezřením na zlomeninu krčku. Jednotky vypomohly po stabilizaci zraněné osoby lékařem ZZS s uložením do
vakuové dlahy a následným transportem na mýtinu, odkud byl proveden
transport v podvěsu vrtulníku.
l Dne 4.6.2016 od 13:30 do 18:30 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS-25 Liaz a RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 7 do obce Luka k zajištění
ukázek u příležitosti konaného Dětského dne.
l Dne 7.6.2016 od 14:05 do 15:40 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy číslo 9 v KÚ Bukovec s technikou CAS-25 Liaz,
v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla
zjištěna dopravní nehoda osobního automobilu, který se nacházel převrácený na střeše mimo komunikaci cca 1 metr od říčky Liběchovka v Chráněné
krajinné oblasti Kokořínsko a Mokřadů Liběchovka. Řidič byl mimo vozidlo
bez zranění. Jednotka provedla zajištění místa události a postavení CAS
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do nárazníkové zóny. Provedeno protipožární opatření – vypnutí a vyjmutí
klíčků od spínací skřínky (AKU nešlo odpojit z důvodu převrácení vozidla
na střeše) a zajištění úniku provozních kapalin. Na místě jednotka z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa, která po provedeném průzkumu
odjela zpět na základnu. Po domluvě s velitelem HZS ÚO CL jsme vyčkali na místě do příjezdu odtahové služby, které jsme následně vypomohli
s převrácením a naložením vozidla. Po celou dobu bylo prováděno řízení
silničního provozu na komunikaci I. třídy z důvodu místa nehody – nepřehledná levotočivá zatáčka. Při naložení vozidla došlo k úniku motorového
oleje, který byl následně zlikvidován sorbentem ECO-DRY – 10 kg.
l Dne 11.6.2016 od 08:21 do 10:33 hodin vyjela jednotka k dopravní
nehodě na komunikaci I. třídy číslo 9 v KÚ Chlum s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byla zjištěna dopravní nehoda dvou osobních automobilů. Na místě čtyři
zraněné osoby v péči Záchranné zdravotní služby. Vozidla byla zajištěna
proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a dalšímu úniku provozních
kapalin. Uniklé kapaliny byly zlikvidovány pomocí 10-ti kg sorbentu ECO-DRY. Po dobu zásahu byl uzavřen silniční provoz na komunikaci I. třídy.
Před odjezdem jednotky byl proveden úklid vozovky. Na místě jednotka
z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa. Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Dne 10.6. od 23:26 do 11.6.2016, 00:39 hodin vyjela jednotka k požáru na stavbě obchvatu města Dubá v lokalitě Dubová Hora s technikou
CAS-32 T148/2 v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném
průzkumu byl zjištěn požár geotextilie na ploše 5 x 5 metrů. Lokalizace
a následná likvidace byla provedena jedním proudem „C“. Příčina a škoda je v šetření Policie ČR a vyšetřovatele příčin požárů z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa.
l Dne 15.6.2016 od 14:44 do 15:32 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k technické pomoci na komunikaci I. třídy číslo 9 v KÚ Jestřebí-Újezd s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném
průzkumu byla zjištěna nahnutá větev cca 0,5 metrů nad vozovku v rovném
úseku komunikace – nehrozilo bezprostřední ohrožení. Větev byla pomocí
motorové řetězové pily odříznuta a dána mimo profil vozovky. Jednalo se
o zneužití jednotek požární ochrany. Tyto stavy odstraňuje dle platné legislativy ČR správce komunikace. Pakliže by se dohledal oznamovatel, tak
mu tento výjezd bude vyúčtován.
l Dne 25.6.2016 od 17:04 do 18:12 hodin vyjela jednotka k požáru trafostanice v Doksech s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na
místo události, provedeném průzkumu a zahlášení se veliteli zásahu z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa bylo zjištěno jiskření v trafostanici z důvodu spadlého vedení v KÚ Obora.
l Dne 25.6.2016 od 18:12 do 20:17 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci I. třídy číslo 9 v Českolipské ulici, Dubá s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl
zjištěn spadlý strom (vzrostlá lípa) přes celou komunikaci. Jednotka pomocí
motorových řetězových pil provedla postupné odřezání větví, kmene stromu
a jeho následné odstranění z komunikace. Na místě vyžádána věcná pomoc
pana Tomsy z Dubé pro práci s motorovou řetězovou pilou a traktoru pana
Davida Nováka z Deštné k odstranění částí větví a částí kmene stromu z ko-

