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Vážení spoluobčané,
úvod mého sloupku pro tento měsíc bych ráda věnovala informaci o zavedení tzv. poptávkové autobusové dopravy. Protože je obtížné si pod tímto pojmem
představit, o co vlastně jde, pokusím se vám zmíněnou novinku blíže popsat. Počínaje 8. prosincem 2012
bude na třech autobusových linkách z našeho města,
a to sice na linkách Dubá – Tachov – Doksy, Dubá
– Dřevčice a Dubá – Tuhaň, Domašice uveden do
provozu systém, který je provozovatelem autobusové
dopravy příhodně nazván „autobus na přání“. Vybrány byly spoje, po kterých je poptávka cestujících velmi nízká a nepravidelná. Tyto spoje budou součástí
jízdních řádů s tím, že do některých zastávek bude
autobus zajíždět pouze v případě, že o něj cestující
projeví zájem, a to buď při nástupu do autobusu přímo na autobusovém nádraží v Dubé, nebo telefonicky
na číslo dispečinku ČSAD Česká Lípa, a to nejdéle
třicet minut před odjezdem ze zastávky. Zjednodušeně řečeno, budete-li chtít cestou přistoupit na některé zastávce, zavoláte na telefonní číslo, které bude
uveřejněno s dostatečným předstihem a teprve na
základě vaší objednávky autobus do této zastávky
zajede. Telefonický kontakt na dispečink prozatím
nebyl v informacích, které máme k dispozici uveden,
zveřejněn však bude na zastávkách, v jednotlivých
autobusech, na webových stránkách www.iidol.cz,
na stránkách města www.mestoduba.cz a na webu
dopravce. Platit bude, že spoj nesmí odjet z poptávkové zastávky dříve, než je stanoveno jízdním řádem,
tudíž se nemůže stát, že si autobus objednáte a on
vám ujede. Zároveň však nesmí přijet opožděně do
další zastávky, kde navazuje na jiné spoje. Jsem si
vědoma, že popis celého systému možná pro některé
z vás vyznívá složitě, zaveden však byl proto, aby Liberecký kraj, který je objednatelem dopravy, zachoval
tyto spoje a zároveň dotoval pouze to, co lidé opravdu
využívají. Věřím, že praxe bude podstatně jednoduš-

Slovo úvodem
ší než teorie, a že ti z vás, kteří jezdí na zmíněných
trasách, tuto novinku nakonec ocení.
V uplynulém měsíci se zaměstnanci městské
údržby kromě úprav veřejného prostranství na Krčmě a Novém Berštejně, dokončování příprav na zimní údržbu či prořezávání křovinami zarostlých cest,
věnovali se také likvidaci tří starých a již zcela nevyhovujících chatiček v Autokempu Nedamov. O této
akci jsme vás informovali v minulých číslech Dubáčku. Nové chatky jsou situovány do jiných částí
autokempu než ty stávající a prostor po zbouraných
chatkách bude vzhledem k příhodnosti terénu ponechán pro stanová místa.
S umísťováním prozatím deseti nových chatek započneme na jaře příštího roku. Jejich výhodou bude
především větší variabilita v počtu lůžek, což vychází ze zkušeností posledních let, kdy převážnou většinu návštěvníků Nedamova, kteří se ubytovali právě
v chatkách, tvořily páry nebo rodiny s jedním či dvěma dětmi. Více podrobnějších informací o plánovaných změnách v autokempu zveřejníme v některém
z příštích vydání městského zpravodaje.
V říjnu jsem měla možnost účastnit se dvou velmi zajímavých akcí v rámci konference nesoucí název Teorie a praxe v odpadovém hospodářství, kam
jsem byla pozvána jako jedna z přednášejících. Jakožto zástupce obce, která získala prvenství v krajském kole soutěže Zlatá popelnice 2011, bylo mým
úkolem prezentovat vývoj odpadového hospodářství
v našem městě před zástupci ostatních obcí Libereckého a následně také Ústeckého kraje. Osobně mohu
říci, že podobná setkání se jeví jako velmi užitečná,
neboť jsme se při nich nejen podělili o své zkušenosti, ale zároveň se také dozvěděli, jaká opatření
pro zdárný vývoj odpadového hospodářství nastolili
v jiných městech a obcích. Odpadům je v posledních
letech věnováno podstatně více pozornosti, což je
dobře, neboť řada obcí, a to zejména těch menších,

se v této problematice teprve začíná orientovat. Jakékoliv tápání však vzhledem k legislativnímu vývoji
není možné a toho si všichni musíme být vědomi.
V minulém Dubáčku jsem se zmínila o blížícím
se ukončení pracovního poměru s našimi VPP pracovníky. Na místo stávajících deseti VPP pracovníků, kteří skončili v říjnu, a kterým tímto ještě jednou
děkuji za práci, kterou pro město odvedli, jsme až do
konce roku od úřadu práce získali sedm pracovníků
na stejnou pozici. Jejich úkolem bude především pokračovat v odklízení spadaného listí a následně také
vypomáhat se zimní údržbou. Protože nastupují do
jednoho z nejnáročnějších období roku, a to především, co se počasí týče, přeji jim, aby se jim v práci
dařilo a aby jejich snahu a pomoc v boji s blížící se
zimou, která o sobě letos dala poprvé vědět až nečekaně brzy, ocenili také sami občané.
Ráda bych vás upozornila na soutěž, do níž se
město Dubá přihlásilo v rámci spolupráce se společností ASEKOL. Pravidla této soutěže určené především pro vás občany jsou uvedeny v samostatném
článku uvnitř zpravodaje.
Adventní čas se neúprosně blíží a vzhledem k tomu, že prosincový Dubáček vyjde až koncem prvního prosincového týdne, dovolte mi, abych vás již
nyní srdečně pozvala na otevření tradiční Vánoční
výstavy a rozsvícení vánočního stromu na náměstí
v Dubé. Obě akce se uskuteční v sobotu 1. prosince,
přičemž jako každoročně bude výstava zpřístupněna
od 16 hodin a o hodinu později se před radnicí opět
rozzáří stromeček.
Závěrem vám přeji, aby bílá nadílka co možná
nejdéle otálela se svým nástupem a až zima naplno vypukne, což podle mnohých nebude trvat dlouho, aby byla co nejmírnější a abychom ji všichni ve
zdraví přečkali.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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Střípky z radnice
Soutěžte s námi ve sběru elektra!

telefon: 487 870 201

Milí spoluobčané, zpětný odběr vysloužilého
elektrozařízení nebyl nikdy tak atraktivní, jako
nyní. Proč? Protože nyní se s každým odevzdaným kusem drobného elektra můžete na sběrném
dvoře zapojit do soutěže „Sbírej a vyhraj“, kterou
pro vás město Dubá připravilo ve spolupráci s Libereckým krajem a společností ASEKOL.
Zapojit se můžete ihned, od okamžiku, kdy
budete mít v ruce soutěžní leták. Kde jej získáte?
Můžete si jej vyzvednout ve všech třech kancelářích v přízemí městského úřadu, popřípadě si
jej můžete sami vytisknout z webových stránek

Poděkování
Dovolte mi, abych
prostřednictvím Dubáčku
poděkoval všem, kteří mi
přidělením preferenčního hlasu
v říjnových volbách do krajského
zastupitelstva Libereckého kraje
projevili svoji důvěru. Skutečně
si toho vážím a děkuji vám.
Tomáš Novák, místostarosta Dubé
(kandidát za Starosty
pro Liberecký kraj)

8. LISTOPADU 2012
OD 8.00 DO cca 11.00 HOD.
PROBĚHNE PLÁNOVANÉ
PŘERUŠENÍ DODÁVKY
ELEKTŘINY V DUBÉ.
Dubáček
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www.asekol.cz, sekce Sbírej a vyhraj! Umístěn
bude rovněž na webových stránkách města
www.mestoduba.cz.
A co dál, když budete mít leták v ruce? Pak
už jen stačí najít doma, v garáži, na půdě, nebo
na chatě staré vysloužilé elektro a odnést je
spolu s tímto letákem na sběrný dvůr. Za každý
odevzdaný drobný elektrospotřebič získáte na
svůj leták jedno razítko. Jakmile jich budete mít
pět, vyplňte kontaktní údaje a leták odešlete na
PO BOX č. 75, 460 03 Liberec 3. Počet letáků,
které můžete do soutěže zaslat, není nijak ome-

