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Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,

měsíc říjen je za námi. Nenesl se pouze ve znamení akcí, které probíhají v rámci našeho správního území, ale také ve znamení předčasných
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Volební účast ve všech třech okrscích města
Dubá dosáhla 50,81 procenta, tedy přibližně o
tři procenta méně, než tomu bylo při volbách do
PSP ČR v roce 2010, kdy se k urnám dostavilo
53,72 procent voličů. O tom, kolik u nás získaly jednotlivé strany hlasů, vás informujeme v samostatném článku uvnitř zpravodaje. Kompletní
výsledky jsou zveřejněny rovněž na webových
stránkách www.volby.cz. Spíše, než abych
zde hodnotila samotný výsledek voleb, bych
chtěla poděkovat všem, kteří se v našem městě
podíleli na jejich přípravách a zajistili tak hladký
průběh voleb. Děkuji především členům jednotlivých volebních komisí, zejména pak zapisovatelkám, na jejichž bedrech leží největší zodpovědnost.
Nyní již ale zpět k dění ve městě. V bezprostředním okolí sušárny chmele provedla dodavatelská firma v říjnu plánované terénní úpravy.
Cílem bylo dosáhnout maximálního možného
odkrytí spodní části obvodových zdí, kde se neustále drží vlhkost a odstranit letitou navážku.
Zemina, která byla odebrána od sušárny, byla
rozhrnuta do pozvolného svahu proti této technické památce. V příštím roce bude kolem sušárny
vybudováno odvodnění. Na jaře příštího roku by-

chom zde měli vysázet třešňový sad, který bude
lemovat levou část příjezdové cesty. Zároveň
jsme již započali s úpravou stezky, která propojí sušárnu s nedalekým remízkem a pokračovat
bude až k soše sv. Prokopa, kde se napojí na
stávající trasu naučné stezky. Pevně věříme, že
sušárna chmele, která je unikátní technickou památkou, díky všem úpravám, které jsme zde provedli, a které máme do budoucna ještě v plánu,
přiláká do našeho města ještě více návštěvníků
a stane se zajímavějším a přitažlivějším místem
i pro naše občany.
Další akcí, o níž bych se chtěla zmínit, je
oprava místní komunikace vedoucí z Nedamova
na Plešivec. Jedná se o velice problematickou
cestu, která každoročně vyžaduje několik rozsáhlých oprav. Vzhledem k prudkému sklonu je
tato cesta silně devastována přívaly vody téměř
po každém dešti. O tom, že máme v plánu ji odvodnit, jsem se již zmiňovala, nejsme to však
schopni zajistit vlastními silami a technikou. O
nezbytných úpravách komunikace na Plešivci
jsme jednali hned s několika firmami. Prozatím
jsme však museli přistoupit k provizorním opravám, které by zde do jara měly zajistit bezproblémovou sjízdnost.
Ráda bych se zmínila také o nové možnosti
odevzdávat v našem městě textil, obuv či hračky i mimo termíny humanitárních sbírek. Mnozí
z vás si jistě všimli, že před nákupním střediskem se objevil nový kontejner na zmíněné věci.

Kontejner městu bezplatně zapůjčila do užívání
Diakonie Broumov, s níž řadu let spolupracujeme
právě v oblasti humanitárních sbírek ošacení a
dalších věcí. Parkoviště u nákupního střediska
bylo jako stanoviště pro tento kontejner vybráno
ze dvou důvodů. Tím prvním je bezproblémová
dostupnost po celý den. Tím druhým a hlavním
je, že kontejner bude nepřetržitě pod dohledem
kamerového systému, čímž se snažíme předejít jeho poškození. Ne všichni si totiž uvědomují,
že podobná věc slouží vyloženě pro dobročinné účely.
V říjnu jsme se rozloučili s prvními pěti pracovníky na veřejně prospěšné práce. Chtěla bych
jim tímto poděkovat za práci, kterou pro město
odvedli, a která ne vždy byla jednoduchá. Zbývající pracovníci, kteří nastoupili později, se i nadále
budou starat o čistotu a pořádek v Dubé i našich
přilehlých obcích.
Ráda bych vás upozornila na menší změnu
v termínu konání tradičního rozsvícení vánočního
stromku na náměstí. V kulturním kalendáři bylo
po celý rok uvedeno, že stromek budeme rozsvěcet v sobotu 30. listopadu. Z technických důvodů
jsme však akci přesunuli na neděli
1. prosince, kdy od 16 hodin bude zpřístupněna Vánoční výstava v šatlavě v přízemí dubské
radnice a od 17 hodin zazpívají u příležitosti rozsvícení vánočního stromu děti z MŠ a ZŠ. Všichni
jste tedy srdečně zváni.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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telefon: 487 870 201