munikace. Po dobu události bylo provedeno uzavření provozu na komunikaci
I. třídy. Před odjezdem byl proveden úklid vozovky.
l Dne 25.6.2016 od 18:14 do 20:10 hodin vyjela jednotka k technické
pomoci na komunikaci II třídy číslo 270 v úseku 5. až 6. km v KÚ Zbyny
s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno šest spadlých stromů. Jednotka
pomocí motorové řetězové pily provedla rozřezání kmenů stromů a jejich
následné odstranění z vozovky.
l Dne 25.6.2016 od 20:17 do 22:40 hodin jednotka postupně odstraňovala
spadlé stromy z důvodu přívalových dešťů na komunikacích III/2601 v KÚ
Dřevčice, III/25932 v KÚ Ždírec-Bořejov, III/2682 v KÚ Zátyní, I/9 v KÚ Jestřebí-Újezd, místní komunikaci v KÚ Tachov a II/259 v KÚ Rozprechtice.
l Dne 26.6.2016 od 08:00 do 12:30 hodin vyjela jednotka k likvidaci následků
přívalových dešťů do obce Heřmánky s technikou CAS-32 T148/1 a CAS-32
T148/2 v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
bylo zjištěno naplavené bahno na místní komunikaci, zanesení škarp podél
vozovky a ucpané propustě. Jednotka pomocí dvou proudů „C“ provedla umytí
komunikace od naplavenin, uvolnění a proplach propustí pod komunikací.
l Dne 27.6.2016 od 22:38 do 23:32 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k dopravní
nehodě na komunikaci I. třídy číslo 9 v KÚ Deštná s technikou CAS-25 Liaz
v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla
zjištěna technická závada (prasklá přední poloosa) na osobním automobilu.
Vozidlo se nacházelo na komunikaci po technické závadě na vozidle, při
které došlo k úniku motorového oleje, který byl následně zlikvidován pomocí
23 kg sorbentu ECO-DRY. Osobní automobil byl z bezpečnostních důvodů
zajištěn proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU). Na místě jednotka z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa, která nezasahovala,
a Policie ČR. Před odjezdem jednotky byl proveden úklid vozovky.
l Dne 28.6.2016 od 10:05 do 11:25 hodin vyjela jednotka k technické
pomoci do Sadové ulice v Dubé s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu
Rádi bychom prostřednictvím Dubáčku poděkovali
hasičům bratrům Maříkům a Jaroslavu Řeřichovi
za pomoc při záplavě v Heřmánkách.
Marie Rosůlková s rodinou

ZUBNÍ POHOTOVOST

1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byly zjištěny
nalomené větve vzrostlého stromu nad skalními sklípky. Jednotka provedla
z nastavovacího žebříku pomocí motorové řetězové pily odřezání nalomených větví a jejich následné rozřezání. Byla vyrozuměna vedoucí údržby
zeleně města k zajištění odvozu větví.
l Dne 29.6.2016 od 16:33 do 20:30 hodin vyjela jednotka k požáru rekonstruovaného domu v Nedamově s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po
příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna různorodá
ložiska požářiště, která byla nezávislá na sebe. Místo zásahu bylo předáno veliteli z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa. Na místě byli
vyšetřovatel příčin požárů z HZS ÚO CL, Policie ČR a speciálně vycvičený
pes s psovodem na vyhledávání zápalných látek.
Jaroslav Hoza, velitel jednotky

TELEFONNÍ ČÍSLO
NA DUBSKÉ HASIČE: 725 076 553
DĚTSKÉ STŘEDISKO DUBÁ
MUDr. Zina Ropková - praktický lékař pro děti a dorost
471 41 DUBÁ, Masarykovo nám. 138, tel. 487 870 183

INFORMACE O PLÁNOVANÉ DOVOLENÉ
Ordinace bude z důvodu čerpání dovolené uzavřena
ve dnech 1. - 19. srpna 2016

ZÁSTUP VE DNECH:
1. – 5. 8. MUDr. Kadlecová, Dětské středisko, ulice Bulharská
(u autobusového nádraží), Česká Lípa,
tel. číslo: 487 853 331
8. – 12. 8. MUDr. Šafránková, přízemí dětské nemocnice, Purkyňova 1849, Česká Lípa, tel. číslo: 487 954 988
15. – 19. 8. MUDr. Kadlecová, Dětské středisko, ulice
Bulharská (u autobusového nádraží), Česká Lípa, tel. číslo:
487 853 331
Dětská pohotovost:
všední dny od 17 do 21 hod., SO, NE, svátky od 9 do 20 hod.

