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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, prvním tématem mého červencového úvodního slova
jsou hasiči. Ve čtvrtek 23. června se v Liberci uskutečnila schůzka zástupců
hasičských jednotek kategorie JPO II a zřizovatelů s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou. Smyslem této schůzky bylo podrobněji probrat
problémy, se kterými se dobrovolní hasiči zařazení do této kategorie potýkají. Zmíněná schůzka měla návaznost na setkání zřizovatelů výjezdových jednotek poloprofesionálních hasičů, která se konala v březnu u nás
v Dubé. Diskutovat o problematice zajištění akceschopnosti jednotek JPO
II tehdy do Dubé přijeli zástupci Harrachova, Turnova, Jilemnice, Nového
Boru, Cvikova, Lomnice nad Popelkou, Rokytnice nad Jizerou a Mimoně.
Jedním ze závěrů tohoto setkání bylo, že ze třinácti poloprofesionálních
jednotek v našem kraji má devět jednotek úplně stejné problémy. Mezi ty
nejzávažnější jednoznačně patří personální problémy, financování vybavení
jednotek a neustále se zvyšující požadavky na odbornou přípravu členů jednotek. Vezměme to tedy popořadě. Personální problémy jsou jednoznačné
a všude. Drtivá většina dobrovolných hasičů, a nejen těch našich, je přes
den v zaměstnání mimo místo působnosti jednotky. Často se také stává,
že zaměstnavatelé neradi uvolňují hasiče z práce kvůli výjezdům. Pevné
členské základny se zmenšují, kvůli stále se zvyšujícím požadavkům na
kvalifikaci dobrovolných hasičů ze strany HZS mnozí odcházejí, i když je pro
ně tato práce srdeční záležitostí. Noví členové se ale nehlásí. O tom jsem
se zmiňovala již v minulém roce, kdy jsem vás prostřednictvím Dubáčku
oslovila s náborovou akcí. Tento stav u nás nadále přetrvává. Potřebovali
bychom nové členy jednotky. V současné době přímo zaměstnáváme velitele hasičů pana Jaroslava Hozu a vedoucího strojníka pana Tomáše Maříka. Pravdou je, že vzhledem k nedostatku hasičů si oni dva mohou jen
stěží užít trochu volna nebo si naplánovat dovolenou tak, jako my ostatní.
Znovu se na vás tedy obracím s výzvou, abyste uvažovali o tom, zda by
se třeba právě vám líbilo být dobrovolným hasičem. Veškeré potřebné informace získáte u velitele jednotky pana Hozy.
Tématem číslo dvě, ovšem neméně důležitým, je pokračování v obnově
městské památkové zóny v Dubé. Kromě minule zmiňovaného vydláždění
Školní ulice (včetně rekonstrukce inženýrských sítí) jsme se zaměřili hned
na několik objektů v památkové zóně. Prvním je budova čp. 192 ve Školní
ulici, známá spíše jako pošta. Celý objekt, bývalý panský dům postavený

Z městské matriky
JUBILEA

Ing. Demian Ivan, Dražejov 81 let
Beneš Jindřich, Dubá 80 let
Mertin Vladimír, Korce
Peterková Marcela, Dubá
Gurná Radmila, Dubá 80 let
Fialová Libuše, Dubá 75 let
Štosek Vladimír, Dubá

NAROZENÍ

Cachová Evelína, Dubá

ÚMRTÍ

Odvárka Zdeněk, Dubá
Zítková Jarmila, Dubá
Pithart Václav, Dubá

po roce 1843 na místě středověkého, původního farního kostela, je nemovitou kulturní památkou vedenou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Předmětem realizovaných prací je oprava pláště sedlové střechy
kryté alukrytovými taškami, přezdění narušených komínových těles a nátěr celé střechy cihlově červenou barvou. V rámci opravy krytiny bylo nezbytně nutné provést výměnu lokálně narušených prvků, především kolem
komínů, kde docházelo k zatékání. Stavební firma Bláha trade s. r. o., která tuto zakázku realizuje za nabídkovou cenu 1.740.595,- Kč bez DPH by
měla s pracemi skončit do 31. července s tím, že do 31. srpna dojde k předání městu a vyúčtování.

Pokračujeme také na objektu čp. 139, kde je umístěna lékárna. Po loňské úspěšné rekonstrukci fasády na všech částech tohoto domu, přijde letos
na řadu nátěr plechové střešní krytiny včetně části v zadním traktu. Použito přitom bude antikorozního akrylátového nátěru v červenohnědé barvě.
Předpokládané náklady na tuto akci by mohly činit cca 173 tisíc Kč.
Na posledním předprázdninovém zasedání schvalovali zastupitelé výběr
zhotovitelů na další plánované akce, a to na akci „Stavební úpravy – Hotel
Slávie – Dubá, Elektroinstalace, EPS“, dále na akci „Dubá – oprava hřbitovních zdí“ a do třetice na akci „Dubá čp. 46, obnova výplní otvorů“. Podrobnosti o těchto třech chystaných akcích vám přineseme v příštím Dubáčku.
Přeji vám teplé, sluncem prozářené léto a těším se na viděnou na některé z kulturních akcí v našem autokempu nebo v letním kině.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát
a s láskou vzpomínat.
Dne 24. 7. 2016 uplyne jeden smutný rok,
co nás navždy opustil můj milovaný manžel,
náš tatínek, dědeček, pradědeček, bratr, strýc
a kamarád, pan Josef Chramosta z Vrchovan.
Stále vzpomínají manželka, děti s rodinami
a snacha Jana s dětmi.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkujeme.
Dne 31. 7. 2016 uplyne již 24 let, co nás
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček pan František Pacek z Dřevčic.
Stále vzpomíná manželka, děti s rodinami,
vnoučata a pravnoučata. Kdo jste ho znali,
věnujte mu, prosím, tichou vzpomínku.
Děkuje rodina Packova.
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Usnesení z veřejného
zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 6/2016 ze dne 23. června 2016 z veřejného zasedání zastupitelstva 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 paní Mgr. Janu Maškovou a paní Evu
Jelenovou a zapisovatele usnesení pana Milana
Netrha.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený upravený program veřejného zasedání Zastupitelstva města Dubá č. 6/2016.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 5/2016 ze dne 19. května 2016 včetně
nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 6/2016 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha.
4a) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě projednávání písemné žádosti – složka č. 12/16, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městského pozemku: části
pozemkové parcely parcelní číslo 443/2, ostatní plocha (jiná plocha), o výměře cca 150 m 2,
v obci Dubá, katastrální území Dubá. Jedná se
pozemek sloužící k přístupu a k příjezdu k zadní části stavby ve vlastnictví žadatele čp. 268
v Českolipské ulici v části obce Dubá z ulice Na
Výsluní, ale i zároveň k zahradě ve vlastnictví jiného vlastníka, a k dalším pozemkům ve vlastnictví města Dubá. S ohledem na tuto skutečnost je
vhodné, aby město Dubá zůstalo i nadále vlastníkem předmětného pozemku. Záležitost by bylo
možné případně řešit nájemní smlouvou s podmínkou zajištění neomezených přístupů a příjezdů ke všem uvedeným nemovitostem.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 24/15, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městského pozemku: části
pozemkové parcely parcelní číslo 443/2, ostatní plocha (jiná plocha), o výměře 35 m2, v obci
Dubá, katastrální území Dubá. Přesná výměra
a rozsah pozemku budou upřesněny geometrickým plánem. Jedná se o pozemek, na kterém je
umístěna stavební buňka poblíž budovy (večerky) v ulici Na Výsluní v části obce Dubá. Bližší
podmínky prodeje budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městských pozemků (záměr
byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost –
složka č. 10/16): pozemkové parcely parcelní číslo 437/2, zahrada, o výměře 60 m2, pozemkové