Střípky z radnice

Město Dubá a Diakonie Broumov již několik let
spolupracují v oblasti humanitárních sbírek ošacení, obuvi, hraček, domácích potřeb apod. Tuto
spolupráci jsme nyní ještě více prohloubili. Zajímá vás jak? Díky velice vstřícnému přístupu paní
Mgr. Lenky Wienerové, oblastní ředitelky Diakonie Broumov, získala Dubá pro své občany od
této neziskové organizace kontejner, do něhož je
možné v průběhu celého roku ukládat jak oblečení či deky, tak i boty a hračky. S jejich předáním
museli až doposud občané vyčkávat do chvíle,
kdy město opět vyhlásilo humanitární sbírku.
A uznejte sami, že ne každý má možnost pytle
s oblečením schraňovat doma třeba půl roku.
Vzhledem k tomu, že v minulosti jste se na
město opakovaně obraceli s dotazy, zda by nebylo možné podobný kontejner v Dubé umístit,
jsme velice rádi, že nám Diakonie Broumov vy-

Dubáček
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Město Dubá bude i v letošním roce poskytovat
finanční příspěvky na opravu fasád, na výměnu
oken a na zřízení domovních čistíren odpadních
vod. Bližší informace získáte na Stavebním úřadě
Dubá, tel. číslo 487 870 103, paní Lenka Čermáková. Žádosti je nutné podat nejpozději do pátku
dne 15. listopadu 2013 na podatelnu Městského
úřadu Dubá.

šla takto vstříc.
Zmíněný kontejner je od středy 23. října umístěný u separátního hnízda na parkovišti před nákupním střediskem v Dubé. Tímto bych chtěla
všechny požádat, aby do kontejneru skutečně
vhazovali pouze to, co sem patří. Není možné
zde odkládat nádobí či jiné křehké předměty, ty
budou sváženy pouze v rámci humanitárních sbírek, které budeme pořádat i nadále.
Jedná se o zcela jiný typ kontejneru, než na
jaké jsme zvyklí. Věci, které do něj chcete vložit, se
pokládají na kovová „madla“, která poté zakloníte
dozadu, až spadnou do připraveného otvoru.
Velmi mě potěšily reakce kolemjdoucích už
při samotném přistavení kontejneru, i to, že hned
druhý den jsem viděla, že už je plně využíván.
Naše poděkování patří především Diakonii
Broumov, ale také vám všem, kteří budete nový
kontejner používat. Zuzka Martínková, ekolog

JUBILEA

e-mail: mesto.duba@tiscali.cz

INFORMACE PRO
OBČANY - FINANČNÍ
PŘÍSPĚVKY

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY SBĚRNÉHO DVORA

Vážení občané, dovolujeme si vás upo- DEN
OTEVÍRACÍ DOBA
zornit na drobnou změnu v otevírací PONDĚLÍ
8,30 – 17,00
době sběrného dvora v Dubé. V pondělí
ÚTERÝ
8,30 – 16,00
je otevřeno až do 17 hodin. O dalších
STŘEDA
8,30 – 17,00
případných změnách vás budeme informoČTVRTEK
8,30 – 16,00
vat obvyklým způsobem, tedy v Dubáčku,
PÁTEK
8,30 – 16,00
na facebooku a na webových stránkách
SOBOTA
8,00 – 11,00
města.
POLEDNÍ PAUZA JE V DOBĚ 12 - 12,30 HODIN !!!