Poděkování

S koncem října jsme se rozloučili s našimi milými pracovníky na VPP. Protože
si opravdu cením všeho, co pro město udělali, chtěla bych jim touto cestou
veřejně poděkovat. Pánové a dámy,
vím, že si to říkáme často, ale jste
jedničky. Děkuji vám za to, jak vzorně
jste uklízeli, sekali trávu, pomáhali ve
škole, školce i v Nedamově a také za
to, s jakým nasazením jste hrabali listí, kterého bylo na zemi určitě víc než
předtím na stromech. Ačkoliv bych vám
přála lepší a méně náročnou práci než
je tato, tak trošku doufám, že se spolu
opět uvidíme na jaře. Ještě jednou děkuji a užijte si zasloužený odpočinek.
Zuzka Martínková

JUBILEA

Redakční sdělení
V minulém vydání Dubáčku byly použity fotografie z Dnů evropského dědictví, u kterých
jsme bohužel neuveřejnili jména autorů. Proto bychom tímto rádi uvedli na pravou míru,
že děkujeme Václavu Zývalovi, který nám poskytl několik ze svých fotografií, jež jsme zde
uveřejnili. V internetové podobě Dubáčku jsme
tuto chybu již napravili. Děkujeme za pochopení a za spolupráci.
(RRD)

Z městské matriky

Dušičková Emílie, Panská Ves
Raiserová Františka, Dubá
Jelen Josef, Dubá
Drlíková Milena, Bukovec
Jiskrová Zdeňka, Panská Ves
Kica Andrej, Dubá
Chalupníčková Milena, Dubá
Drlík Zdeněk, Bukovec
Petráň Josef, Dubá
Pauzrová Štěpánka, Dubá
Odvárka Jaromír, Dubá

NAROZENÍ

Dvořák Daniel, Zakšín

ÚMRTÍ

zen, naopak, čím více donesete elektra a odešlete orazítkovaných letáků, tím větší šanci máte na
výhru zbrusu nového Tabletu Samsung, nebo další elektroniky. Letáky jsou na úřadě i webových
stránkách města k dispozici od 1. listopadu 2012.
Soutěž trvá až do 28. února 2013.
Co si máte představit pod pojmem drobné
elektro? Třeba počítačovou klávesnici, myš, starý mobilní telefon, rádio apod.
Vítězové se budou losovat za celý kraj, první
místo bude oceněno zbrusu novým tabletem od
společnosti Samsung, hodnotné spotřebiče obdrží i vylosovaní na 2. – 5. místě. Zapojením do
soutěže zároveň přispějete k recyklaci elektra,
a tudíž i k ochraně životního prostředí. Každý
spotřebič totiž obsahuje až 80 % materiálů, které lze znovu využít.
Více informací o soutěži je k dispozici na
www.asekol.cz!
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

Rezlerová Jiřina, Dubá
Dolejšová Marta, Dubá

88 let
81 let
82 let

83 let
70 let

Dne 23.11.2012 by se dožil 80ti let pan
Josef Kubizňák z Dubé.
Dne 02.01.2013 uplyne již 5 let, kdy nás
navždy opustil. S láskou vzpomínají
manželka a dcery s rodinami. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte s námi.
Odešla, ale zůstala v srdcích těch,
kteří ji měli rádi.
Dne 25. listopadu to bude už pět
smutných let, co nás opustila naše
maminka, babička a teta paní
Jindřiška Faitlová.
Kdo jste ji měli rádi vzpomeňte s námi,
děkuje dcera Táňa s rodinou.

Z

Čas plyne, ale vzpomínka v srdci zůstane.
Dne 28.11. uplyne 5 let, co nás navždy opustil náš milovaný syn, manžel, tatínek, bratr, strýc a kamarád pan Ladislav Chramosta z Vrchovan.
Stále vzpomínají rodiče, manželka s dětmi a sourozenci s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi, děkujeme.
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 112 – Integrovaný záchranný systém,
hasiči – 150, záchranná služba – 155, policie – 158, hasiči Dubá – 725 076 553

Dubáček -
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Žhavý popel v odpadových nádobách

Topná sezóna je v plném proudu a my dostáváme od svozové firmy první hlášení o popelnicích
či kontejnerech s horkým popelem. Zaráží mne,
že ačkoliv se tomuto tématu věnujeme v našem
zpravodaji rok co rok, najdou se pokaždé ti, kterým je zatěžko nechat vybraný popel vystydnout
a pak teprve vhodit do odpadových nádob. Tento scénář má velmi často stejný konec, a tím je
nenávratné poškození odpadových nádob, ať už

se jedná o popelnice přidělené občanům nebo
o sídlištní kontejnery.
Připomínám, že všechny nádoby jsou majetkem svozové firmy, které bezohledným jednáním
některých lidí vzniká škoda, a to ne zrovna malá
– jeden kontejner na směsný komunální odpad
rovná se škoda ve výši 7 500,- Kč. Město navíc
každý takový případ musí hlásit na policii, neboť
získat náhradní nádobu lze pouze na základě

V prvním říjnovém týdnu se v našem městě konal další ročník humanitární sbírky pořádané ve
spolupráci s Diakonií Broumov. Vzhledem k tomu,
že jsme se tuto sbírku, na místo dvakrát, rozhodli vyhlašovat pouze jednou ročně, zájem o ni byl
pochopitelně výrazně vyšší, jak se ostatně dalo
předpokládat.
V průběhu obou dnů se do ní zapojilo na čtyři desítky občanů, kteří na úřad přinesli více než
šedesát pytlů a krabic s oblečením, obuví, lůžkovinami či domácími potřebami. Veškeré věci
byly do Diakonie Broumov odvezeny začátkem

listopadu, což bylo později, než bylo původně
v plánu. Toto zdržení přišlo vhod zejména několika opozdilcům, kteří se o sbírce dozvěděli
až po jejím ukončení, přesto však chtěli podat
pomocnou ruku.
Všem, kteří se do této humanitární sbírky zapojili, tímto upřímně děkuji a věřím, že věci, které na úřad přinesli, pomohou těm, kteří to nejvíce potřebují.
Zároveň děkuji Jiřině Svobodové za to, že se
sbírce po oba dva dny věnovala.
Zuzka Martínková

Výsledek humanitární sbírky
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protokolu od policie. A to je náročné nejen časově, ale také papírově. Zároveň bych chtěla zdůraznit, že každý, komu byla přidělena nádoba na
podpis, za ni ručí a je povinen hlásit každé její
poškození na MěÚ Dubá.
Neustálé problémy máme hlášeny z Výsluní,
kde jsou takový „specialisté“, kterým nestačí fakt,
že jim nádoba není opakovaně vyvezena, ale nedbají ani důrazného upozornění domovní důvěrnice. Vážení, je třeba brát v potaz, že se starostlivými zástupci jednotlivých bytovek o těchto
problémech vedeme diskuze, a že závěry které
vám potom prezentují, nejsou jen plácnutím do
vody, ale mají hlubší význam.
Proto žádám všechny občany, aby dodržovali
to málo, co po nich v zimě požadujeme, a NEVHAZOVALI horký popel do žádných odpadových
nádob. To poslední, co bychom v našem městě
jistě nechtěli vidět, je hořící nástavba popelářského vozu!
Nadále platí nařízení, že nádoby s obsahem
horkého popela nebudou svozovou firmou vysypávány.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

Usnesení z veřejného zasedání
Usnesení č. 8/2012 ze dne 18. října 2012 z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá s komentářem starostky města Dubá. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů. Zastupitelstvo města Dubá na svém zasedání přijalo následující usnesení:
1) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený program veřejného zasedání Zastupitelstva
města Dubá č. 8/2012.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu paní Mgr. Janu Maškovou a pana Lubomíra
Wagenknechta a zapisovatele usnesení paní Evu
Jelenovou.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 7/2012 ze dne 20. září 2012 včetně
nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 8/2012 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě písemné žádosti (složka
č. 17/12), vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje městského pozemku: p.p.č. 188, trvalý travní porost o
výměře 2 100 m2, v obci Dubá, katastrální území
Dražejov u Dubé.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje
městské bytové jednotky č. 271/1 v budově č.p.
271 v Českolipské ulici v Dubé včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 80/537 na
společných částech budovy a na pozemcích st.p.č.
59, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 964 m2,
p.p.č. 65/1, zahrada o výměře 432 m2, v obci Dubá,
katastrální území Dubá. Minimální vyhlašovací prodejní cena je stanovena ve výši 199 000,- Kč.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr

byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev.
16/12): podle vypracovaného geometrického plánu
se jedná o p.p.č. 40/5, trvalý travní porost o výměře 434 m2, v obci Dubá, katastrální území Korce.
Strana kupující: pan L.C., kupní cena 17 360,- Kč
plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a
zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří
měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v
tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní
smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4d) VZALO NA VĚDOMÍ informace majetkového
výboru zastupitelstva týkající se odstoupení pana
M.K. od koupě městského pozemku p.p.č. 121/22,
zahrada o výměře 380 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá, a odstoupení od realizace projektu
„Výstavba rodinného domu na pozemku p.p.č. 121/
3, k.ú. Dubá“,
ROZHODLO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě písemné žádosti pana
M.K., odkoupit zpět do vlastnictví města Dubá nabízené pozemky p.p.č. 121/3, zahrada o výměře
1 038 m2, p.p.č. 121/7, ostatní plocha o výměře
271 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá, za
kupní cenu ve výši 75 000,- Kč, se splatností při
podpisu kupní smlouvy. Předmětem kupní smlouvy bude i ustanovení o zrušení věcného břemene,
které bylo zřízeno ve prospěch strany prodávající, a
které spočívalo v právu vstupu na části městských
nemovitostí pozemků p.p.č. 121/4, p.p.č. 121/21, v
obci Dubá, katastrální území Dubá, za účelem zřízení podzemní plynovodní přípojky včetně umístění
zděného pilíře s plynoměrem s napojením na hlavní plynovodní řad, s umožněním následné údržby a
opravy tohoto zařízení.
pro schválení: 9 proti schválení: 1 zdrželo se: 1

5a) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva rozpočtovou změnu č. 4 rozpočtu města Dubá na rok 2012, viz příloha k nahlédnutí na
Městském úřadě Dubá a na úřední elektronické
desce.
pro schválení: 7 proti schválení: 2 zdrželo se: 2

komentář starostky: V úpravě rozpočtu č. 4 je
zapojena dotace na konání voleb do zastupitelstev
krajů ve výši 70 tisíc Kč na straně příjmů i výdajů.
Další úpravy jsou přesuny ve výdajích mezi jednotlivými paragrafy. V par. 2212 byla rozpočtována větší částka na opravy cest, než jaká vzešla z
výběrového řízení, proto je možné výdaje v tomto
par. snížit o 300 tisíc Kč. V par. 3322 zachování a
obnova kulturních památek bylo počítáno na spoluúčast města k dotaci na Městskou památkovou
zónu, tato spoluúčast byla hrazena z par. 3612
bytové hospodářství (jednalo se o opravu krovů
a střechy v čp. 12 na Masarykově náměstí). Naopak par. 3113 základní školy je třeba posílit o 200
tisíc na provoz. (Část finančních prostředků převedených základní škole by město mělo získat
zpět od mateřské školy, kde se ušetřilo za provoz
v době umístění MŠ v ZŠ a tím, že byla zrušena
školní kuchyň v MŠ od září 2012). Také v par.
3722 sběr a svoz komunálních odpadů je potřeba
rozpočet posílit o 200 tisíc Kč. Nárůst je způsoben většími náklady na odvoz odpadu ze sběrného dvora a skládkovné. Úpravou č. 4 se nemění
plánovaný hospodářský výsledek města, zůstává
na schválené výši -1 milion 839 tisíc Kč.
5b) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se stavu finančních
prostředků města Dubá ke dni 30. 9. 2012, který
je 12 milionů 346 tisíc Kč.
komentář starostky: Finanční výbor se seznámil
s výsledky hospodaření města do konce září 2012.
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Hospodaření v tomto období skončilo kladným výsledkem ve výši 849 765,- Kč. V hospodářské činnosti: Autocamp Nedamov +170 tisíc Kč, Městské
lesy Dubá +1 milion 262 tisíc Kč.
6) VYBRALO na návrh paní starostky na základě doporučení hodnotící komise v záležitosti Výběrového řízení na zhotovitele – Veřejná zakázka
malého rozsahu na akci „Oprava povrchu místní
komunikace Zakšín“ zhotovitele společnost INGSTAV Doksy s.r.o., se sídlem Doksy. Stavební akce
bude provedena podle předložené cenové nabídky. Cena za dílo činí 298 572,- Kč bez DPH, viz
příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
pro schválení: 7 proti schválení: 3 zdrželo se: 1

komentář starostky: Na výzvu k opravě komunikací v Zakšíně zaslaly nabídku dvě firmy. Po
otevření obálek komise zjistila, že se firma Silnice Žáček nebude vypsané zakázky účastnit
z kapacitních důvodů. K hodnocení tudíž zůstala
pouze nabídka firmy INGSTAV Doksy. Její nabídku komise porovnala s předběžným nabídkovým
rozpočtem z června 2011 od firmy Silnice Žáček
a po přepočtu bylo zjištěno, že by provedení zakázky stálo 426 046,- Kč včetně DPH. Vzhledem
k těmto zjištěním, že cena z roku 2011 je vyšší,
než cena z roku 2012, byť od různých předkladatelů, doporučila jsem zastupitelstvu zadat realizaci
opravy místních komunikací v Zakšíně společnosti
INGSTAV Doksy s.r.o.
7) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený dokument Koncepce rodinné politiky Města Dubá, zpracovaný Ing. Irenou Žalovičovou, viz
příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá a
na úřední elektronické desce.
pro schválení: 7 proti schválení: 4 zdrželo se: 0

komentář starostky: Po neschválení Koncepce
rodinné politiky předložené paní Slezák zastupitelstvem v červnu 2012, jsem požádala paní Ing. Žalovičovou o vypracování nového návrhu Koncepce rodinné politiky tak, aby odpovídal potřebám a
možnostem našeho města. Dokument byl vypracován a upraven na základě projednání s aktéry
rodinné politiky v Dubé, vznesených připomínek a
doplnění některých zastupitelů a po projednání s
panem M. Kupcem, DiS, územním koordinátorem
plánování z Krajského úřadu Libereckého kraje.
Proto jsem navrhla zastupitelstvu návrh paní Ing.
Žalovičové schválit. Rozhodla jsem se na základě
(dle mého názoru zcela nevhodného) vystoupení

paní Slezák jako předsedkyně Komise pro občanské záležitosti na minulém veřejném zasedání, pro
nekomunikaci se mnou jako starostkou a s členkami komise, pro neúčast na pracovních schůzkách
zastupitelstva (porušování schváleného jednacího
řádu zastupitelstva) jmenovat od 1. 11. 2012 novou
předsedkyni Komise pro občanské záležitosti paní Ing. Žalovičovou. Věřím, že pod jejím vedením
bude moci komise plnit svou funkci a bude iniciativním a poradním orgánem starostky. Paní Žalovičová již řadu let aktivně pracuje v oblasti prorodinných aktivit, osobně se účastní společenských
a kulturních akcí ve městě. Při řešení problémů
preferuje osobní přístup a spolupráci s dotčenými
orgány, zastupitelstvem a starostkou.
8) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ program a činnost Osadního výboru Deštná – Zakšín.
komentář starostky: V letošním roce dle programu osadního výboru docházelo k údržbě veřejných prostranství, úpravě hřiště na míčové hry
a opravám místních komunikací. V příštím roce je
naplánována např. instalace ochranných sítí kolem
hřiště a vyřešení problému pohřbívání na místním
hřbitově. Děkuji všem členům osadního výboru v
čele s předsedkyní paní N. Šabatkovou za aktivní
přístup při tvoření programu obnovy a rekonstrukcí v Deštné a Zakšíně, za spolupráci se zaměstnanci městského úřadu. Děkuji manželům Vokálovým za osobní přínos při organizaci a průběhu
společenských akcí v Deštné. Poděkování patří
také všem obyvatelům Deštné a Zakšína, kteří
aktivně pomáhají při realizaci jednotlivých akcí a
pravidelně se zúčastňují bohatého společenského
života v Deštné.
9) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky
týkající se:
a) oznámení společnosti ČEZ Distribuce
a.s. o přerušení dodávky elektřiny dne 8. 11. 2012
od 800 do 1100 hodin v Dubé, na Novém Berštejně,
v Nedamově u rybníka a chatové oblasti, na Plešivci a v Rozprechticích
b) voleb do Zastupitelstva Libereckého kraje ve dnech 12. a 13. 10. 2012
c) podání žádosti o dotaci z Operačního
programu životního prostředí (sesuv svahu nad
domem čp. 264 v Nedamovské ulici v Dubé)
d) poptávkové dopravy – RadioBusu
komentář starostky: Systém poptávkové dopravy