parcely parcelní číslo 438, trvalý travní porost,
o výměře 86 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Strana kupující: pan J.K. a paní M.K.,
kupní cena činí 7 040,- Kč plus 21 % DPH, 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: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva odkoupit do vlastnictví města
Dubá (složka č. 7/16): nemovitost – pozemek
pozemkovou parcelu parcelní číslo 103/2, trvalý travní porost o výměře 129 m2, v obci Dubá,
katastrální území Dubá. Strana prodávající je
Česká republika, Státní pozemkový úřad, kupní
cena činí 10 800,- Kč plus poplatky související
s převodem.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva nabýt bezúplatně formou darování do vlastnictví města Dubá nemovitosti – pozemky (složka č.ev. 8/16) od Libereckého kraje,
podle vypracovaného geometrického plánu se
jedná o pozemkovou parcelu parcelní číslo 2769/
16, ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře
1 m2, pozemkovou parcelu parcelní číslo 3005/
10, ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře
3 m2, pozemkovou parcelu parcelní číslo 3010/
12, ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře
9 m2, pozemkovou parcelu parcelní číslo 3010/
14, ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře
5 m2, a pozemkovou parcelu parcelní číslo 3010/
15, ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 2 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá.
Na uvedených pozemcích byla postavena část
městské stavby „Bezbariérová trasa č. II, Dubá
– chodník, Nedamovská – Požárníků – Českolipská“. Uzavřením darovací smlouvy bude nahrazena původně uzavřená smlouva o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4f) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva předat bezúplatně formou darování z vlastnictví města Dubá (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, složka č.ev. 9/16) do vlastnictví
Libereckého kraje nemovitost – pozemek: podle
vypracovaného geometrického plánu se jedná
o pozemkovou parcelu parcelní číslo 3005/11,
ostatní plocha (silnice) o výměře 16 m 2, v obci
Dubá, katastrální území Dubá. Na uvedeném
pozemku byla v rámci stavby „Bezbariérová
trasa č. II, Dubá – chodník, Nedamovská – Požárníků – Českolipská“ oddělena část stávající
silnice, která je nedílnou součástí silnice č. III/

27325 (Dubá – Nedamov), která je ve vlastnictví
Libereckého kraje.

pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4g) NESCHVÁLILO na návrh majetkového
výboru zastupitelstva přijmout nabídku spoluvlastníků nemovitostí zapsaných v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 234, pro obec
a katastrální území Dubá, na prodej jejich nemovitostí – pozemků do vlastnictví města Dubá
(složka č. 13/16), a to stavební parcely parcelní
číslo 131, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 94 m2, pozemkové parcely parcelní číslo 98/
7, zahrada o výměře 169 m2, pozemkové parcely parcelní číslo 106/1, orná půda o výměře 1 042 m2, pozemkové parcely parcelní číslo
107, zahrada o výměře 1 471 m 2 , pozemkové
parcely parcelní číslo 108/1, orná půda o výměře 342 m2, pozemkové parcely parcelní číslo
108/2, orná půda o výměře 306 m2, pozemkové parcely parcelní číslo 109, zahrada o výměře
928 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá,
z důvodu značně vysoké navržené kupní ceny
ve výši 499,- Kč za 1 m2 pozemku.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5a) VZALO NA VĚDOMÍ po projednání ve finančním výboru zastupitelstva předložený rozbor hospodaření příspěvkové organizace města
Dubá – Základní školy Dubá za rok 2015, viz příloha.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva účetní závěrku s kladným hospodářským výsledkem Základní školy Dubá – příspěvková organizace, za rok 2015 ve výši 5 129,70 Kč.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva převod tohoto kladného hospodářského výsledku do fondu rezervního této příspěvkové organizace.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5b) VZALO NA VĚDOMÍ po projednání ve finančním výboru zastupitelstva předloženou výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace města Dubá – Mateřské školy Dubá za rok
2015, viz příloha.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva účetní závěrku s kladným hospodářským výsledkem Mateřské školy Dubá
– příspěvková organizace, za rok 2015 ve výši
4 054,61 Kč.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva převod tohoto kladného hospodářského výsledku do fondu rezervního této příspěvkové organizace.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5c) SOUHLASILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva se zaúčtováním záporného výsledku hospodaření města Dubá na účet výsledku
hospodaření minulých účetních období za rok
2015 z hlavní činnosti ve výši -473 603,45 Kč
a vedlejší hospodářské činnosti (organizační složky města Dubá Městské lesy Dubá
a Autokemp Nedamov) za rok 2015 ve výši
3 048 518,63 Kč, a tato částka bude ponechána
jako rezerva v hospodářské činnosti na budoucí
investice v Autokempu Nedamov.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva účetní závěrku města Dubá sestave-
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nou k rozvahovému dni 31. 12. 2015, viz příloha,
bez výhrad.

pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 1

5d) VZALO NA VĚDOMÍ po projednání ve finančním výboru zastupitelstva předloženou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města
Dubá za rok 2015, vypracovanou Krajským úřadem Libereckého kraje, odbor kontroly, viz příloha. Při přezkoumání hospodaření byla zjištěna
chyba méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004
Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
ve znění pozdějších předpisů, tím, že nebyla
provedena řádná inventarizace účtů 331 a 378.
Bylo přijato opatření: odstranit zjištěný nedostatek. Opatření bylo splněno 31. 5. 2016 přeúčtováním rozdílů účtů 331 a 378 účetním dokladem
č. 600063.
PŘIJALO NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ A ULOŽILO hlavní účetní města dbát na úplnost inventarizace.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva závěrečný účet města Dubá za
rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření bez výhrad.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 1

5e) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se: stavu finančních
prostředků města Dubá na bankovních účtech ke
dni 31. 5. 2016, který byl 13 milionů 205 tisíc Kč;
hospodaření města Dubá za leden až květen
roku 2016, které skončilo kladným výsledkem ve
výši 2 miliony 14 tisíc Kč.
5f) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočtovou změnu č. 4 rozpočtu
města Dubá na rok 2016, viz příloha.

pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

6) ROZHODLO na návrh paní starostky na základě doporučení hodnotící komise zadat realizaci
stavební akce – veřejná zakázka malého rozsahu
„Stavební úpravy – Hotel Slávie – Dubá, Elektroinstalace a EPS“, spočívající v realizaci projektu
D.1.4.5 – Elektroinstalace + EZS, a projektu Elektrická požární signalizace, společnosti Elektrosys
s.r.o., IČ 25467298, se sídlem Litoměřice. Zakázka bude provedena tímto dodavatelem podle jeho
cenové nabídky, cena činí celkem 1 849 873,18
Kč bez DPH, tak jak je dále uvedeno v Zápisu
ze schůzky hodnotící komise k veřejné zakázce
malého rozsahu ze dne 15. 6. 2016, viz příloha.
Pokud by došlo před podepsáním smlouvy o dílo
k odstoupení vybraného dodavatele od realizace
zakázky, pak bude zakázka zadána společnosti s
další nejnižší cenovou nabídkou uvedenou v Zápisu hodnotící komise. Smlouva o dílo bude uzavřena nejdříve po uplynutí lhůty k podání námitek.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 1