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou
v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.

sobota 6.8.
MUDr. Marie Murswieková
Bulharská 844, Česká Lípa
tel. 487 853 067

sobota 20.8.
MUDr. Jaroslav Lysický
Bulharská 844, Česká Lípa
tel. 487 823 530

sobota 3.9.
MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176

neděle 7.8.
Krajská nemocnice Liberec a.s.
Jablonecká 15, Liberec
tel. 485 102 379

neděle 21.8.
MUDr. Zdeňka Lysická
Ústecká 2855, Česká Lípa
tel. 487 521 663

sobota 13.8.
Kondito s.r.o., MUDr. Marina Taranová
Tovární Vrch 78, Doksy
tel. 487 883 935

sobota 27.8.
MUDr. Pavla Antošová
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel. 487 832 131

neděle 4.9.
Krajská nemocnice
Liberec a.s.
Jablonecká 15, Liberec
tel. 485 102 379

neděle 14.8.
MUDr. Milena Horáčková
Mariánská 845, Česká Lípa
tel. 487 521 662

neděle 28.8.
Krajská nemocnice Liberec a.s.
Jablonecká 15, Liberec
tel. 485 102 379

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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Kaple sv. Barbory
Okrouhlá kaple sv. Barbora na zalesněném hřebeni, který z jedné strany spadá do údolí vrchovanské silnice a z druhé k Nedamovu, leží v katastru obce Vrchovany. Jméno hřebene dnes mapy
neuvádějí, ale v latinských textech z 18. století

Kaple sv. Barbory asi v roce 1916

se nazývá Quetnay, což je transkripce českého
Květné, německy pak hřeben nese jméno Binderkippe (v některých mapách Binderkuppe).
Nevelká věžovitá stavba se v průběhu své historie dočkala dlouhých let opuštění, zapomnění
a devastace. Dokonce i písemné prameny jsou
na údaje o ní velmi skoupé.
Na historických mapách ji někdy nalezneme
pod názvem Butler Kapelle. Má kaple něco společného s Buttlery – majiteli novoberštejnského
panství v letech 1634 - 1723? Pravděpodobně
nic. Například Bohumil Kinský ve svém turistickém průvodci z roku 1936 píše, že kapli dala postavit Anna Kateřina ze Sweerts Šporku v roce
1744. Možná měl k dispozici písemné materiály,
které se dnes nedají dohledat. Ve spisu o dub-

ské farnosti je uvedeno, že kapli dala hraběnka
Sweert-Sporcková postavit v roce 1745. Bohužel
v Dubské farní pamětnici přesný údaj o stavbě
kaple chybí.
Zato beze vší pochybnosti je tam uvedeno, že
týden po Velikonocích na Bílou neděli 25. dubna
1745 byla kaple sv. Barbory posvěcena páterem
Václavem Thumem, který zde odsloužil první mši
svatou s asistencí jáhna a podjáhna. Můžeme
uvažovat, že jestliže se jednalo o posvěcení nové
kaple, pak byla jistě postavena už v roce 1744,
tak jak to bývá někdy uváděno, protože za první
měsíce roku 1745 by to zedníci sotva stihli. A tím
se dostáváme k zajímavé situaci.
V roce 1744 na svátek Nalezení sv. Kříže
3. května byl slavnostně položen základní kámen nového dubského kostela, který byl 21. 12.
1760 posvěcen právě na titul Nalezení sv. Kříže. Vzhledem k tomu, že panna mučednice sv.
Barbora je mimo jiné patronkou stavitelů, můžeme uvažovat o tom, že postavení drobné kaple
na kopci nad Dubou mělo zajistit požehnání pro
stavbu velkého kostela v Dubé. Nebo to byla úlitba za smrt osmadvacetiletého zedníka Andrease Stara z Ješovic, který roku 1744 zahynul při
dopravě kamene pro stavbu kostela?
Legendární mučednice Barbora údajně žila
ve 3. století v Malé Asii. Aby ji odradil od křesťanství, zavřel ji otec do věže, ze které uprchla
a skryla se ve skále. Otec ji našel a sťal. Přitom
ho zasáhl blesk a spálil ho na popel, jak praví
legenda. Svatou Barboru uctívají horníci, architekti, stavitelé, zedníci i kameníci. Ve středověku
byla zařezena mezi 14 pomocníků. Jejím hlavním
atributem je věž se třemi okny a meč.
Dubská farní pamětnice se zmiňuje o kapli
sv. Barbory minimálně, nelze tam najít nic o jejím
vybavení. Zato rok 1792 je uveden jako datum,
kdy byla Josefem II. kaple zrušena. A nejen ona,