Dubáček

alias „Autobus na přání“ umožní přizpůsobit nabídku veřejné dopravy aktuální poptávce cestujících.
Cílem je zachovat veřejnou dopravu i v místech,
kde je poptávka velmi slabá a nepravidelná. Liberecký kraj bude dotovat pouze to, co cestující
využijí. Ušetřené prostředky pak mohou veřejnou
dopravu i nadále rozvíjet a zlepšovat. Pilotní projekt poptávkové dopravy bude zpuštěn od 9. 12.
2012 v rámci nových jízdních řádů. U vybraných
autobusových linek si budou moci cestující objednat jízdu telefonicky, a to nejpozději 30 minut
před pravidelným odjezdem spoje ze zastávky. Podrobný manuál poptávkové dopravy s navrženými
autobusovými linkami bude zveřejněn v Dubáčku
i na internetových stránkách města.
e) přihlášení města Dubá do soutěže
O nejlepší obecní kroniku Libereckého kraje
komentář starostky: Cílem soutěže je ocenit náročnou práci kronikářů a upozornit veřejnost na
význam kronik pro budoucí generace. Nejúspěšnější obce získají také finanční odměnu.
f) Dne architektury Mšeno – Lobeč –
Dubá dne 30. 9. 2012
komentář starostky: Program cyklovýletu po
nejen technických památkách Kokořínska, doprovázený odborným výkladem, byl velmi zajímavý, přínosný a inspirativní. Poděkování patří
všem organizátorům i účastníkům. Těšíme se již
na příští ročník a já věřím, že se zúčastní i další spoluobčané. Po dni plném informací, výkladů,
prohlídek a osobních rozhovorů, jsem se utvrdila v
přesvědčení, že je v našich silách zrekonstruovat i
naši kulturní památku Slávii a unikátní technickou
památku Sušárnu chmele.
g) pozvání na výstavu města Dubá „Chmelařství na Dubsku“ a na výstavu Fotoklubu Dubá
„Pivo a chmel“ do Galerie Šatlava na Městském
úřadě Dubá ve dnech 8. 10. až 16. 11. 2012
h) zakoupení nového městského traktoru
s příslušenstvím
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka Města Dubá,
Tomáš Novák, místostarosta Města Dubá

Příští veřejné
zasedání zastupitelstva
se bude konat 22. 11.
od 18.00 v Dubé.

Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v září

l Dne 11.9.2012 od 12:01 do 12:30 hodin vyjela jednotka k úniku ropných látek z nákladního
vozidla v majetku Správy a údržby silnic Libereckého kraje na komunikaci II. třídy, číslo 260 v KÚ
Dubá (za sběrným dvorem) s technikou RZA I
Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn únik
hydraulického oleje v délce cca 500 metrů a hrozil únikem do půdy. Jednotka provedla likvidaci
pomocí 80-ti kilogramů sorbetu Clibo-sorp. Místo
zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Dne 16.9.2012 od 14:25 do 16:32 hodin vyjela jednotka k likvidaci obtížného hmyzu do obce
Kluk s technikou DA-12 A30 v počtu 1 + 7. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
bylo zjištěno sršní hnízdo na štítě rekreační chaty
ve výšce 10 metrů, které bylo nad vchodem do
objektu. Jednotka pomocí žebříku a včelařského

vybavení provedla likvidaci sršního hnízda. Před
odjezdem byl proveden nástřik proti opětovnému vrácení hmyzu zpět. V rekreační chatě v době
zásahu bylo dítě s alergickou reakcí na bodnutí
hmyzem.
l Dne 22.9.2012 od 09:13 do 10:48 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy, číslo 9, ve Školní ulici Dubá (naproti
kinu) s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu
1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno havarované osobní vozidlo, které bylo převrácené na střeše. Na
místě 3 osoby, z toho jedno dítě byly v době
příjezdu mimo vozidlo bez viditelných zranění. Osoby byly předány do péče Záchranné
zdravotní služby. Jednotka provedla protipožární opatření (odpojení AKU) a zajištění dalšího
úniku provozních kapalin. Uniklé kapaliny byly

zlikvidovány 50-ti litry sorbetu Eco-dry. Na žádost Policie ČR jednotka vyčkala na místě do
příjezdu odtahové služby a vypomohla s naložením havarovaného vozidla.
Jaroslav Hoza

Dubáček -
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Paní Emílie Dušičková se svými syny děkuje dubským hasičům, kteří se účastnili zásahu při likvidaci
požáru stodoly na Panské Vsi u jejich rodinného domku.
Touto cestou jim proto ještě jednou moc děkují za profesionální a včasný zásah.
Chtěla bych prostřednictvím Dubáčku poděkovat našim hasičům za to, že v době mé nepřítomnosti
odchytili toulavého psa, o kterého se postarali až do druhého dne, kdy jsem si jej převzala.
Pes byl v zuboženém stavu a vyžadoval intenzivní péči a lékařskou prohlídku,
proto byl okamžitě převezen do dobranovského útulku, kde o něj bylo dobře postaráno. Ještě jednou děkuji.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

Hasiči radí občanům

Prožijme advent i vánoční svátky v klidu
a bezpečí
V neděli 2. prosince 2012 začíná čas adventu,
jenž se každým rokem slaví po čtyři neděle před
Štědrým dnem. Také lidé v České republice se
po změně režimu navrátili k tradičním oslavám
adventního období, ke kterému patří zapalování
čtyř svící na adventních věncích. Světlo svíček
může přinést do každého domova atmosféru klidu, pohody a předvánočního rozjímání, ale také neštěstí, pláč,
ztráty na majetku, zdraví a někdy i životech. Abychom předešli podobným
nehezkým zážitků s ohněm, máme tu
několik základních rad, jak nakládat se
zapálenými svíčkami, olejovými a aromatickými lampami.
Několik základních rad:
l Nikdy nenechávejme zapálenou
svíčku nebo aromatickou lampu bez
dozoru dospělé osoby, přitom pozor
na únavu, usnutí apod. Zabraňme, aby
na hořící svíčku dosáhly malé děti. Příliš nespoléhejme ani na starší děti bez
dozoru.
l Pod každou zapálenou svíčku, olejovou nebo aromatickou lampu patří podložka
z nehořlavého materiálu o dostatečné šíři, například z keramiky, kovu nebo žáruvzdorného
skla. Pokud dojde k převrhnutí či roztavení svíčky, zabrání se nehořlavou podložkou rozšíření
ohně na nábytek, interiérové textilie a další vybavení domácnosti. Nikdy nedávejme pod svíčky
ubrousky z hořlavých materiálů, jako je například
papír či textil.

l Dbejme již při nákupu svíčky či adventního
věnce o bezpečnost. Například svíčky, které
mají v sobě zalisované suché květy, listy nebo
jiné hořlavé materiály, mohou po prohoření tuto
ozdobu snadno zapálit a následně způsobit požár, který se v bytě šíří velmi rychle.
l Pokud na adventním věnci nejsou svíčky umístěné v misce z nehořlavého materiálu, který oddělí svíčku od dekorace a zachytí horký vosk,

svíčky v žádném případě nezapalujme. Věnec
s nezabezpečenými svíčkami ponechme pouze
jako dekoraci.
Požáry vánočních stromků od zapálených
svíček se v posledních letech objevují spíše
ojediněle, protože většina domácností již dnes
využívá elektrické osvětlení. I u něho bychom měli dodržovat základní bezpečnostní
pravidla. Tedy kupovat výrobky nejlépe v běžné prodejní síti, opatřené
českým návodem použití a s příslušnými certifikáty. Hasiči totiž evidují
také několik případů z minulých let,
kdy kvůli elektrickému zkratu začal
hořet vánoční stromek.
Vánoce jsou také obdobím přípravy
svátečních pokrmů. Při pečení, vaření
a smažení nenechávejme bez dozoru
otevřený plamen plynového sporáku,
dbejme zvýšené opatrnosti při vaření,
aby nedocházelo ke vznícení připravovaných potravin. Pamatujme, že např.
horký olej na pánvi a jiné hořlavé kapaliny se nesmí hasit vodou, jinak může
snadno dojít k výbuchu a popálení.
Pokud se na pánvi vznítí potraviny, je
nejlepší pánev zakrýt pokličkou nebo navlhčenou
utěrkou a oheň tak udusit, případně použít hasicí
přístroj s náplní určenou speciálně na jedlý olej.
Před začátkem hašení je třeba vypnout přívod
energie (plyn, elektřinu).
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
přeje všem klidný čas adventní.
por. Mgr. Iva Michalíčková
HZS Libereckého kraje

7. Nenechte se příliš vyvést z míry, když
řeknu, že vás nemám rád/a. Nejste to vy, koho
nenávidím, ale vaše moc, která mě ohrožuje.
8. Nechraňte mě před všemi následky mého
jednání. Potřebuji se někdy naučit snášet obtíže a bolest.
9. Nevěnujte přehnanou pozornost mým
drobným poraněním a bolístkám. Dokážu
se s nimi vyrovnat.
10. Nesekýrujte mě. Musel bych se bránit tím,
že budu „hluchý“ a budu dělat mrtvého brouka.
11. Nedávejte ukvapené sliby. Pamatujte si,
že se cítím mizerně, když se sliby nedodržují.
12. Nezapomínejte, že se nedokážu vždycky
vyjádřit tak, jak bych chtěl. Nejsem proto někdy
zcela přesný a nebývá mi rozumět.
13. Nepokoušejte nadměrně mou poctivost.
Dostanu strach a pak lžu.