7a) ROZHODLO na návrh paní starostky na základě doporučení hodnotící komise zadat realizaci stavební akce – veřejná zakázka malého rozsahu „Dubá – OPRAVA HŘBITOVNÍCH ZDÍ“,
společnosti BLÁHA trade s.r.o., IČ 28686390,
se sídlem Valteřice, Žandov. Zakázka bude provedena tímto dodavatelem podle jeho cenové nabídky, cena činí celkem 695 596,- Kč bez DPH,
tak jak je dále uvedeno v Zápisu ze schůzky hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu
ze dne 20. 6. 2016, viz příloha. Pokud by došlo
před podepsáním smlouvy o dílo k odstoupení
vybraného dodavatele od realizace zakázky, pak
bude zakázka zadána společnosti s další nejnižší
cenovou nabídkou uvedenou v Zápisu hodnotící
komise. Smlouva o dílo bude uzavřena nejdříve
po uplynutí lhůty k podání námitek.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

7b) SCHVÁLILOna návrh paní starostky rozpočtovou změnu č. 5 rozpočtu města Dubá na rok

Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá v květnu
l Dne 1.5.2016 od 14:04 do 17:05 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k doutnajícímu stromu do obce Maršovice s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn doutnající dutý strom a požár suchého listí a klestí na ploše 6 x 8 metrů. Lokalizace a následná likvidace byla provedena pomocí jednoho vysokotlakého
proudu a jednoho „C“ proudu. Požár byl beze škody. Příčina byla úmyslné
zapálení. Místo zásahu bylo předáno místostarostce obce Chlum.
l Dne 3.5.2016 od 17:33 do 19:56 hodin vyjela jednotka k požáru do obce
Újezd v KÚ Jestřebí s technikou CAS-32 T 148 v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár lesní hrabanky, borůvčí a klestí mezi skalami na ploše 30 x 50 metrů. K požářišti
bylo zbudováno dopravní vedení „B“. Lokalizace a následná likvidace byla
provedena třemi proudy „C“. Požár byl beze škody. Příčina vzniku požáru
byla nedbalost, nebo úmyslné zapálení. Uchráněn byl okolní porost ve výši
200.000,- Kč.
l Dne 6.5.2016 od 17:30 do 18:25 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy, číslo 9 v KÚ Chlum s technikou CAS-25 Liaz
v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl
zjištěn havarovaný motocykl mimo komunikaci v příkopu. Na místě jedna
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2016: zvýšení výdajů v paragrafu 3632 (pohřebnictví) o částku ve výši 842 000,- Kč.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

8) ROZHODLO na návrh paní starostky na
základě doporučení hodnotící komise zadat
realizaci stavební akce – veřejná zakázka malého rozsahu „Dubá čp. 46, OBNOVA VÝPLNÍ OTVORŮ“, společnosti Jaroslav BALÁČEK
Truhlářství, IČ 44562926, se sídlem Dubá. Zakázka bude provedena tímto dodavatelem podle
jeho cenové nabídky, cena činí celkem 399 536,Kč bez DPH, tak jak je dále uvedeno v Zápisu
ze schůzky hodnotící komise k veřejné zakázce
malého rozsahu ze dne 1. 6. 2016, viz příloha.
Smlouva o dílo bude uzavřena nejdříve po uplynutí lhůty k podání námitek.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

9) SCHVÁLILO na návrh paní starostky na základě žádosti Osadního výboru Deštná – Zakšín
zadat vypracování studie a následně projektové
dokumentace na stavební akci „Chodníky a přechod pro chodce, silnice č. I/9 v Deštné“.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

10) SCHVÁLILO na návrh paní starostky uzavřít
veřejnoprávní smlouvu mezi městem Dubá a obcí
Chlum, na úseku přestupkové agendy, viz příloha.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

11) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se pozvání na kulturní akce města Dubá:
– Letní slavnosti města Dubá v sobotu dne
2. července 2016
– Sportovní hry v Nedamově v sobotu dne
16. července 2016
– Mezinárodní jazzové dny Dubá-Nedamov
ve dnech 12. a 13. srpna 2016
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Tomáš Novák, místostarosta města Dubá

zraněná osoba, které do příjezdu Záchranné zdravotní služby byla poskytnuta před-lékařská pomoc. Havarované vozidlo bylo zajištěno proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku dalších provozních kapalin.
Uniklé provozní kapaliny na komunikaci byly zlikvidovány pomocí sorbentu
ECO-DRY. Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Dne 8.5.2016 od 14:32 do 15:50 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k úniku nebezpečných látek u komunikace III. třídy, číslo 25932 v KÚ Blatce s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byly nalezeny umělohmotné kanystry a nádoby s neznámou
látkou. Do příjezdu jednotky z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká
Lípa bylo provedeno vytyčení nebezpečné zóny a uzavření silničního provozu. Likvidaci nebezpečných látek provedla odborná firma AVE CZ. Místo
zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Dne 11.5.2016 od 08:00 do 09:14 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na Malou Stranu v Dubé s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po
příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu jednotka provedla jedním proudem „C“ proplach ucpané dešťové kanalizace.
l Dne 11.5.2016 od 15:30 do 17:34 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do obce Dřevčice s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu
na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn včelí roj u komunikace
(naproti bytovkám). Odchycení roje provedl přivolaný včelař z Dobranova.
l Dne 19.5.2016 od 15:02 do 16:15 hodin vyjela jednotka k požáru do
obce Kruh v KÚ Doksy s technikou CAS-32 T 148 v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár biomasy

(hnojiště), který se rozšířil na plochu 5 x 10 metrů. Lokalizace a následná
likvidace byla provedena dvěma proudy „C“. Požár byl beze škody. Příčinou vzniku požáru bylo samovznícení.
l Dne 19.5.2016 od 17:28 do 19:25 hodin vyjela jednotka k požáru na
Mravenčí vrch v obci Bukovec s technikou CAS-32 T 148 v počtu 1 + 3. Po
příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár lesní hrabanky a klestí na ploše 20 x 20 metrů. K místu požářiště bylo zbudováno dopravní vedení „B“. Lokalizace a následná likvidace požáru byla
provedena dvěma proudy „C“ a jedním proudem „D“. Při úklidu materiálu před odjezdem techniky bylo nalezeno další požářiště u kterého došlo
k samo-uhašení. Požár byl beze škody. Příčina vzniku požáru bylo úmyslné
zapálení. Místo události bylo předáno zástupci Lesů Nový Berštejn s.r.o..
l Dne 15.5. 2016 od 21:41, do 20.5.2016 00:02 hodin vyjela jednotka
k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy, číslo 9 v KÚ Podolec, Jestřebí s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a
provedeném průzkumu byl zjištěn havarovaný osobní automobil. Na místě
dvě těžce zraněné osoby, které byly předány do péče Záchranné zdravotní služby. Jednotka vypomohla s ošetřením a transportem zraněných osob
do sanitky. Vozidlo po čelním a následném zadním nárazu do tří sloupů se
sdělovacím vedení se nacházelo částečně mimo komunikaci. Havarovaný
automobil byl zajištěn proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku
provozních kapalin. Z rozkazu velitele zásahu z Hasičského záchranného
sboru ÚO Česká Lípa bylo provedeno uzavření a následné řízení silničního provozu. Po zdokumentování a vyšetření dopravní nehody Policií ČR
jednotka provedla úklid komunikace od střepů a zbytků plastů po dopravní
nehodě a odstranění stržených sloupů z vozovky. Sdělovací vedení bylo
dáno mimo komunikaci bez jeho přerušení.
l Dne 23.5.2016 od 14:46 do 16:56 hodin vyjela jednotka k požáru na
vrch Štědrá v KÚ Doksy s technikou CAS-32 T 148 v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu, provedeném průzkumu a zahlášení se veliteli zásahu z JSDHO Doksy byl zjištěn požár lesní hrabanky, klestí a částí pařezů
po lesní těžbě na ploše 600 m2. Naše jednotka vypomohla místní JSDHO
s natažením dopravního vedení „B“. Lokalizace a následná likvidace byla
provedena třemi proudy „C“. Technika byla určena na doplňování hasební
vody a na kyvadlovou dopravu z čerpacího stanoviště v Doksech ve vzdálenosti dvou km. Požár byl beze škody. Příčina vzniku požáru byla nedbalost. Místo zásahu bylo předáno pracovníku Městských lesů Doksy.