Kaple sv. Barbory dnes

také kostel Nanebevzetí Panny Marie, který stál
v místech pozdějšího panského domu, a kaple sv.
Petra a Pavla z bývalého hřbitova. Objekty byly
nabídnuty pro světské účely, ale to v podstatě
znamenalo jejich zkázu. Z kostela Nanebevzetí Panny Marie byl udělán dům, později na jeho
místě vznikl Herrenhaus (Panský dům). A kaple
sv. Petra a Pavla nejdříve sloužila jako sýpka,
pak márnice a nakonec byla zbořena.
Kaple sv. Barbory měla vlastně štěstí, sice
chátrala – na počátku 20. století působila značně
zdevastovaně, ale nakonec se opravy dočkala.
Od 80. let 20. století byla v pronájmu a sloužila
jako rekreační objekt. Stavba je v majetku Lesů
České republiky.
–myš–
Zápis v Dubské farní pamětnici

Přes Paraple k sv. Barboře

Spojit procházku zajímavými místy se spalováním kalorií lze snadno, stačí vybrat trasu, která

sice nebude dlouhá – jen necelých 6,5 kilometru, zato povede z větší části do kopce. Z Dubé
Novým chodníkem kolem vyjdeme Českolipskou ulicí
památkově chráněné roubenky po novém chodníku vzhůru směrem k Novému Berštejnu. Mineme památkově chráněný roubený dům
čp. 178 a stoupáme k bývalému kinu. Za odbočkou
na sídliště Výsluní spolu
s chodníkem, ale bez přechodu, přejdeme na druhou
stranu silnice 1/9.
Podél fotbalového hřiště se dostaneme k Trojičnému sloupu u nároží zámecké obory a dáme se
pěšinou vpravo do lesa.
Pokračujeme dolů k býva-
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lému schodišti, které nás dovede do údolí pod
Novým Beštejnem. Ohrada s ovcemi a roubenka s mansardovou střechou tvoří půvabné kulisy
místa, kde kdysi stával Novoberštejnský pivovar.
Vyjdeme na úzkou silničku, kde se dáme doleva
a dojdeme k silnici.
Naproti nám stojí pobořená stavba malé vodárny, přejdeme silnici a jdeme přibližně 30 m
metrů doprava směrem na Vrchovany. Tam, u naznačené zastávky autobusu, odbočuje velmi neznatelná pěšina doleva. Vnoříme se pod větve
stromů, vlevo vidíme studnu a před sebou do
skály vytesané schody. Schodiště se několikrát
zalomí, u jeho konce je při zemi vlevo výklenek,
vpravo vytesaná kapsa v bloku skály. Vyjdeme do
hlubokého ve skále vyhloubeného úvozu, kde zabočíme doleva. Úvozem stoupáme vzhůru až na
rozcestí u velkého buku. Cesty se zde rozbíhají
na několik stran, my se dáme doprava.

Cesta zvaná Paraple

Cesta vysokým lesem

Cesta je posléze zarostlá a v podstatě mizí,
nedáme se odradit a jdeme v přímém směru a již
vidíme omalovaný posed – mysliveckou kazatelnu. Po pár krocích zabočuje cesta doleva. Vede
přímo vzrostlým lesem, neodbočíme z ní, míjíme
krmelec mezi stromy a o něco dále pak vyjdeme
na zpevněnou lesní cestu, které se říká Paraple.
Jméno upomíná na borovice tohoto tvaru.
Na zpevněné cestě půjdeme vpravo. Cesta
vede velmi pěknými lesními partiemi. Před mírnou zatáčkou u mohutného buku odbočíme doleva. O něco dále na kraji lesa procházíme opatrně
kolem několika úlů a jdeme loukou, vlevo zahléd-

neme jeden z domů Vrchovan a také v průhledu
mezi stromy Berkovský vrch se zříceninou Starého Berštejna. Cesta loukou klesá dolů k silnici,
kde se dáme doleva.
Po asi 150 m přejdeme silnici a doprava po
žluté turistické značce zabočíme směrem k vodárně z roku 1910. Ještě před vodárnou značená
cesta uhýbá vlevo a posléze ostře stoupá vzhůru.
Tragicky vymletou cestu obchází z pravé strany
schůdnější pěšina. Míjíme několik bunkrů. Vystoupáme na rozcestí, kde žlutá značka odbočuje vlevo, my půjdeme rovně a u paseky sejdeme na širší lesní cestu, kde se dáme doprava. Po
asi 250 m dojdeme k bývalé kapli sv. Barbory.
Od kaple jdeme dál cestou mírně z kopce,
cesta se stáčí na rozcestí u posedu. Hlavní
cesta zde zahýbá doprava, my půjdeme rovně
a mezi dvěma mohutnými lipami posleze zabočíme pěšinou vlevo. Pěšina se stáčí opět doleva
a pokračuje rovně sytě zeleným lesem s bujným
podrostem. Pěšina ústí na lesní cestu, kde půjdeme doprava. Vyjdeme z vysokého lesa, cesta
se posléze mění v pěšinu, kterou scházíme dolů