14. Nebuďte nedůslední. To mě úplně mate.
15. Neříkejte mi, že mě nemáte rádi. I když
někdy dělám příšerné věci.
16. Neříkejte, že mé obavy a strach jsou hlouposti. Pro mne jsou hrozivě skutečné a hodně pro
mě znamená, když se mi snažíte porozumět.
17. Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí a bezchybní. Hrozně mě šokuje, když zjistím,
že to tak není.
18. Nikdy si nemyslete, že je pod vaši důstojnost se mi omluvit. Po upřímné omluvě se můj
vztah k vám stává ještě vřelejší.
19. Nezapomínejte, jak rychle dospívám. Je
to určitě těžké, držet se mnou
krok, ale prosím - snažte se.
20. Nezapomeňte, že nemohu dobře vyrůst
bez spousty lásky a laskavého porozumění.
Markéta Slezak

l Odstraňme z dosahu hořících svíček všechny
hořlavé materiály a ozdoby, jako jsou větvičky
jehličnatých stromů a další ozdoby z plastů, textilií či papíru.
l Pozor na vznik průvanu v místnosti, který
může svíčku převrhnout nebo plamen rozkmitat
a zapálit okolní ozdoby na věnci nebo svícnu,
případně záclony a další bytové textilie.

Dvacatero vzkazů rodičům od jejich dětí

Přečtěte si, prosím, těchto 20 vzkazů, které
zpracoval Český výbor pro UNICEF. Možná, že
v nich najdete odpovědi na některé otázky, ve
kterých si se svým dítětem nerozumíte.
1. Nerozmazlujte mě. Vím dobře, že bych
neměl dostat všechno, oč si řeknu – já vás jen
zkouším.
2. Nebojte se být přísní a pevní. Mám to raději - cítím se tak bezpečnější.
3. Nedovolte, abych si vytvořil špatné návyky.
Musím spoléhat na vás, že je včas odhalíte.
4. Nedělejte ze mě menšího, něž jsem. Nutí
mě to, abych se choval nesmyslně jako „velký“.
5. Nehubujte, nenadávejte a nedomlouvejte mi na veřejnosti. Daleko víc na mě zapůsobí, když se mnou promluvíte v klidu a soukromí.
6. Nevnucujte mi, že mé chyby jsou těžké hříchy.
Nabourává to můj smysl pro hodnoty.
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Českolipská burza
škol 2012

Za dosavadních patnáct let svého konání se
Českolipská burza škol „Quo vadis“ již stala
neodmyslitelnou součástí kalendáře školských událostí
celého regionu. Kdyby tomu letos bylo jinak,
asi by to vzbudilo rozruch.
Naštěstí obstála ve zkoušce času, a tak se

ve středu a ve čtvrtek 7. a 8. listopadu
otevře již po šestnácté. Jako řadu let předtím ji budou
hostit prostory Střední odborné školy a Středního
odborného učiliště 28.října v České Lípě.
První den se pro veřejnost otevírá od 930 do 17 hodin,
druhý den od devíti do patnácti.
Dětem, zvažujícím směr dalšího studia, jejich rodičům
a učitelům i ostatním zainteresovaným
se bude prezentovat 32 středních škol.
Bude tedy jistě z čeho vybírat.
Účast přislíbily i dvě firmy, Protool s.r.o.
a ŠKODA AUTO a.s.
Pořadateli burzy škol jsou již tradičně SOŠ a SOU
28.října, českolipský úřad práce, Město Česká Lípa
a zdejší pedagogicko-psychologická poradna. Ti jako
předchozí připravili i doprovodný program.
Pro ty, kdo by měli zájem osobně konzultovat
možnosti volby povolání, budou na burze
jako vždy přítomni i pracovníci úřadu práce
a pedagogicko-psychologické poradny.
Za realizační tým Burzy škol 2012
PhDr. Miroslav Hudec

PLACENÁ INZERCE
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PLACENÁ INZERCE

UHELNÉ SKLADY
PROVODÍN
Iveta Procházková
Prodej Ledvického uhlí:
Ořech 1, Ořech 2, Kostka
Při odběru uhlí nad 20 q
dárek a do 15 km doprava zdarma.
Uhlí je skladováno pod střechou.
Palivové dřevo:
metrové i štípané v délkách dle přání
zákazníka.
Písek, štěrk, kámen.
Doprava je zajištěna.
Zemní práce nakladačem – Bobek 861
Tel: 737 284 652, 606 418 008

Dubáček -
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Zajímavosti z Dubska

SLOUP NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Masarykovo náměstí v Dubé zdobí barokní sloup
se sousoším Nejsvětější Trojice a Pannou Marií.
Podobné sloupy, nacházející se v mnoha městech a obcích v Čechách i na Moravě, vznikaly v 2. polovině 17. a v 18. století. Tyto sloupy,
někdy jen jednoduché se sochou na vrcholku,
ale často v podobě velkých sousoší, byly většinou stavěny v souvislosti s morovými epidemiemi, proto se jim říká „morové“. Jindy připomínají velký požár či jiné neštěstí. Pokud nese
sloup na vrcholku sochu Panny Marie, jako například v Doksech, jedná se o tak zvaný mariánský sloup. Pokud jsou na sloupu umístěny sochy
Boha Otce, Ježíše Krista a Ducha Svatého v podobě holubice jde o sloup svatotrojiční.

byla zničena velká část města, oheň vzal život
i několika lidem a mnoha domácím zvířatům.
Jméno sochaře, který sloup Nejsvětější Trojice v Dubé z místního měkkého pískovce vysekal, není známo. Mohutný, bohatě profilovaný
sokl sloupu vyrůstá ze schodiště, jehož nejvyšší
stupeň je z bílošedého mramoru. Z téhož materiálu jsou i desky, umístěné v mělkých výklencích
na soklu. Oboje, mramorový schod a desky, byly
k sloupu dodány mnohem později. Schodiště má
půdorys ve tvaru hvězdy a tento motiv se opakuje i v dlažbě kolem sloupu. Na vrcholku sloupu
je kříž a sochy Boha Otce a Ježíše, pod nimi na
kovovém půlměsíci stojí Panna Maria Neposkvrněná (Immaculata), která má nad hlavou symbol

Dubáček

sta, Trinitatem adora, Virgini vitae at his Sanctis
pie honores praebe). Římské číslice po sečtení
dají rok 1726.
Nedochovaly se ani další dva latinské a jeden
německý nápis. Nyní na třech stranách sloupu vyplňují mělké výklenky mramorové desky. Na jedné
je mírně pozměněný nápis: VIATOR HIC STA, TRINITATEM ADORA VIRGINI VITAE ET HIS SANCTIS HONORES PRAEBE! Tento nápis již chronogram neobsahuje. Český překlad zní: „Pocestný,
zde stůj, Trojici vzývej, Panně, životu a těmto svatým pocty poskytuj!“ Chybějící slovo „pie“ znamená
„zbožně“. Na kartuši, do níž je výklenek vytesán,
jsou zbytky původního nápisu latinského a německého. Na další desce je připomínka toho, že sloup

Vrcholové sousoší Ježíše a Boha Otce
- foto Radomil Šolc

Sloup Nejsvětější Trojice

Sloup Nejsvětější Trojice v Dubé nechala
v roce 1726 zřídit Anna Kateřina Sweerts-Sporcková, manželka hraběte Františka Karla Rudolfa
hraběte Sweerts-Sporcka, který o tři roky dříve
koupil zdejší panství. Nutno říci, že Dubou předtím postihlo několik tragických událostí. V období
od 5. července do 1. prosince 1680 zemřelo na
morovou epidemii 134 osob. Tito mrtví byli pohřbeni na morovém hřbitově u dnešní sušárny
chmele. Při požáru, který vypukl 20. dubna 1692,