průzkumu a zahlášení se veliteli zásahu z Hasičského záchranného sboru
ÚO Česká Lípa byla jednotka odeslána zpět na základnu.
l Dne 27.5.2016 od 13:30 do 14:30 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci III. třídy, číslo 2682 v KÚ Lhota u Dřevčic s technikou
RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn nebezpečně nakloněný strom, který byl následně
pomocí motorové řetězové pily pokácen, rozřezán a odstraněn z komunikace. Před odjezdem byl proveden úklid vozovky.
l Dne 28.5.2016 od 08:36 do 11:15 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci I. třídy, číslo 9 v KÚ Deštná s technikou CAS-25 Liaz
v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu jednotka zajistila uzavření komunikace a následné řízení silničního provozu
z důvodu úklidu po nebezpečném kácení. Na místě Policie ČR.
l Dne 29.5.2016 od 13:30 do 17:30 hodin vyjela jednotka s technikou CAS-25
Liaz a RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 7 do obce Provodín k zajištění ukázek
u příležitosti konaného Dětského dne obcí Jestřebí a Provodín.

l Dne 31.5.2016 od 15:03 do 15:51 hodin vyjela jednotka k požáru chatky
do Starých Splavů s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na
místo zásahu, provedeném průzkumu a zahlášení se veliteli zásahu z Hasičského záchranného sboru UO Česká Lípa byla jednotka odeslána zpět
na základnu.
Jaroslav Hoza, velitel jednotky

l Dne 24.5.2016 od 14:39 do 15:12 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy, číslo 38 ve směru Jestřebí – Doksy s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu, provedeném

ZUBNÍ POHOTOVOST

TELEFONNÍ ČÍSLO
NA DUBSKÉ HASIČE: 725 076 553

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

sobota 9.7. a neděle 10.7.
Krajská nemocnice Liberec a.s.
Jablonecká 15, Liberec
tel. 485 102 379

sobota 30.7.
Kondito s.r.o., MUDr. Marina Taranová
Tovární Vrch 78, Doksy
tel. 487 883 935

sobota 16.7.
MUDr. Ivana Adamcová
Markvartice 98, Jablonné v Podještědí
tel. 487 762 223

neděle 31.7.
Krajská nemocnice Liberec a.s.
Jablonecká 15, Liberec
tel. 485 102 379

neděle 17.7.
Krajská nemocnice Liberec a.s.
Jablonecká 15, Liberec
tel. 485 102 379

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

sobota 23.7 a neděle 24.7.
MUDr. Maria Becková
Vřesová 3075, Česká Lípa
tel. 487 853 522

neděle 7.8.
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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Dubské parky

Dubá svou polohou měla vždy štěstí na dostatek
vody a zeleně. Jestliže kolem poloviny 19. století
bylo ve městě dokonce pět rybníků, parky tvořily
k vodním plochám půvabný protipól. Mezi Kostelním a západněji položeným Lískovým rybníkem
se rozkládalo cvičiště a za ním upravené Schillerovy sady s křižujícími se cestičkami. Po zasypání Lískového rybníka, vzniklo na jeho místě
hřiště. I okolí samotného Kostelního rybníka bylo
parkově upraveno, u vody stával malý altánek.
Až do vybudování silnice býval v prostoru
mezi Panským domem a malou – tehdy dívčí
– školou parčík, ohražený plotem, kde ve stínu
stromů stála od roku 1881 socha Josefa II. na
mohutném podstavci. Park se nazýval Josefský.
Socha byla později odstraněna a při výstavbě silnice v roce 1947 pak byl těžkou technikou vyrván
i Josefův podstavec.
U kostela Nalezení sv. Kříže se rozkládal
park se stromy a cestičkami. V parku byla vytvořena umělá skalka s čedičovými sloupy, pocházejícími pravděpodobně z Panské skály, ozdobená dvěma statnými trpaslíky. Sloupy, i když

jinak poskládané, se tyčí u kostela dosud. Bez
trpaslíků. Ústředním bodem parku byla socha
císaře Františka Josefa I. v životní velikosti,
podle ní dostal prostor v křižovatce přilehlých
ulic jméno Náměstí Františka Josefa. Sochu
starého mocnáře v roce 1918 odstranili vojáci
české posádky. Místo sochy byl v parčíku zbudován památník obětem v I. světové válce. Ani
on se nedochoval.
Stráň u bývalého chudobince, pak špitálu,
který později sloužil také jako mateřská škola,
bývala krásně upraveným velkým parkem s cestičkami, které šplhaly do prudkého svahu. Na vrcholu stával altán a kříž na kamenném podstavci.
Park se nazýval Sady císaře Františka Josefa.
Bohuslav Kinský ve svém turistickém průvodci z roku 1936 zmiňuje jako první pamětihodnost
v Dubé sad u Lazebnického rybníka. Lazebnický rybník ležel u dnešní hasičské zbrojnice, kde
kdysi bývali městské lázně. Rybník je již zasypaný a podobu sadu nezachytila žádná z dostupných fotografií.
Ale i dnes v Dubé nalezneme příjemné plochy zeleně, například přírodní park u čp. 200, kde
rostou některé cenné stromy, například dub čer-

vený a dub pyramidální. Výraznou zeleň ve městě
tvoří i bývalý hřbitov s mnoha starými vzrostlými
stromy a travnatá plocha za autobusovým nádražím se skupinou lip a několik dalšími stromy.
Malý parčík vznikl u hlavní silnice naproti hotelu
Slávie. Bývalý pomník Rudoarmějcům pod smuteční vrbou byl přeměněn po roce 1989 na pomník obětem válek.
K čedičovým sloupům do malého parku
u kostela byla od farní zdi přestěhována socha
sv. Jana Nepomuckého. V parčíku roste mimo
jiné jinan dvoulaločný. Na místě vybombardovaných domů v prostoru před nákupním centrem
u Českolipské ulice vznikl v roce 1981 park s moderní pískovcovou plastikou – tři sloupy s květy
představují, dle městské kroniky, neustálý život,
vývoj a rozvoj města.
–myš–
Socha Františka Josefa I.
u kostela