MĚSTO ZÍSKALO KONTEJNER NA TEXTIL

Dubáček

Upozornění Městské
knihovny Dubá
Od 1. 1. 2014 se výpůjční
den mění ze středy
na čtvrtek.
Půjčovné pro rok 2014
bude 100,- Kč
pro každého čtenáře
Výpůjční doba knihovny:
Každý čtvrtek od 14.30
hodin do 18.30 hodin

Z městské matriky

Raiserová Františka, Dubá
Škarková Anna, Dřevčice
Jiskrová Zdeňka, Panská Ves
Kořínek Zdeněk, Nedamov
Drlík Zdeněk, Bukovec
Petráň Josef, Dubá
Odvárka Jaromír, Dubá

89 let
83 let
75 let
84 let

NAROZENÍ

Cmuntová Jasmína, Dubá
Vrána David, Korce
Dne 11.10.2013 zemřela
paní Albína Antalová,
která v letech 1962 - 80 pracovala
jako matrikářka na MNV Dubá.
Při odchodu do důchodu byla
odměněna Čestným uznáním MNV
Dubá za odpovědné vedení matriky
a v roce 1983 bylo paní Antalové
uděleno Čestné úznání ONV
v České Lípě za práci ve Sboru
pro občanské záležitosti.

Dne 6. listopadu uplyne již
10 let od doby, co nás navždy
opustila naše milovaná dcera
a sestra, paní Jana Čerňanská.
S láskou stále vzpomínají rodiče a sestry s rodinami.
Dne 6. 11. uplyne 1 smutný rok od úmrtí naší
babičky, paní Marie Šebestové. Kdo jste ji
znali, věnujte jí tichou vzpomínku.
Vnuk Jára s rodinou

Z

Už jen kytičku na hrob ti můžeme dát, chviličku postát a tiše
vzpomínat. Dne 28.11. uplyne
6 let, co nás navždy opustil náš
milovaný syn, manžel, tatínek,
bratr, strýc, švagr a kamarád,
pan Ladislav Chramosta z Vrchovan. Stále vzpomínají rodiče, manželka
s dětmi a sourozenci.
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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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
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V pátek 25.10. a v sobotu 26.10. 2013 proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Níže vám přinášíme jejich výsledek ve všech třech volebních okrskách města Dubá.
Volební strana
Česká strana sociálně demokratická
Strana svobodných občanů
Česká pirátská strana
TOP 09
Hlavu vzhůru – volební blok
Občanská demokratická strana
Romská demokratická strana
politické hnutí Změna
Strana soukromníků České republiky
KDU – ČSL
Suverenita – Strana zdravého rozumu
Strana Práv Občanů Zemanovci
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
Dělnická strana sociální spravedlnosti
ANO 2011
Komunistická strana Čech a Moravy
LEV 21 – Národní socialisté
Strana zelených
CELKEM HLASŮ V OKRSKU

1. - Dubá
80
6
15
68
6
38
0
4
0
25
2
6
61
11
152
104
1
20
599

Volební okrsek
2. - Dřevčice
3. - Deštná
13
4
1
1
2
1
6
10
0
0
8
1
0
0
2
0
1
0
3
4
0
0
2
3
6
4
2
0
10
8
19
27
0
0
3
2
78
65

V Dubé se k urně dostavilo celkem 611 voličů, z nichž rekordních 43 voličů odvolilo na voličský průkaz. Platných hlasů bylo celkem 599.
Ve Dřevčicích se k volbám dostavilo 81 voličů, platných hlasů bylo odevzdáno 78.
V Deštné přišlo volit 65 voličů, všichni odevzdali platný hlasovací lístek.
Městský úřad Dubá tímto děkuje všem, kteří se zúčastnili přípravy voleb a volebních místností. Poděkování patří především členům volebních komisí v Dubé,
Dřevčicích i Deštné a samozřejmě také všem voličům, kteří přišli odevzdat svůj
hlas do volební urny.
Zuzka Martínková

Zastupitelé ocenili pana Petra Čecha
za mimořádný přínos městu
V minulém vydání Dubáčku jsme avizovali, že v říjnu dojde již ke třetímu slavnostnímu předání Ceny
města Dubá. Tím, jehož celoživotní přínos městu

zastupitelé svým rozhodnutím ocenili, byl pan Petr
Čech. Výčet aktivit, kterými pan Čech přispěl ke
zvelebení města, je neuvěřitelný. Posuďte sami.