Pěšina ústí na lesní cestu

Chovný rybník na Malém Mlýnku

na cestu, kde zabočíme doprava a vzápětí vlevo
dolů podle šipky, umístěné na stromě.
Sejdeme do lokality Malý Mlýnek s chovnými rybníky, kde si můžeme prohlédnout do skály
vysekaný náhon a další skalní prostory. Po cestě
pak vystoupáme na planinu, odkud máme Dubou
jako na dlani. Nepůjdeme rovně ke hřbitovu, ale
zabočíme vlevo do ulice Na Terase a po ní sejdeme k Máchadlu se sochou sv. Floriána. Sadovou
ulicí podél řady památkově chráněných skalních
sklípků se vrátíme do centra Dubé.
–myš–

PLACENÁ INZERCE

Uhelné sklady Luka
Ladislav Markvart

držitel stříbrné plakety za prodej a skladování uhlí
prodej – ledvické uhlí, brikety, palivové dřevo
l Ořech I.
l Ořech II.
l Kostka

l Brikety uhelné, brikety dřevěné
l Palivové dřevo
l Kostkoořech Polsko

Uhlí je skladováno v hale, skládání pásem zdarma, doprava do 25 km zdarma,
zapůjčení přívěsného vozíku zdarma.
Pro více informací a objednávku nás kontaktujte na tel. 723 524 112.
V roce 2016 a 2017 vracíme při nákupu uhlí až 6.000,- Kč.
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PLACENÁ INZERCE

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává
slepičky typu Tetra hnědá a Dominant
ve všech barvách
Stáří 14 - 19 týdnů.
Cena 149 - 180,- Kč/ ks dle stáří.
Prodej se uskuteční:
v Dubé – u kostela
13. srpna 2016
od 13.15 hodin
----------------------------------------------Při prodeji slepiček výkup králičích kožek.
Cena dle poptávky

FOTOHÁDANKA (Fotoklub Dubá) řešení na str. 12

Sběrný dvůr Dubá

pondělí, středa
8.30 - 17.00
úterý, čtvrtek, pátek
8.30 - 16.00
sobota
8.00 - 11.00
Polední přestávka od 11.00 do 11.30 hod.
Obsluha SD pí. Zuzana Pabišková, tel. číslo 722 530 449,
případné dotazy na tel. čísle 724 857 243 - Zuzka Martínková
PLACENÁ INZERCE

Případné bližší informace:
Po - Pá 9.00-16.00 hodin, tel. 601 576 270,
606 550 204, 728 605 840

PLACENÁ INZERCE

Realitní kancelář
BV REALITY
na adrese
ul. Českolipská, Dubá
hledá do nabídky domy,
byty, pozemky na prodej,
pronájem.
Veškeré náležitosti zajistíme.
tel.: + 420 603 822 777
e-mail: rangl@bv-reality.cz

Město Doksy vypisuje výběrové řízení
na obsazení pracovní pozice

VEDOUCÍ VNITŘNÍHO
A SPRÁVNÍHO ODBORU
Požadujeme: vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání
právního nebo veřejnosprávního směru
orientaci v problema�ce správního řízení, ideálně v oblas�
přestupků, rychlost, přesnost, rozhodnost
Nabízíme: 10. platovou třídu, pracovní poměr na dobu
neurčitou, nástup září 2016 nebo dle dohody
Podrobnos� k výběrovému řízení jsou uveřejněny na
webových stránkách města www.doksy.com
Lhůta pro podávání přihlášek s předepsanými náležitostmi
do 31. 8. 2016 do 12:00 hodin
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Město Doksy vypisuje výběrové řízení
na obsazení pracovní pozice