Sady císaře Františka Josefa v roce 1905

Cyklovýlet do Starých Splavů

Na přibližně 30kilometrový výlet se vydáme z Dubé kolem bývalého hotelu
Slávie, který prochází rekonstrukcí. Pojedeme po modré turistické značce
Sadovou ulicí podél řady skalních sklípků, mimeme Máchadlo se sochou sv.
Floriána a pokračujeme kolem dvou pramenů, které vyvěrají pod zarostlou
strání – bývalými Sady císaře Františka Josefa. U bývalého špitálu a později mateřské školy vyjedeme přes mostek na silnici a alejí mohutných lip
zamíříme vlevo do Nedamova.
Kaplička sv. Prokopa u Korců
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U Černého mlýna odbočíme doleva po cyklotrase č. 25 podél hráze
Černého rybníka a pokračujeme směrem na Korce. Když vyjedeme serpentinou nahoru k rozcestí, kde doprava odbočuje úzká silnička k samotě
Březinka, rozevře se nám výhled na Velký i Malý Beškovský vrch. Ptačím
dolem a opět ostrou serpentinou nahoru se dostaneme do Korců. V osadě
silnice odbočuje doleva, mineme kapličku sv. Prokopa a pokračujeme do
Tachova, kde si všimneme obrovské památné lípy vlevo vedle silnice.
Výhled od kapličky sv. Prokopa

Stále po cyklotrase č. 25 dojedeme až k Doksům na křižovatku se silnicí 1/38, kde zabočíme doleva a po hlavní silnici pojedeme směrem na
Českou Lípu. Po třech kilometrech odbočíme doprava do Starých Splavů.
Přejedeme železniční přejezd a pokračujeme po hlavní ulici Starých Splavů, mineme malou kapličku s obrazem sv. Václava po pravé straně ulice
a v místě, kde ulice zahýbá ostře doleva, odbočíme napravo prudším stoupáním a po pár desítkách metrů sjedeme z dlážděné ulice doprava na žlutě
značenou cestu nad břehem rybníka. U mohutného dubu s okrouhlou lavicí
se nám otevře krásný výhled na vodní plochu. Na břehu je malá písečná
pláž. Napravo od dubu si na informační tabuli můžeme přečíst o historii
i současnosti Máchova jezera.
Máchovo jezero s novou výpustí

Vyjedeme ze Skalky a pokračujeme do Zbyn, kde se na hlavní silnici dáme doprava. Hlavní silnicí jedeme až k odbočce na Horky, kde se
odbočíme doprava. Pěkná úzká asfaltka podél zrekultivované skládky se
vzápětí změní ve velmi hrbolatou cestu. Její stav nám vynahradí krása lokality s výhledy vlevo na Bezděz, vpravo na Starý Berštejn. Cestu lemují
černé bezy, šípkové růže a staré svěstky. Kolem křížku sjedeme na náves
v Horkách s kaplí Nanebevzetí Panny Marie.
Z návsi pokračujeme silně vymletou serpentinou dolů do Horeckého
dolu, kde se dáme vlevo. O něco dále po pravé straně silnice si všimneme
malé nádrže s lekníNová Skalka
ky. I tak malá vodní
plocha může působit
půvabně a pokud by
v ní byla voda nezkalená, viděli bychom
množství červených
ryb a dokonce i vodní želvu. Z Horeckého dolu vyjedeme na
silnici od Korců, kde
se dáme doprava
a projedeme Ptačím
dolem, vystoupáme
na rozcestí u Březinky a serpentinou
sjedeme k Černému
ryníku. Od něj lipovou alejí se vrátíme
do Dubé.
–myš–

Od dubu jedeme dál po žlutě značené cestě nad břehem až k opravené
výpusti. Nad kamennou mísou výpusti projdeme na pobřežní cestu a po ní
ke stánku s občerstvením. Od něj pokračujeme doprava a ulicí, uzavřenou
pak sloupkem, projdeme pěšky k hlavní ulici, kde se dáme doleva a dojedeme zpět k silnici 1/38 Tu přejedeme a žlutě značenou cestou vlevo vjedeme do užší rokle, z levé strany lemovamné skalami. Příjemná lesní cesta
vede pěknými lesními partiemi v údolí.
Dojedeme k rozcestí s rozcestníkem, kde se dáme doleva po zelené
turistické značce. Cesta je již méně upravená, ale zakrátko již dojedeme
k prvnímu domku osady Nová Skalka. Na cestě je znát, že bývala dlážděná.
Mineme křížek na kamenném podstavci u malé hasičské zbrojničky a za ní
je rozcestí, na kterém se dáme vlevo směrem ke Staré Skalce. Stará i Nová
Skalka tvoří obec Skalka. Cesta má dále asfaltový povrch, vede mezi poli,
míjí remízek na mírném návrší a pak už sjíždí do Staré Skalky. U požární
nádrže s lekníny vyjedeme na silnici, kde se dáme doprava.
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

Horky

FOTOHÁDANKA (Fotoklub Dubá)
řešení na str. 16

Ordinace MUDr. Marcely Klementové
(tel. 487 870 388)
Z důvodu nemoci zubařky, MUDr. Marcely Klementové
bude její ordinace v Dubé do odvolání uzavřena.
Akutní bolestivé případy ošetří, po telefonické domluvě,
kterákoli ordinace v okrese.
Ordinační hodiny MUDr. Ropkové
(tel. 487 870 183 - Dubá, 487 520 615 - Česká Lípa)
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.30 - 9.30
10.30 - 12.15
neordinuje
7.30 - 11.00
12.00 - 14.00
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Sportovní hry
v Nedamově
16. července
od 9.00 hodin

PLACENÁ INZERCE

ZEDNÍK
STAVEBNÍ, ZEDNICKÉ
A OBKLADAČSKÉ PRÁCE

1. Blok (cca 9.00 – 11.00) – Nohejbal, stolní tenis, minigolf
2. Blok (cca 13.00 – 15.00) – Vrh koulí, přítahy a výdrž na hrazdě,
zdvih činky, přetahování lanem, skákání v pytli
3. Blok (cca 15.00 – 17.00) – Běh v písku, převracení pneumatiky,
plavání pod vodou, běh s vodou do nádoby
Pokud soutěžícím zbydou síly, mohou si na závěr exhibičně vyzkoušet páku.
Dětský koutek – retro hry (kuličky, panák, skákání gumy, nožní bowling,…)
Zápis probíhá od 1. 7. 2016 online (odkazy na stránkách www.mestoduba.cz
a na Facebooku) nebo v Autokempu Dubá- Nedamov a v Infocentru.
PLACENÁ INZERCE

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

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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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

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

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

� Ned�m���
16. července
od 19 hodin
30. července
od 19 hodin

TUHAŇSKÁ POUŤ
V sobotu 16.7. 2016 od 8 hodin

volné a nenucené literárně hudební odpoledne

Město Doksy vypisuje výběrové řízení
na obsazení pracovní pozice

T��e���
�e����

- od 12 do 13 hodin vystoupí
staropražská Hašlerka
- připravena budou fotbalová
utkání
- po celý den budou k dispozici
pouťové atrakce a pohoštění
- od 18 hodin si na své přijdou
milovníci tance a hudby.
Všichni jste srdečně zváni.