Petr Čech, vynikající pedagog, přítel, soused i sportovec se narodil v roce 1938 v Praze.
Dá se říci, že k učení byl předurčen, nebo že
jej částečně měl v krvi, neboť jeho matka byla
učitelka, otec byl evangelický farář. Z Prahy se
v roce 1947 spolu s rodiči a bratry přestěhoval
do České Lípy. Do Dubé poprvé zavítal v roce
1957. Po výkonu vojenské služby působil jako
vychovatel v Dětském domově na Novém Berštejně. Svoji pedagogickou dráhu započal v roce 1959 v Pavlovicích. Ve zdejší malotřídce vyučoval tehdy 36 dětí. Než na pevno zakotvil
v Základní škole Dubá, vyučoval také ve Ždírci,
v Deštné či na Housce, kde měl ve třídě dokonce pouhých devět žáčků.
V roce 1967 natrvalo přesídlil do dubské základní školy. Jeho tehdejšími kolegy byli pánové
Jindřich Brodil, Lubomír Chalupníček, Jan Havlík, Václav Tylchrt, pan Emil Fajtl či paní Vlasta
Matějovičová, Jana Odvárková, Helena Myšková nebo Anna Drobníková. Od roku 1989 začal
Petr Čech na naší škole zastávat funkci nejvyšší
- ředitele, a to celkem na dobu deseti let. Jeho
zásluhy na rozvoji školství v našem městě jsou
zcela nezpochybnitelné. Jen namátkou zmiňme,
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že se sám podílel na výstavbě tělocvičny, při jejímž slavnostním otevírání v roce 1986 byl přítomen severočeský sbor učitelů. Škola pod jeho
vedením získala právní subjektivitu. V roce 1996
získala škola také díky Petru Čechovi přístavbu,
které se dodnes přezdívá „nová budova“, a díky
níž se výrazně zvýšila kapacita školy. Postupem
času zde přibývaly učebny na odborné předměty, především se ale v přízemí nové budovy otevřela nová kuchyně a jídelna. Ty byly do té doby
umístěny v protější budově.
Celé řadě prospěšných aktivit se věnoval
také za branami školy. Od roku 1959 byl, a je
dodnes, aktivním členem Tělovýchovné jednoty
Slavoj Dubá. Kromě fotbalu, kterému se věnoval
jako hráč, vedl a stále vede tenisový oddíl. Svůj
čas věnoval také mladým lidem s vášní pro modelářství, s nimiž se setkával v rámci modelářského kroužku. Cizí mu nebyla ani malá kopaná
a další sportovní kroužky. Na Luži dělal dokonce
lyžařského instruktora.
V roce 1961 si řekl „ANO“ se svojí životní partnerkou Zdeňkou Čechovou, s níž má dceru Zuzanu, která jde ve šlépějích svých rodičů, neboť
stejně jako otec a matka, je rovněž ona sama kantorkou. Zuzana žije v Kostelci nad Černými lesy, má
dvě děti a již patnáctým rokem učí na tamní ZŠ.
V roce 1965 se Petr Čech výraznou měrou
podílel na vybudování koupaliště v Nedamově.
Pomáhal rovněž při výstavbě letního kina. Stál
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u zrodu svazarmu i střelnice pod Novým Berštejnem, která dodnes slouží členům střeleckého
oddílu. V tomto neuvěřitelném výčtu aktivit, na
nichž se podílel, je třeba přičíst také zásluhy při
výstavbě mateřské školy v Dubé.
Celých deset let působil Petr Čech jako plavčík na koupališti v Nedamově. Taktéž deset let
dohlížel v letních měsících na bezpečí dětí jako
vedoucí dětského tábora v Holanech, kde dokonce zastával funkci hlavního vedoucího. Rovněž po
dobu deseti let se spolu s panem Mgr. Kamilem
Matějovičem věnoval hudbě. Je aktivním členem
dubského Fotoklubu, v němž se zúčastňuje pravidelných měsíčních tematických soutěží. Ti z nás,
kteří někdy, ať už na internetu nebo při klubových
výstavách, viděli jeho fotografie, musí uznat, že
jsou nápadité a v mnoha případech i velmi vtipné.
Má na starost také dubské zahrádkáře.
Opomenout nelze ani to, že Petr Čech již
řadu let zasedá v letopisecké komisy, v níž spolu s ostatními členy diskutuje o věcech týkajících
se zápisu do městské kroniky.
Jistě mi dáte za pravdu, když řeknu, že Petr
Čech je osobnost, která se svými činy navždy
a nesmazatelně vryla do našich pamětí i srdcí.
Pro mnohé z nás je vzorem. Je ale především
skvělým člověkem, který nikdy neodmítá pomoc
druhým. Díky němu doznalo školství v našem
městě skutečného rozmachu, stejně tak, jako
sportovní aktivity.