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE
Požadujeme: středoškolské vzdělání s maturitou, psychickou
odolnost, fyzickou zdatnost, zájem o práci v oboru
Nabízíme: 7. platovou třídu (po absolvování odborných
zkoušek), osobní ohodnocení, příplatky, pracovní poměr
na dobu neurčitou, nástup září 2016 nebo dle dohody
Podrobnos� k výběrovému řízení jsou uveřejněny
na webových stránkách města www.doksy.com
Lhůta pro podávání přihlášek s předepsanými náležitostmi
do 31. 8. 2016 do 12:00 hodin

ČESKÁ LÍPA

Vlastivědné muzeum a galerie
Amfiteátr
26.08.2016 - 19:00
NA STOJÁKA LIVE!
Stand up comedy show To nejlepší z televizního pořadu HBO. Účinkují:
Karel Hynek, Jakub Žáček, Arnošt Frauenberg.
Vstupné: 250,- Kč
Ambit - hlavní výstavní prostor
do 4. 9. 2016 Sbírkové přírůstky za posledních deset let
výstava ze sbírky VMG
Ambit - Svaté schody
do 4. 9. 2016 Příběhy a pověsti poutních míst Šluknovska
Návštěvníci mohou prostřednictvím komiksů putovat po sakrálních památkách regionu. Česko-německé komiksy přibližují zázračné události, které
předcházely výstavbě poutních kaplí a vybraných křížových cest na Šluknovsku.
Galerie Jídelna
do 31. 8. 2016 Blanka Jakubčíková – Oběšená
velkoformátová malba, díla, která z převážné části vznikla během XII.
Sympozia současného výtvarného umění – Jenewein v Kutné Hoře v roce 2012.
Galerie Chodba
3. 3. - 31. 8. 2016 Neznámý umělec Johann Siegert (1870 - 1930)
Výstava ze sbírky Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.
Maštálkova síň
do 18. 9. 2016 Památníky první světové války na Českolipsku
Vybraná dokumentace dochovaných i nedochovaných památníků padlých
z první světové války na Českolipsku. Jména, která byla vytesána do kamene měla své konkrétní nositele, kteří z prostředí zdejších měst a vesnic
odešli na vzdálená bojiště a tam je dostihla předčasně smrt, mnohé i po velkém utrpení. Výstava zahrnuje také obrazové dokumenty ze zákopů, mezi
nimiž jsou i dosud nikdy nezveřejněné záběry z balonu, na němž konal výzvědnou činnost Louis Müller z Mimoně. Nacházíme tu i prostředí rozbitých
vesnic v Haliči a dávno zmizelých vojenských hřbitovů na Ukrajině.

Poslední možnost

Výstava obrazů, kreseb, grafiky a soch Tima Bandeho v Galerii Pošta v Dubé končí v sobotu 13. srpna, proto mají návštěvníci poslední možnost si tuto
zajímavou výstavu prohlédnout. Tim Bande připravil také pro návštěvníky
možnost, aby se seznámili s jeho literární tvorbou.
Dílo Tima Bandeho prozařuje smysl pro humor, vtipné kresby odlehčují
obrazy i kresby. Rodák z Moskvy se v tvorbě nenechává svazovat výtvarnými styly či snahou o perfekcionalismus. Chce komunikovat s divákem,
vtipně komentuje nálady a dění kolem sebe.
Výstavu děl Tima Bandeho je možné navštívit ve středu a v sobotu od
9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin.
–myš–