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
13
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Kult ura

Tim Bande
v Galerii Pošta

Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací připravil na polovinu léta výstavu tvorby všestranného umělce Tima Bandeho. Člen spolku
Tim Bande pochází z Moskvy, ale od roku 1998 žije v Čechách. Zabývá
se malbou, kresbou, grafickými technikami, fotografií, a také literaturou.
Nestudoval žádnou uměleckou školu, ale o to více se snaží vnímat život
kolem sebe a zachytit ho v celé jeho barvitosti i bizarnosti. Specifické vidění reality kombinuje s vyjádřením představ a asociací.
Výstava v Galerii Pošta v Dubé bude zahájena vernisáží v pátek 15. července od 18 hodin. Hudební produkci si k té příležitosti připravil hudebník
a skladatel Zdeněk Dudka. Výstava potrvá do 13. srpna a bude pro návštěvníky otevřena 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 mohou dohodnout
na telefonním čísle 907 138 832.
–myš–

„Jen tak“ v akci

Noc kostelů 10. června v barokním kostele sv. Havla v Tuhani obohatil svým
programem i pěvecký sbor Jen tak z Dubé. Nádhernou kostelní akustikou
se rozezněly tóny spirituálů Soudný den, Žízeň, Mlýny, Víra tvá a Kámen
náhrobní. V současné době sbor čítá 10 členů – Petr Imrich (vedoucí souboru, zpěv, varhany), Janička Staňková (hudební poradce), Gabriela Garrihy (zpěv), Dana Dalecká (zpěv), Anička Ložková (zpěv), Lukáš Dalecký
(zpěv, kytary), Ladislav Novotný (zpěv), Michaela Sloupová (zpěv), Jaroslava Sloupová (zpěv), Pavel Mašek (zpěv, kytary).
Děkujeme za úžasný zážitek a přejeme všem v souboru ať se daří!
Fanklub Jen tak

Školní akademie

Ze života škol

2x foto Helena Ranglová

Rozloučení s předškoláky a žáky deváté třídy
Téměř v samém závěru června se konalo tradiční rozloučení s předškoláky z MŠ Dubá
a se žáky 9. třídy ZŠ Dubá. Fotografie z obou akcí naleznete v srpnovém Dubáčku. (red)
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Dětský den v Deštné

Bude Dětský den nebo nebude Dětský den? Tyto věty bzučely v malé vesničce jménem Deštná zhruba od dubna. No přeci bychom nemohli udělat takovou věc, že by nebyl. A bylo rozhodnuto, 4. června 2016 je naším
datem a hotovo.
Přípravy vrcholily, vše běželo podle plánu a jen to počasí nějak nechtělo
dostat rozum. Poručit větru a dešti nešlo, a co čert nechtěl, sobotní ráno
a dopoledne bylo plné sluníčka a nervozity. „Hlavně ať to vydrží a ať přijdou lidi,“ znělo z různých stran a nakonec v půl druhé se zatáhlo a začalo
pršet. Zatím jsme byli v klidu, trocha deště ještě nikoho nezabila a ejhle…
Hromy, blesky a katastrofa byla na světě. „Nic, to přejde, to rozfoukáme
a ve tři bude po dešti,“ říkala jsem si takřka se slzami v očích. Nezalekli jsme se a vyšli dešti vstříc. Musím uznat, že se strachem jsem si vzala pláštěnku a vyrazila na hřiště. Cestou jsem vyřešila pár telefonů, že to
jako určitě přejde a vše bude ok, určitě dorazte… No a ono to vyšlo. Asi
ve 14.45 hodin bylo po dešti a my se vrhli na dokončení příprav. Pomáhal,
kdo byl po ruce, protože všichni chtěli, aby to vyšlo. Začali jsme s malým
zpožděním. Zahájení bylo asi až kolem půl čtvrté a nikomu to nevadilo. Mým

obrovským překvapením bylo, že i když nám počasí na začátku nepřálo
hřiště a okolí se zaplňovalo lidmi, a to v obrovském počtu. Rozdávali jsme
diplomy, na které děti sbíraly razítka z jednotlivých disciplín a pak si za ně
mohly vyzvednout u stánku buřtíka a limonádu. Letos byla točená malinovka, po pití tohoto lektvaru se nám rázem všechny děti usmívaly, neboť knírek zůstával a malinovka byla bezedná. Děti musely splnit šest úkolů, aby
se jim dostalo odměny. Musely projet určenou dráhu na koloběžce, šipkou
trefit balónek, se zavázanýma očima dokreslit do obrázku oči, nos a pusu,
vylovit z barevné vody plné různých živočichů klíč či shodit ruské kuželky.
U každé soutěže získaly sladkou odměnu nebo reflexní pásku, abychom
dbali i na bezpečnost a u strašidelné kádě s klíči získal každý účastník luxusní perníkovou medaili s nápisem Dětský den Deštná 2016 z kuchyně
Lenky Kosové. Byly krásné a výborné. Poslední byla tajemná krabice, kde
si každý odstřihnul nějaký ten hodnotnější dárek (svačinový box, desky na
sešity, plyšáky, Mimoně, mlsné balíčky atd.). No a nebyl by to dětský den
bez nějakého překvapení. Den nám zpříjemnilo hned několik odměn. Pro
děti byla připravena jízda na koni pod vedením zkušených „koňáků“ Davida a Michaely. Jízda na koni měla úspěch! Někteří jeli i vícekrát, takže
koník už po pár jízdách znal přesně svoji trasu. Dalším překvapením byl
skákací hrad a střelba paintballovou pistolí na terč. Terče jsme připravovali
v rámci holčičího odpoledne a myslím, že se povedly. Mohlo se střílet na
Mimoně, postavičky ze Simpsonů, Drákulu, Angry birds nebo prostě jen
na terč. No a skákací hrad? To je vám všem určitě jasné – neustále obležen dětmi, které vycházely zcela vyčerpané a upocené ale maximálně
šťastné. Využili ho snad všichni, i má dcera skákala, no spíš se plazila,
tedy každopádně jasně chápala co je „stačilo, pojď ven“ no a nešla. Skákací hrad jsme měli pronajatý i s obsluhou a ta se stala hned kamarádem
všech dětí. A i jemu se zde líbilo. Když odjížděl tak mi říkal, že tak parádní
a přátelskou atmosféru nezažil. A to, že se jim tady líbilo, potvrdil tím, že
i když vypršel, čas pronájmu mohly děti skákat dál a užívat si. I paintball
myslím využily všechny děti. Kupodivu i dospěláci stříleli, vznikla taková
malá soutěž – kdo trefí terč, a ta byla pro všechny absolventy vojenské
služby docela snadná, ovšem ženy v žádném případě nezůstaly v pozadí
a draly se o přední místa. Trefit nafouklý balonek byl problém, i když se našli jedinci, kteří trefili hned první ranou, byla to velká sranda a z dospělých
mužů a žen se staly děti. Mezi hloučkem lidí znělo „já jsem teď na řadě,
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ty už jsi střílel po třetí a já teprve dvakrát“. Ještě, že se na toto myslelo při
objednávání paintballových míčků. Rovná tisícovka střel byla připravena
pro všechny účastníky - takže na všechny se dostalo. O tyto dvě atrakce
se postarala firma Outdoor activity Liberec. A samozřejmě díky sponzorským darům, které se nám podařilo mezi sebou vybrat, byly tyto atrakce
pro všechny naše děti zcela zdarma.
Čas plynul a děti nám začaly pomalu únavou odpadávat. Byl tedy čas
je trochu ještě rozproudit. A když odpoledne pršelo, no musel přeci ještě jednou dorazit déšť v podobě bonbonů. Ten den byl takovou kalorickou
bombou pro všechny děti. Aby dospělí nebyli ochuzeni mohli ochutnat kotlíkový guláš, který jako již tradičně připravil jabloňový šéfkuchař Tomáš
Vokál. Jako vždy se po něm jen zaprášilo.
Musím se trochu pochlubit, i přes nepřízeň počasí na naše malé hřiště
dorazilo 96 soutěžících dětí, celkový počet osob na ploše bych odhadla na
cca 200 lidí. Jsem moc ráda, že dorazilo tak velké množství dětí, maminek, tatínků, babiček, dědečků, strýčků, tetiček… Myslím, že to je obrovský
úspěch. Nikdy by mě nenapadlo, že tohle se může stát.
Co říct závěrem? Jsem šťastná, že se to povedlo. Jsem moc ráda, že
jsem obklopena partou lidí, kteří jsou svým způsobem stále dětmi a doká-