Ducha Svatého – holubici. Pod Pannou Marií
jsou ve dvou patrech pod sebou vždy tři sochy
světců. V dolní řadě jsou to sv. Jan Nepomucký,
sv. Antonín Paduánský s malým Ježíškem v náručí a sv. Ivan. Ve vyšším patře stojí sv. Josef Pěstoun opět s malým Ježíškem na ruce, okřídlený
Anděl Strážce, který má u nohou postavičku dítěte, a sv. Juda Tadeáš s kyjem v ruce. Samotný
sloup je tvořen oblými mračny, z nichž vykukují
hlavičky andílků s křidélky.
Na soklu byly původně vyobrazeni ještě
sv. Kateřina, sv. Václav a sv. Florián, tato výzdoba soklu se ale nedochovala. Právě tak jako původní nápisy, které v sobě skrývali chronogramy,
to znamená, že zvýrazněná písmena jsou čtena
jako římské číslice a jejich součet dá letopočet.
Nápis na severní straně tedy vypadal původně
dle dubské farní pamětnice takto:
VIator hIC sta, TrInItateM aDora, VIrgInI VItae et hIs SanCtIs pIe honores praebe (Viator hic

KOLEM VYSOKÉHO VRCHU
Na kratší, přibližně dvanáctikilometrový cyklovýlet kolem Vysokého vrchu se vydáme z Dubé
po modré turistické značce Nedamovskou ulicí.
Pokračujeme lipovou alejí ke křižovatce u Černého mlýna, kde se dáme vlevo směrem na Korce. Projedeme Ptačím dolem, mineme odbočku
vlevo na Horky a posléze vpravo mineme i odbočku na Plešivec. Ze silnice odbočíme doprava
až před zatáčkou. Jedna cesta tady vede krajem
louky přímo vzhůru, a druhá ostře zahýbá vpravo
a stoupá k lesu. Po této cestě pojedeme. Posléze se zařezává do úvozu, který vede lesem do
poměrně strmého svahu. Cesta je, jako většina
cest v okolí Korců, dlážděná. Fenomém těchto
„dlážděnek“ kolem Korců je velmi zajímavý a je

škoda, že mnohdy bylo dláždění poškozeno nebo
zasypáno.
Hlubokým úvozem vystoupáme na kraj louky
a pokračujeme po levé straně podél kraje lesa.
Přes louku doprava vede cesta do osady Plešivec, tím směrem se nám také otvírá krásný pohled na vrcholek Plešivce, který má nadmořskou
výšku 358 m. Pokud se ohlédneme, vidíme Berkovský vrch se zříceninou Starého Berštejna.
O něco dále pak se k naší trase zprava připojí červená turistická značka, po které bychom se
dostali k jeskyni zvané Kameníkova jizba. My ale
odbočíme do lesního porostu cestou vpravo. Vedle cesty můžeme vidět menší vyhloubené lomy
na kámen. Z lesíka vyjedeme na louku, kde odbo-

Sloup Nejsvětější Trojice

nechala postavit Kateřina Sweerts-Šporková v roce 1726. Třetí deska obsahuje sdělení o opravách
sloupu v roce 1882 a 1909.
Vlastníkem sloupu se sousoším Nejsvětější
Trojice a Pannou Marií je město Dubá, sloup byl
naposledy restaurován v roce 1994, kdy byl stav
některých soch již havarijní. Následně pak byl
ošetřen v roce 2004. Sloup byl prohlášen kulturní památkou v roce 1958.
–myš–

číme doleva a opět se ponoříme do lesa. Mineme
čerstvě vykácenou paseku, napravo se otvírá pohled do skalnaté rokliny a dále pak do udolí.
Lesní cesta klesé po úbočí svahu kolem kamenných útvarů. Nalevo máme vrcholek Vysokého vrchu s nadmořskou výškou 426 m, tam
se také nachází Kameníkova jizba. Na rozcestí
pokračujeme mírně doleva. Skály ve stráni nad
námi po levé straně tvoří mohutnou hradbu se
zvětralým vrcholem. Cesta pohodlně sjíždí kolem
Vysokého vrchu a posléze hlubším úvozem dolů
ke ždírecké silnici. Na silnici se dáme doprava
směrem do Dubé.
–myš–
foto na následující straně

Dubáček -
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Přírodní scenérie během cesty

Dlážděná cesta

Vrchol Plešivce

Berkovský vrch

Otevírací doba lékárny
v Dubé
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO

9:00 – 12:00
9:00 – 12:30
a 13:30 – 15:30
ZAVŘENO
ZAVŘENO
10:00 – 14:00
otevřeno dlouhodobě
každou sobotu
vždy od 9:00 do 11:00

Objednávky léků, požadavky,
informace na tel. čísle
487 870 139 (lékárna Dubá)
nebo na 487 521 047
(lékárna Česká Lípa).

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 10. 11.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

sobota 24. 11.
MUDr. Jarmila Vyčichlová
Okružní 636, Mimoň
tel. 774 649 096

neděle 11. 11.
MUDr. Jana Vejvodová
Prokopa Holého 149, Česká Lípa
tel. 487 524 577

neděle 25. 11.
MUDr. Ivana Hanzáková
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel. 487 831 763

sobota 17. 11.
MUDr. Ladislav Záruba
Jižní 1903, Česká Lípa
tel. 487 871 429

sobota 1. 12.
MUDr. Květoslava Boháčová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 972

neděle 18. 11.
MUDr. Martin Bartoň
Dlouhá 99, Jablonné v Podještědí
tel. 487 762 377

neděle 2. 12.
MUDr. Jiří Voříšek
Dlouhá 99, Jablonné v Podještědí
tel. 487 762 377
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Víčka pro
Lucinku

Naše mateřská škola se zapojila do sběru PET
víček pro nemocnou Lucinku – je potřeba nasbírat 25 tun plastových víček. Za peníze ve výkupu
pořídí maminka Lucinky lázeňský pobyt – 4 dny
terapie v lázních stojí 87 tisíc korun. Víčka můžete nosit do školky (nebo do ZŠ) v jakémkoliv
množství, my je pak dovezeme na sběrné místo,
které je v OD ANDY v České Lípě.
Bohumila Mynaříková, MŠ Dubá
Děkujeme Janě Pokorné za vedení Klubu
malých Dubáčků a těšíme se na další spolupráci s Kateřinou Hendrychovou,
která klubík přebírá.
Od října se maminky mohou setkávat
v prostorách klubu naproti škole v pondělí,
středu i pátek vždy od 9 hodin do 12.
Cvičení pro dospělé a -náctileté probíhá
každé pondělí a středu od 17 hodin pod vedením pana Hrušky a připravujeme i cvičení
pro malé dětičky s rodiči.
Připravované akce jako drakiáda nebo lampionový průvod budou inzerovány na stránkách klubu, facebooku
nebo dveřích do klubu.
Těšíme se na Vás!

Ze života škol
Pomáháme zvířátkům v ZOO

V září jsme již tradičně vyrazili do ZOO Liberec, ale letošní návštěva u zvířátek měla důležité poslání. Ve školce jsme udělali finanční sbírku v hodnotě 3.000,- Kč a vybrali jsme si zebru bezhřívou,
které jsme tento dar věnovali na přilepšenou. V ZOO na nás čekala ale i ostatní zvířátka, zejména
„pan“ slon, který nás náramně pobavil svým vysavačem chobotem, který pak použil i jako sprchu.
První výlet zvládli i „nováčci“ a těšíme se na další. Sláva, nazdar výletu-nezmokli jsme…!
Bohumila Mynaříková, MŠ Dubá

Dubáček -
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Máme rádi zvířata…

…i ta, která nejsou chlupatá. Nevadí nám vstávat
brzy ráno a přijít nakrmit svého zvířecího miláčka. Zvířátko doma mít nemůžu, tak je fajn, že ve
škole na mě čeká, těším se na něj.
Od 17. září mohou děti z Ekoškoly Dubá na-

Dýchla na
nás historie

V pondělí 24.září navštívil v Ekoškole Dubá třetí
třídu kronikář města pan učitel Kamil Matějovič.
Přinesl s sebou kroniku města. Dětem povyprávěl o způsobu psaní kroniky a proč se píše. Pan
Matějovič ji už píše 37 let! Ze zajímavostí se děti

dozvěděly, že v Dubé byly 4 rybníky – Kostelní, Mrázák, Koupací a Prostřední, že byl v Dubé
hrad, že kolem města byly palisády, že se do kroniky píše roční zápis a trvá 2 a půl měsíce, píše
se ručně i elektronicky, nesmí se do ní vlepovat
obrázky, a že v Dubé bylo 17 hospod.
Děkujeme moc za milé povídání, děti se zájmem poslouchaly, ptaly se.
Mgr. Jana Mašková

vštěvovat v pondělí, ve středu a v pátek ráno od
7,15 hodin své zvířecí kamarády, které si vybraly jako kmotři. Obavy, že děti nepřijdou, protože
se jim nebude chtít dřív do školy, se rozplynuly
po první návštěvě. Brebentění, krmení, chová-
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ní i výcvik naplňují chvilky před vyučováním ve
zvířecí třídě. Zapojeni jsou i prvňáčci, kteří se
dokáží postarat o ještěrkovce Markétku, agamu
Agátku a želváka Evžena. Velké děti už se věnují myšímu výcviku Miňonky a Fidorky v papírových ruličkách.
Nikdo se nebojí, všichni si povídají a učí se.
Mgr. Jana Mašková

Nedvězí 2012

Dvanáctý ročník výstupu na Nedvězí proběhl za
slunečného počasí a poprvé se sněhovou pokrývkou! Devatenáct poutníků se vydalo tentokrát
po silnici úžasnou podzimní krajinou. Doprovázel
je puntíkatý psí kamarád Xaver. Letošním překvapením bylo opékání buřtíků na vrcholu.