Kult ura

T��e��� �e���
� Ned�m���

27. srpna od 19 hodin

Milli Janatková
„Klid prosím!“

Na přelom srpna a září připravil Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací v Galerii Pošta v Dubé výstavu akvarelu a grafiky Milli
Janatkové s názvem „Klid prosím!“. Výtvarnice a hudebnice Milli Janatková pochází z Mělníka. V letech 2002 – 2009 absolvovala magisterská
studia na Katedře výtvarné kultury UHK, zaměření na grafiku a barevný
linoryt v ateliéru Evy Francové. V roce 2008 získala půlroční studijní stipendium na Universidade de Évora v Portugalsku. Věnuje se malbě, grafice a autorské hudbě.
Výtvarně se zaměřuje na téma krajiny s hlubším tématem sebepoznání a cesty k důvěře a zdraví. Tématika tvorby Milli Janatkové se odráží
v jemných, ale zároveň energických odstínech a liniích v malbě akvarelem, linorytu a linoleových matricích jakožto samostatného artefaktu. Od
roku 2003 vystavuje na společných i samostatných výstavách (Paper View
New York, Grafika roku, Salony výtvarníků Konta Bariéry aj.) Získala čestná uznání za grafiku (Grafika roku 2007 a Mezinárodní rokycanské bienále 2006 a 2008).
V hudbě se věnuje zpěvu, hře na kytaru a improvizaci, veřejně působí od roku 2006. Svého času vystupovala také s jazzovou kapelou Petra
Smetáčka Los Rumberos. Tvoří autorskou hudbu na pomezí žánrů s tématy projektů „Proměna“, a aktuálních „Klid, prosím!“ a „Mým kořenům“, které jsou zaměřeny na obnovení úcty k životu a zdraví. V roce 2014 získala
čtyři nominace na americké hudební ceny The Independent Music Awards
a dvě nominace na Tais Awards za autorské sólové album „Proměna“. Do
konce roku 2014 pět let pedagogicky a hudebně působila na Konzervatoři
Duncan Centre v Praze. Od roku 2015 se věnuje tvůrčí činnosti a novým
projektům.
Vernisáž výstavy v Galerii Pošta se bude konat v pátek 19. srpna od
18 hodin. V rámci vernisáže Milli Janatková představí i svou hudební tvorbu
– několik písní z alba „Proměna“ a nového projektu „Klid, prosím!“ Výstava potrvá do 17. září a bude otevřená vždy v sobotu a ve středu od 9 do
11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin. Jiný termín si zájemci o prohlídku
výstavy mohou dohodnout na telefonním čísle 607 138 832.
–myš–
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22. Mezinárodní
jazzové dny
Dubá – Nedamov
pátek 12.8. - 19.00 hod
-BIG BAND MICHAELA WOLLMANNA
vocal: Veronika Doudová, Katka Smutná,
Josef Žalud
-ERIK ROTHENSTEIN BAND (SK)
-RIO DANUBIO
-BOHEMIA BIG BAND a THE SWINGS - řídí
Bohuslav Volf
vocal: Lucie Černíková, Petr Hanzlík, L.A.
Davison (USA)
sobota 13.8. v odpoledních hodinách
volné a nenucené literárně hudební odpoledne
poté v 18.00
-OLD STARS MB
vocal: Markéta Amerighi
-F DUR JAZZBAND ZLÍN
-LOKOMOTIVA (Petr Vondráček, Norbi Kovács, Vítek Fiala, Karel
Schürrer)
-EVA PILAROVÁ a GOLDEN BIG BAND PRAGUE - řídí Petr Sovič
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ŽIVOT V KNIHOVNĚ

Od opětovného otevření Městské knihovny uplynulo
již 8 měsíců a život se tam vrátil do normálních kolejí. Stále se snažíme zvelebovat prostředí uvnitř i
venku. Do interiéru nám přibyly sedací vaky a taburety, došlo k výměně počítače pro veřejnost a venku
byl opraven chodník. Ještě letos bychom chtěli docílit toho, aby byl přístup do knihovny bezbariérový.
Již na konci února začala série exkurzí pro
ZŠ a MŠ Dubá, kdy jsme si povídali nejen o tom,
jak to v knihovně funguje, ale probrali jsme také
Velikonoce a především císaře Karla IV., který byl
nejhlavnějším tématem tohoto roku.
Dalším počinem městské knihovny byl „Počítačový kurz nejen pro seniory“, který probíhal
individuální formou od dubna do června. Možnost
něco se přiučit využilo celkem 9 lidí. Chtěla bych
všem poděkovat, že jste se nebáli a přišli řešit
problémy, které vám nastražila doba moderních
technologií. Doufám, že jsem vám pomohla navázat vstřícnější vztah k vašemu počítači. I tak,
kdybyste něco potřebovali vědět nebo poradit,
neváhejte mě kontaktovat.
Bc. Lucie Heringová, knihovnice

KNIHA O HOUSCE

Ve snaze zpřístupnit veřejnosti obtížně dostupnou
knihu o historii hradu Houska přistoupilo nakladatelství GARN k jejímu znovuvydání. Dílo pochází
z roku 1930 z pera renomovaného historika Josefa Vítězslava Šimáka. Autor se zabývá historií
hradu a panství za Berků z Dubé do roku 1432,
Smiřických ze Smiřic (1432-1502), Hrzánů z Harasova, Damiána z Peyclsdorfu, Bohunky Kelblové
a Václava Berky z Dubé (1597-1620), za Albrechta z Valdštejna (1622-1634), za hrabat ze Spauru,
hrabat z Hofkirchenu a hrabat z Althanu (16341700) hrabat z Kounic (1700-1919), přes krátkou
držbu princezny z Hohenlohe a hraběnky Andrassyové. Od roku 1924 drží hrad Šimonkové.