žou udělat něco, co potěší a pobaví. Bez nároku na odměnu a za vlastní peníze. Odměnou pro nás všechny byla radost a úsměv všech našich
dětí. Protože jsme vlastně všichni příbuzní, všechny děti jsou vlastně naše
bez rozdílu. Tohle byl jejich den a doufám, že se líbil. Dává nám to náboj
do dalších akcí a do dalších příprav a je snad vidět, že to děláme dobře.
Děkuji všem svým kamarádům za to, že přispěli ať finančně nebo přiložili
ruku k dílu. Bez vás by to nešlo.
Doufám, že jste si Dětský den v Deštné užili a byl to pro vás a vaše děti
příjemně strávený čas. Těšíme se, až se potkáme na další akci.
Děkuji všem sponzorům – manželé Hřebíčkovi, Kosovi, David Rudolf,
Stehlíkovi, Stehnovi, Šabatkovi, Šperlovi, Šimonovi, Vokálovi, Vorlovi, H. Šimonová, J. Melicharová, rodina Akrmanova a město Dubá. Obsluha mlsného stánku výčepní Kuba Vorel a specialisté přes buřty Verča Vorlová
a Honza Stehno.
Ráda bych všem popřála krásné léto plné skvělých zážitků a sluníčka
a třeba se potkáme na další akci. Kde? No pod jabloní.
Monika Šimonová

ŘEŠENÍ FOTOHÁDANKY ze str. 7

Pohádkový les

Letos se konal již 12. ročník pohádkového lesa,
který pořádá Mateřská škola spolu s řadou dobrovolníků. Na procházku se podařilo připravit
12 stanovišť, kde se děti i dospělí mohli vypořádat s mnoha zajímavými úkoly. Na cestu vypravili
návštěvníky pohádkoví Kašpárci, po cestě se na
ně těšily různé pohádkové postavy jako například
Bílé paní, Draci, Tři sudičky, Čerti, Král s královnou, Princezna s princem, Vodník, Červená karkulka, Černokněžník, Loupežníci, nebo Čarodějnice. Některé úkoly vyžadovaly opravdu odvahu
– vlézt do dračí sluje, slézt ze stráně k vodníkům
a nespadnout při tom do rybníka, u čarodějnic lovit v kouzelném roztoku čarodějnické pochoutky,
ale také obratnost, když měli přecházet po pohyblivé lávce se svíčkou tak, aby nezhasla a nikdo nespadl, nebo zručnost při vysvobozování
princezny, kde bylo úkolem najít správný klíč do
patřičného zámku. Podle hlasování účastníků se
na třetím místě umístilo stanoviště Draků, druhé
místo přidělili černokněžníkům a zakleté princezně a první místo přisoudili Čarodějnicím. Nutno
podotknout, že rozdíly v umístění byly velmi nepatrné, mnohdy rozhodoval pouze jediný hlas.
Velkou atrakcí byla televizní „star“ – liška
Mína, kterou si s sebou na školkovou zahradu
přivezl pan Slaba. Kdo chtěl, tak si ji mohl pohladit, a nejspíš to bylo poprvé, kdy se valná většina
návštěvníků setkala takto zblízka s živou liškou.
Pan Slaba také dětem na cestu nakreslil krásný
obrázek na ruce nebo na záda a do cíle zajis-

Závěrečné setkání rodičů a dětí
proběhlo v sobotu 4.6. na zahradě
MŠ Dubá. Opékalo se, četlo a hrálo
na hudební nástroje.
Občas i rodičům na nervíky.

til ceny pro vítěze kreslířské soutěže. Obrázky
z této disciplíny si budete moci prohlédnout na
podzim u příležitosti Dnů evropského dědictví,
které bude opět Město Dubá pořádat v prostorách sušárny chmele v Dubé.
Velký dík patří především sponzorům: Městu
Dubá, Libereckému kraji, manželům Štveráčkovým, MUDr. Jiřímu Klementovi, TJ Slavoji, mysliveckému sdružení VÝR, panu Hynku Pangrácovi,
panu Jaroslavu Pokornému, paní Květě Knížové, panu místostarostovi Tomáši Novákovi, paní
Anně Pejpalové, panu Janu Krupičkovi, a také
všem dobrovolníkům, kteří každoročně s velkým
nasazením připravují jednotlivá stanoviště. Bez
takovéto podpory bychom tuto akci konat nemohli. Děkujeme také panu Dolejšímu, který zajistil
možnost občerstvení pro návštěvníky. Vůně jeho
bramboráků je neodolatelná.
Všechny fotografie najdete na http://slunickoms.rajce.idnes.cz/
Za všechny realizátory
Zdena Šindelářová, ředitelka MŠ

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 společnosti Green Life Education.
Zapojte se do přímé ochrany a monitorování kriticky ohrožených druhů
zvířat, jako jsou nosorožci, tygři a sloni sumaterští na Sumatře v Indonésii.
Získejte společně s žáky Ekoškoly Dubá finanční částku 3.800 Kč
a zašlete na transparentní účet Tygří hlídka 2600885307/2010. Do
poznámky připište FOTOPAST – NÁZEV ŠKOLY. Zašlete informační
e-mail na: info@pralesdetem.cz. Tyto finanční prostředky budou využity
pro zakoupení sponzorské školní fotopasti, která bude využívána
v monitorovacím programu Oko tygra 2016 - 2018.
Ředitelství NP Gunung Leuser v Medanu na Sumatře v Indonésii
oslovilo naši organizaci Spolek Prales dětem ke spolupráci na ochraně
a monitorování národního parku a jeho ohrožených druhů divokých
zvířat. Jedná se o významný mezinárodní projekt na ochranu světového
přírodního dědictví deštných pralesů NP Gunung Leuser.
Tento program se odehrává ve spolupráci s výchovně-vzdělávací
společností Green Life Education, která na vaší škole organizuje projekt
NEJBOHATŠÍ EKOSYSTÉMY PLANETY ZEMĚ (NEPZ),
kterého je vaše škola partnerem.
Nabízíme vám dodání filmového materiálu 2x za školní rok a 1x ročně
komplexní filmový snímek OKO TYGRA I (2016 - 2017) a OKO TYGRA
II (2017-2018). Vaše škola bude uvedena v partnerech programu
OKO TYGRA 2016 - 2018 na projektových webových stránkách
www.pralesdetem.cz.
S pozdravem a vírou v lepší svět
Milan Jeglík, předseda Spolku Prales dětem, lektor projektu NEPZ
Děkujeme všem, kteří se rozhodnou podpořit tuto aktivitu
a umožní dětem přímou účast.
Mgr. Jana Mašková, koordinátor EVVO ZŠ Dubá

Děkujeme všem rodičům za účast
a těšíme se na vyhlášení
na školní akademii.
I příští školní rok nabídneme
novinky v aktivitách.

Úspěch
v okresním kole!