Díky všem sponzorům: panu Fléglovi za tatranky, panu Pokornému za buřtíky a panu Hruškovi za
dřevo, panu Krejčíkovi za transport proviantu na Nedvězí. Děkujeme všem stálým i novým poutníkům za
účast. Za rok zas, přijďte se projít, je to úžasné!
Jana a Pavel Maškovi

Ekologický sběr v MŠ

V rámci projektu Zelená škola, do kterého je naše
školka od loňského roku zapojena, jsme v měsíci
říjnu zajistili již druhý svoz elektroodpadu od firmy
Rema, která zajišťuje ekologickou likvidaci. Rodiče
mají možnost po celý rok bezplatně vozit do školky
veškerý elektroodpad na určené místo, a my pak

zajistíme jeho odvoz. Bližší informace se najdete na
internetové stránce www.remasystem.cz
Rodičům děkujeme za pomoc při třídění odpadu, kterým u dětí prohlubujeme ekologické cítění a ochranu přírody.
Bohumila Mynaříková, MŠ Dubá
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Návrat na Panskou ves

V červnu jsme ve školce podnikali výpravy do okolí
Dubé, mimo jiné i na Panskou ves k panu Jírovému
mrknout se na jeho jehňátka a jezírko, slíbili jsme,
že se na ovečky na podzim přijdeme ještě podívat,
jak se jim daří. Sliby se mají plnit nejen o vánocích,
a tak jsme se začátkem října vypravili na tůru. Za
ranní mlhou, plnou stříbrných pavučinek „Babího
léta“, vykukovalo sluníčko, a když jsme dorazili na

kopec, už nám hřálo na tváře. Jehňátka nás překvapila, jak vyrostla, a uvítala opět naše dobrůtky...
jablka, tvrdé pečivo a nepohrdly ani kaštany, které
jsme našli po cestě. Proběhli jsme se po rozlehlé louce, občerstvili i sebe a upalovali zpátky do
školky. Krásný podzimní výšlap se opravdu vydařil
a určitě nebyl poslední.
Bohumila Mynaříková, MŠ Dubá
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72 hodin –
Ruku na to!

To je název prvního ročníku projektu, kterého se
zúčastnila i Ekoškola Dubá. Na výzvu České rady
dětí a mládeže se škola zapojila do projektu, jehož
cílem bylo uspořádat během 72 hodin od 12.10.
do 14.10. 2012 po celé ČR co nejvíce dobrovolnických akcí směřujících k úklidu parků a veřejných prostranství. Smyslem projektu bylo mimo
jiné ukázat dětem a mladým lidem, že když spojí
své síly a vykonají zdarma kus práce, dostaví se
výsledek, který může být až překvapivě dobrý.

Vedení školy ve spolupráci s městskou ekoložkou připravilo plán ulic, které byly přiděleny
jednotlivým třídám. V pátek 12.10. se pak třídy
vydaly na úklid.
Společné zážitky a společná aktivita třídy
i školy jako celku přispěla k upevnění vztahů mezi
dětmi a přispěla ke zkrášlení našeho města.
Více na www.72hodin.cz.
Mgr. Jana Mašková

Havelské posvícení v MŠ

Říjen – krásný barevný měsíc, je pro nás ve školce ve znamení jablíček, pečení, moštování a hlavně posvícení. I to letošní se nám vydařilo, rodiče
nanosili dětem do školky hromadu jablíček, a my
měli plné ruce práce při moštování u pana Jelena, kterému děkujeme za jeho „moštárnu“, a Petru Jelenovi za vynikající spolupráci.

Takže mošt připraven, moučníky napečené,
Draci Podzimáci vyrobeni, saláty zamíchány, stoly
prostřeny…“ Vítejte na Havelském posvícení“. Po
krátkém programu dětí z oddělení Berušek, Sluníček a Motýlků, byla vybrána porota pro ochutnávku moučníků a nejlepší tři byli odměněni. Hudební doprovodný program zajistila paní učitelka

Míša, s koníkem přijela slečna Lucie, která trpělivě
svezla všechny nedočkavé děti. Na zahradě jste
si mohli zasoutěžit a hlavně ochutnat všechny ty
výborné lahůdky od maminek, babiček a tetiček.
Těší nás, když se takto můžeme sejít, děkujeme
za účast a na další akci nashledanou!!!
Bohumila Mynaříková, MŠ Dubá

Dubáček -
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Kultura
M ě st o Du b á
s r d e č n ě z v e v š e c hn y o bč a n y n a

rozsvíc ení v á n o čn í h o st r o mu ,
a t o v s o b o t u 1. p r o si n c e 2 01 2
od 1 7 h o d i n n a M a sa r y k ov ě n ám ěstí
v Dubé.
So u č á s t í d o p r o v o d n é h o p r o g r a m u b ude
vyst o u p e n í p ě v e c k é h o s o u b o r u S b r o ráč ek,
dubských mažoretek
a Veterán klubu Dubá.
T ěš í m e s e n a v á s .

Město Dubá
srdečně zve všechny občany
na zahájení tradiční

Vánoční výstavy
v šatlavě dubské radnice,
a to v sobotu 1. prosince 2012
od 16 hodin.
K vidění bude celá řada krásn ých
výrobků s vánoční tématikou.
Přijďte se svými blízkými načerpa t
trochu sváteční atmosféry.
Těšíme se na vás.

Všichni jste co nejsrdečněji zvá ni na

M ě st o Du b á
s r d e č n ě z v e v š e c hn y o bč a n y n a

ván o č n í k o n ce rt

p ě v e c k é ho so u bo r u Ca r il l o n
p o d v e d e n ím p a n í N ig r ín o v é.
Ko n c e r t s e k o n á v n e d ěl i 9. p r o since
o d 1 8 ho d in v k o st e l e
N a l e z e ní sv . K ř íž e v Du b é.

vánoční koncert

pěveckého souboru Hvězda
v kostele sv. Václava v Deštné,
a to v sobotu 15. prosince od 18 hodin.
Přijďte se nechat okouzlit jedinečnou
atmosférou a dostat se tak do správné
předvánoční nálady.

V Galerii Šatlava
(Masar ykovo nám. 138, Dubá)
můžete do 16. 11. 2012 shlédnout dvě výstavy:
Výstavu soubor u fotografií
CH MEL A ŘST V Í NA DU BSKU
z počátku 20. století od dubské ho fotografa a malíře
Josefa Unger manna
a výstavu fotografií Fotoklubu Dubá na téma
PI VO A CH MEL
OT EV Ř ENO
po, st 7: 0 0 – 16 : 30 hod .
út, čt, pá 7: 0 0 – 14 : 30 hod .
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Program kina Máj v Doksech

10. sobota od 17.30 hod.
Kozí příběh se sýrem
Český animovaný film od režiséra Jana Tománka.
Snímek volně navazuje na film Kozí příběh – Pověsti staré Prahy. Jeho děj se přenese ze středověké Prahy do pohádkového sýrového království a kromě starých známých postav se mohou
diváci těšit na řadu pohádkových bytostí. Celkové ladění filmu je více rodinné a pohádkové než
v předchozím dílu. 82 minut
Vstupné 99+1,- Ml. přístupno