K panství příslušely tyto obce (psáno tak, jak
se tehdy psaly): Bělsko, Beškov, Blatce, Bořejov,
Dražejov, Heřmánky, Holý Vrch, Houska, Kluky,
Korčí, Liboviz, Nedvězí, Neue Sorge, Příboj, Roveň, Ždírec, Ždírecké Údolí.
K těmto obcím je možno v knize najít mnoho
dat z jejich historie.
V infocentru je počet kusů značně omezený,
ale pokud by se zvedla větší vlna zájmu, neměl
by být problém knihu doobjednat. Cena knihy
a CD s obrazovými přílohami je 632 Kč.
Bc. Lucie Heringová, Infocentrum města Dubá

FOTOHÁDANKA
(Fotoklub Dubá)
řešení ze str. 8

PROJEKT „DUBÁ ŽIJE!“

Jak jistě víte, město Dubá ve spolupráci s Ekoškolou Dubá zahájilo v roce 2014 projekt „Dubá
žije!“. Děti z Ekoškoly navštěvují vybrané kulturní akce ve městě a dostávají kartičky za účast,
kde je vyznačen počet lidí, které přivedly sebou.
Kartičky pak odevzdávají ve škole a v červnu
vždy probíhá vyhodnocení těch nejaktivnějších,
kteří pak za odměnu jedou na nějaký senza výlet. V letošním školním roce odevzdalo kartičky
celkem 52 žáků a přivedli sebou dohromady cca
600 lidí. Děkujeme všem zúčastněným a doufáme, že si vyberete nějakou super odměnu.
Bc. Lucie Heringová, koordinátorka projektu

Ze života škol
Počtvrté

Ekoškola Dubá už počtvrté obhájila titul Ekoškola a ve středu 15. června
se zúčastnila slavnostního předání titulu ve Valdštejnském paláci Senátu
v Praze. Předání se zúčastnily zástupkyně ekotýmu školy Míša Holíková
a Šárka Švecová v doprovodu ředitelky školy paní Mgr. Jindřišky Skalické
a Mgr. Jany Maškové.
Po slavnostním ceremoniálu následovala prohlídka Valdštejnského paláce a zahrady. V zahradě pak zúčastněné Ekoškoly umístily své
loďky s poselstvím, kam chtějí doplout v nejbližším období. Naše loďka nese přímo ekoposelství – aby se stal ekozítřek dneškem. Na mapě
Ekoškol pak každá škola umístila svou vizitku. Setkání bylo velmi slavnostní i zavazující. V mezinárodním programu Ekoškola bude ZŠ Dubá
i nadále pokračovat.
Mgr. Jana Mašková, koordinátor EVVO

ŠKOLNÍ FOTOPAST - OKO TYGRA 2016 – 2018

Přijměte naléhavou výzvu ke spolupráci na unikátním mezinárodním monitorovacím programu OKO TYGRA 2016 –
2018, který organizuje česká nezisková organizace Spolek Prales dětem na projektu Green Life, ve spolupráci s výchovně-vzdělávací společností Green Life Education.
Na základě této výzvy Ekoškola Dubá oslovila místní podnikatele. Podařilo se zatím získat částku 2 800,-Kč. Děkujeme za okamžitou aktivní finanční podporu panu Krupičkovi. Zároveň děkujeme panu doktorovi Jiřímu Klementovi,
který přispěl z vlastní iniciativy. Velké poděkování patří i paní Janďourkové, která zatím jako jediný rodič přispěla nemalou částkou.
Pokud by se chtěl ještě někdo přidat a přispět škole na kameru do fotopasti, budeme moc rádi.
Mgr. Jana Mašková
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PODĚKOVÁNÍ – Sportovní hry v Autokempu Dubá-Nedamov se letos konaly úplně poprvé. Neuskutečnily
by se však bez pomoci mnoha lidí, kteří se podíleli na jejich přípravě a organizaci. Jim všem patří naše velké
poděkování. Stejně tak bychom chtěli poděkovat sponzorům této akce, kterými byli: Město Dubá, Restaurace
U Nováků, Bar-restaurant „TAM VEDLE“, Karel Rücker, Vladimír Mydlář, Daniel Hanyk, Večerka v Poštovní
ulici, Večerka ve Školní ulici a Josef Tomsa ml., který pro děti připravil lanovou dráhu. Všem moc děkujeme.

Sportovní hry
Dubá-Nedamov 2016
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Pasování
budoucích
prvňáčků
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Loučení se
žáky 9. třídy
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Letní slavnosti

Pěvecký sbor Jen Tak z Dubé

Wabi Daněk

Dubské mažoretky
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