Žák 7. třídy naší školy David Mareš obsadil
1. místo v okresním kole fyzikální olympiády
– v Archimediádě. Jedná se o největší úspěch
v historii účasti ZŠ Dubá v této soutěži!
Okresní kolo proběhlo 25. května na Gymnáziu Česká Lípa a účastnilo se ho 16 žáků z pěti
škol: Gymnázium Česká Lípa; ZŠ U Lesa, Nový
Bor; ZŠ nám. Míru, Nový Bor; ZŠ Pátova, Česká
Lípa; ZŠ Dubá. V silné konkurenci získal z šesti
výpočtových příkladů a jedné laboratorní práci
největší počet bodů.
Davidovi děkuji za výbornou reprezentaci
a těším se na olympiádu v příštím roce.
Mgr. Miroslava Sochová

LOGOPEDICKÁ
ODPOLEDNE PRO
RODIČE S DĚTMI
V Mateřské škole v Dubé jsme pořádali dne 15. června již podruhé logopedické
setkání rodičů a dětí pro zlepšení kvality
předškolního vzdělávání v oblasti logopedické prevence.
První setkání se uskutečnilo 21. dubna.
Aby se řeč správně rozvíjela, byly procvičovány všechny oblasti psychomotorického
vývoje (dech, artikulace, mluvidla, jemná
motorika, grafomotorika, hrubá motorika, fonematický sluch, rytmus) formou hry.
Ve třídě je k nahlédnutí odborná literatura. Ve školce jsou zřízeny i logopedické
koutky a herny obohacené o logopedické
pomůcky a moderní multifunkční techniku
včetně různých aplikací.
Michaela Součková
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Den dětí
u druháků a třeťáků

Tento svátek jsme 1. června oslavili výletem do přírody. Vydali jsme se na
Mlýnek do areálu mysliveckého spolku Výr Dubá. Zde nás očekával pan
Jelen, který byl tak hodný a připravil nám oheň na opékání vuřtů. V chatě jsme si prohlédli myslivecké trofeje. A pak hurá do lesa pro klacíky na
opékání. Paní učitelky krájely a napichovaly vuřtíky a my jsme za asistence pana Jelena pekli a pekli. Stolovali jsme venku v přírodě a velice nám
všem chutnalo. Také jsme si zasoutěžili v běhu. Následovala sladká odměna. Po běhu trochu tance, fotbálek a různé hry. Dopoledne nám velice
rychle uteklo a my, plni dojmů, jsme se museli vydat na cestu zpět. Velké
poděkování posíláme panu Jelenovi, který nám umožnil pobýt tomto hezkém areálu. Byla to příjemná oslava Dne dětí.
Druháci a třeťáci s pí. uč. Kadlečkovou a Jelenovou

INFORMACE
ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY
Školní jídelna vaří do 15. 7. 2016,
znovu se začíná vařit od 15. 8. 2016
Od září musí mít každý strávník
novou přihlášku!
Informace na tel: 487 883 950 nebo
na e-mailu: jidelnazsduba@seznam.cz
paní Pavlíková

Zahrada v areálu mateřské školy

provozní doba pro veřejnost o letních prázdninách
dozor: Občanské sdružení Klub malých Dubáčků
Naďa Hromádková, tel: 723 708 663; Lenka Kosová, tel: 774 552 100
Vstup na zahradu a hřiště při mateřské škole je povolen dětem do 10 let věku
a pouze v doprovodu dospělé osoby. Veškeré herní prvky umístěné na zahradě MŠ
jsou určeny k užívání dětem od 3 let věku.

provozní doba
všední dny 10 – 12, 14 – 18 hodin
soboty, neděle, svátky 14 – 18 hodin
v případě nepříznivého počasí bude v uvedené časy
otevřená herna v Klubu malých Dubáčků (pouze ve všední dny)
V době otevření MŠ se řídí řádem MŠ, po 16 hodině řádem Města Dubá.
Zařízení zahrady se používá obvyklým způsobem, je však nutné vyvarovat se nebezpečným
činnostem. Všichni návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny a nařízeními provozovatele a návštěvním
řádem umístěným na nástěnce u knihovny, chovat se slušně a mravně.
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Výlet za poznáním

26. května jsme se (druháci, třeťáci i někteří žáci z 1. A,B a IV. třídy) vydali za poznáním do Liberce. Navštívili jsme dvě centra iQPark a iQLandii. V prvním centru jsme si ověřovali a prohlubovali
své schopnosti, dovednosti a poznávali mnoho nového v oddělení Expozice. Na chvíli jsme se stali
hasiči, rockery, prodavači, lékaři, učiteli nebo stavbaři. Ve vodním světě jsme rozvíjeli svou zručnost, hravost, myšlení i trpělivost. Líbila se nám kaskáda s mlýnky, spirála, vodní mlýn i různé klamy
a hlavolamy. Prošli jsme vesmírným tunelem přes zrcadlové bludiště. A už na nás čekalo televizní
studio, kde jsme měli možnost vyzkoušet si práci moderátorů a vidět se na obrazovce. Přišli jsme
si na své i v hudebním studiu. Zahráli si na různé hudební nástroje a zazpívali si na pódiu. Vše se
nám moc líbilo. S iQParkem jsme se rozloučili a hurá do druhého centra – do Planetária. Tady to
bylo také moc fajn. Sledovali jsme nad sebou noční oblohu, dozvěděli jsme se mnohé o vesmíru,
planetách i kosmonautice. Na závěr jsme zhlédli film o astronautech a jejich přípravě do vesmíru.
Čas nám rychle uplynul a my jsme se museli chystat, i když neradi, k odjezdu.
Děkujeme panu Davidu Lupoměskému, který nás překrásným autobusem bezpečně dopravil tam
i zpět.
L. Kadlečková

Chovatelský kroužek využil letního
počasí k venčení svých zvířecích
miláčků. A tak se na stromě plazily
korálovky i užovka, šneci se popásali
s Mařenkou na listech pampelišky
a želvinky závodily v běhu.

Výlet do ZOO

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme paní Malčíkové a její dceři
Barborce (II. třída), které se iniciativně
a velmi ochotně nabídly, že vyrobí pro
naši třídu kulisy pro vystoupení na Akademii. Výrobě věnovaly hodně času a píle. Výsledek byl skvělý. Také děkujeme
za spolupráci všem maminkám, které
pro nás sháněly nebo vyráběly kostýmy
na toto vystoupení.
Kadlečková L. a druháci

Ve středu 1. června jsme spojili školní výlet
s oslavou Dne dětí a vypravili jsme se do ZOO
ve Dvoře Králové. Žáci 7. a 8. třídy spolu s vybranými žáky 1. stupně si prohlídli ZOO, poslechli si
přednáškový program s lektory na téma „Šelmy“
a projeli se Safaribusem. Počasí nám celý den
přálo, cesta uběhla bez problémů a všem žákům
se výlet moc líbil.
Zde jsou postřehy některých žáků:
„Moc se mi to líbilo, chtěl bych tam znovu. Líbila
se mi vyjížďka v Safaribusu.“ (David Mareš)
„V Zoosafari se mi líbilo, jeli jsme Safaribusem,
viděli jsme tam nosorožce, hrocha a spoustu zvířat. A bylo krásné počasí.“ (Dominik Indrych)
„Měli jsme tam zajímavou přednášku o šelmách.
Paní, která nám přednášela, povídala o tom, jak
se šelmy chovají v přírodě a jak loví.“ (Petr Kohout)
„Nejlepší byla prohlídka zoobusem, moc se mi
to líbilo, bylo to něco jiného než normální zoo.“
(Natálie Krsová)
„Nejvíce se mi líbilo Safari, viděli jsme roztomilá
mláďata.“ (Karel Sloup)
„Bylo tam hezky, ale to Safari bylo krátké.
Byly tam krásné šelmy. Doporučuju.“ (Matyáš
Hruzík)
L. Kindlová, M. Sochová, J. Mašková
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foto Zdeněk Vondráček
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