10. sobota od 19.30 hod.
7 dní hříchů
České drama režiséra Jiřího Chlumského. Příběh
filmu se odehrává v sedmi poválečných dnech na
Šumpersku v roce 1945 a je inspirován skutečnými událostmi. Útěk Agnes, ženy českého lesníka
Jana, je zakryt tajemstvím. Její zmizení zastihne
Jana v okamžiku krize jejich bezdětného manželství. Osud štvanců spojil dohromady Jana a jejího bratra Jürgena, který se právě vrátil z fronty.
Oba pátrají po Agnes, manželce a sestře v jedné
osobě. Ta zatím prchá divokými lesy, pronásledována pro své svědectví nejmocnějším mužem
okresu. 105 minut
Vstupné 99+1,- Do 12 let nevhodný
13. úterý od 19.30 hod.
Samsara (ART)
Americký dokumentární film režiséra Rona
Frickeho a producenta Marka Magidsona
(Baraka, Chronos). Samsara ve starodávném sanskrtu znamená „věčně se otáčející
kolo života“ a tvůrci se v něm snaží zachytit prchavé okamžiky, které utvářejí náš život.
Film, který vznikal přes pět let ve dvaceti pěti
zemích, nás zavádí na místa posvátná i na
místa přírodních zázraků, ale i do postižených oblastí a průmyslových zón. 102 minut
Vstupné 99+1,- Ml. přístupno
17. sobota od 17.30 hod.
Zvonilka: Tajemství křídel
Americký animovaný film pro celou rodinu. Zvonilka se ze svého domova vydává napříč zakázanou hranicí do tajemných Zimních lesů, kde se
setkává s celou řadou nových zimních víl. Zde
také odhaluje kouzelné tajemství – Zvonilka má
totiž sestru, stejně veselou a hravou Modrovločku. Ta se s ní na oplátku vydává na návštěvu
Zvonilčina domova. Když se o jejich pouti dozví
vládci Zimních lesů královna Clarion a král Milori,
zakážou jim oběma ještě někdy překročit zapovězenou hranici. 76 minut, dabováno
Vstupné: dospělí 119+1,- děti 99+1,- Mládeži
přístupno
17. sobota od 19.30 hod.
Twilight sága: Rozbřesk - 2. část
Americké romantické drama. Poslední část závěrečného dílu úspěšné série. Bella porodila
krásnou a zdravou holčičku. Její obavy z prvního novorozeneckého roku zůstaly k údivu všech
Cullenových nenaplněny. Bella si na upírský život
zvyká s neuvěřitelnou lehkostí. Zdá se, že šťastnější už být nemůže – má totiž vše, po čem kdy
toužila. 116 minut
Vstupné 99+1,- Do 12 let nevhodný

20. úterý od 19.30 hod.
Cesta do lesa
Česká komedie režiséra Tomáše Vorla (Cesta
z města, Skřítek, Gympl). Honza Marák rezignoval
na kariéru „ajťáka“ a koupil chalupu v malé vesnici, kde se zabydlel se svou ženou a dětmi. Honza
pracuje v lese jako pomocný dělník, Markéta se
živí masážemi a alternativním léčením pacientů,
kteří za ní dojíždí na chalupu. 90 minut
Vstupné 79+1,- Ml. přístupno
24. sobota od 16.00 hod.
ESTONSKÁ SOBOTA A FESTIVAL ANIMOVANÉHO FILMU
Estonská sobota završuje tříleté putování pobaltskými zeměmi, které jsme před dvěma lety zahájili Litevským večerem a pokračovali jsme loňskou
Lotyšskou sobotou. Součástí odpoledne je bese-

Dubáček

da s cestovatelem Josefem Miškovským a projekce jeho fotografií. Zazní zde živá estonská hudba
v podání skupin Jääääär a David Lomič
Band. Na programu je také ochutnávka tradičních estonských pokrmů a nápojů a unikátní přehlídka estonských animovaných filmů.
Vstupné 50,- Mládeži přístupno
27. úterý od 19.00 hod.
Atlas mraků (ART)
Německé mysteriozní drama od režisérů Toma
Tykwera, Lany a Andy Wachowski. Filmová adaptace románu Davida Mitchella vypráví šest žánrově odlišných příběhů, které se odehrávají v různých časech a na různých místech od začátku
19. století až po postapokalytickou budoucnost.
164 minut
Vstupné 109+1,- Ml. přístupno

Dubáček -
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Regionální muzeum Mělník

do 25. 11. výstavka Svatomartinské a svatokateřinské tradice v atriu muzea
do 25. 11. Přírodní variace mělnické krajiny – výstava fotografií Ladislava Záruby v kavárně
20. 11. Veřejný koncert žáků ZUŠ Mělník v malém sále od 17:00 hodin
30. 11. 2012 – 6. 1. 2013 Betlémy stále živé – letošní vánoční výstava
představí nejen staré kralické betlémy či kolekci tištěných betlémů z období od konce 19. stol. do 60. let 20. století, ale i současnou betlemářskou tvorbu.
27. 11. 2012 – 6. 1. 2013 Vánoce očima dětí - výstava výtvarných prací Tvořivého kroužku Mgr. Elišky Týlové ze ZŠ J. Seiferta Mělník v atriu
muzea
28. 11. 2012 – 6. 1. 2013 výstava prací Mateřské školy Zvoneček Mělník v kavárně
1. 12. Předvánoční řemeslný jarmark – tradiční řemeslný jarmark v prostorách muzea od 9:00-17:00 hodin
5. 12. Nebezpečí v lese - přednáška Mykologického kroužku Mělník v kavárně od 17:00 hodin
6. 12. Komorní koncert žáků ZUŠ Mělník v malém sále od 17:00 hodin
do 31. 3. 2013 Z historie malé železnice aneb železniční hračky - nově
upravená dlouhodobá výstava mechanických hraček věnovaná historickým
modelům a soupravám plechových vláčků o rozchodu 0 a 00 (H0) z let

TJ SLAVOJ DUBÁ

Podzimní kolo fotbalové soutěže se chýlí ke
zdárnému konci. Poslední zápas odehrají hráči
TJ Slavoj Dubá 17. listopadu, pokud to tedy počasí umožní. Následovat bude zasloužený „odpočinek“. Je tedy na čase poděkovat celému našemu
družstvu A za vzornou reprezentaci barev TJ Slavoje Dubá, za úsilí, s jakým dosáhli mnoha dobrých výsledků i za odehrané zápasy, při kterých
měl navrch soupeř. Děkuji také našemu dorostu
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1890–1960. Součástí prohlídky expozice je předvádění jízdy historických
vláčků na elektrifikovaném modelu kolejiště. Nejmenší návštěvníci mají
možnost vyzkoušet si svou zručnost v malé dílně, kde si mohou sestavit
modely ze stavebnice Merkur podle vlastních představ.
Srdečně zveme také do stálých expozic.
Historická expozice: Nahlédnutí do středověkého města, Měšťanský a venkovský interiér, Všední život obyvatel venkova, Příroda Mělnicka, Vinařství
(část umístěna v původních středověkých sklepích).
Historické kočárky – Vánoce 1890 – 1900, kolonáda 1900 – 1910, piknik 1920 – 1930, odpoledne v parku 1930 – 1940, válečný interiér 1940
– 1945, dětský pokoj 1950 – 1960 a návštěva zdravotního střediska 1960
– 1969.
Kavárna a víno
Muzeum nabízí svým návštěvníkům také ochutnávku kvalitních českých
vín. Skupiny mohou po předchozí objednávce degustovat víno v původních středověkých sklepích z 2. poloviny 14. století. Na jednotlivce čeká
stejný sortiment vín v muzejní kavárně, která láká i příjemným posezením
na historických hradbách.
Otevírací doba: úterý – neděle 9.00 až 12.00 a 12.30 až 17.00 hodin
Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace, tel.: 315 630 936 – pokladna; 315 630 922 – sekretariát, fax: 315 622 158, www.muzeum-melnik.cz

Sport
a spojenému družstvu Dubá – Staré Splavy, které
je velkou nadějí pro udržení fotbalu v Dubé.
Věřím a zároveň přeji našich chlapcům, aby
se jim na hřišti minimálně stejně dobře, ne-li lépe,
dařilo i v příštím roce.
Velké poděkování za dosavadní práci patří
také našim mažoretkám a jejich vedoucím, které nám dělají radost a dobré jméno všude, kde
se objeví.

Rovněž děkuji panu učiteli Petru Čechovi za
vedení dětského družstva tenisu. Ráda bych poděkovala také městu Dubá za výraznou pomoc
s údržbou našeho hřiště, které zaměstnanci města sekají prakticky celou herní sezónu. Poděkování patří také všem, kteří nám fandí a podporují
nás, ať už finančně nebo jakýmkoliv jiným projevem své přízně.
Hanka Koloušková, předseda TJ Slavoj Dubá

družstvo A - foto Hanka Koloušková
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Sportovně střelecký klub Dubá gratuluje svému členovi Jiřímu Hlavatému
ke skvělému umístění v přeboru České republiky. SSK Dubá

Dubáček