Dubáček

Jistě nehovořím jen sama za sebe, ale i za
všechny zastupitele a občany, když řeknu, že Petru Čechovi přejeme mnoho elánu do dalších let
a hlavně pevné zdraví. Zároveň bych mu tímto
chtěla co nejupřímněji poděkovat za vše, co pro
nás, občany i město samotné udělal. A že toho
skutečně nebylo málo.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka
foto Bc. Lucie Heringová

PODĚKOVÁNÍ
Rozhodnutím zastupitelstva mi byla dne 11. 10. 2013 udělena Cena města Dubá za mimořádný přínos městu.
Chtěl bych vyjádřit upřímné poděkování za toto ocenění. Díky tomu jsme já a moje rodina prožili velmi krásné okamžiky,
které se v životě neopakují. Měl jsem to štěstí, že při realizaci všech mých aktivit jsem byl součástí skupiny lidí, kterým o něco šlo.
Ať to byli kolegové v práci, nebo kamarádi ve sportu, věděli jsme, že pro nás a naše spoluobčany děláme něco užitečného.
Slova chvály z úst paní starostky Mgr. Šepsové tedy patří všem, kteří se zasloužili o to, jak dnes Dubá vypadá,
a musím říci, že i podle slov mimodubských občanů žijeme ve velmi pěkném prostředí.
Samotný akt předání tohoto ocenění proběhl ve velmi důstojném prostředí obřadní síně městského úřadu, kde bylo připraveno
pohoštění pro všechny hosty. Medaile samotná je velmi krásná a svým zpracováním unikát.
Děkuji paní kolegyni Mgr. Janě Staňkové a paní učitelce MŠ Jaroslavě Sloupové za milé vystoupení dětí z obou škol.
Děkuji za finanční příspěvek spojený s tímto oceněním.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří mi přišli poblahopřát, a přeji jim hodně pěkných dní v naší Dubé.
Petr Čech

Dubáček -
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Usnesení z veřejného zasedání
Usnesení č. 9/2013 ze dne 17. října 2013 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 doplněný program veřejného zasedání Zastupitelstva města Dubá č. 9/2013.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele
zápisu pana Jaroslava Hozu a pana Milana Netrha a zapisovatele usnesení pana MUDr. Jiřího
Klementa.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 8/2013 ze dne 19. září 2013, včetně
nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 8/2013 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha.
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě písemné žádosti (složka č. 23/13), vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje
městského pozemku: část p.p.č. 19/11, ostatní
plocha o výměře cca 70 m2, v obci Dubá, katastrální území Dražejov u Dubé. Výměra a rozsah
pozemku budou upřesněny geometrickým plánem. Jedná se o pozemek u budovy čp. 12 na
Dražejově.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě písemné žádosti (složka č. 24/13), vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje městských pozemků: část p.p.č. 19/1, ostatní
plocha o výměře cca 115 m2, část p.p.č. 1492/
4, ostatní plocha o výměře cca 20 m2, v obci
Dubá, katastrální území Dražejov u Dubé. Výměry a rozsahy pozemků budou upřesněny geometrickým plánem. Jedná se o pozemky u budovy
čp. 25 na Dražejově.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva směnu městského pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, složka č. 15/
13), za pozemek z vlastnictví fyzické osoby, bez
dalšího finančního vypořádání: tj. z vlastnictví
města Dubá směnit podle vypracovaného geometrického plánu p.p.č. 626/11, ostatní plocha
o výměře 939 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá, za p.p.č. 106/8, ostatní plocha o výměře 205 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá,
z vlastnictví pana F.P.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městských pozemků (záměr
byl již vyhlášen a zveřejněn, složka č.ev. 19/13):
p.p.č. 317, zastavěná plocha a nádvoří (zbořeniště) o výměře 177 m2, p.p.č. 220/1, zahrada o výměře 108 m2, p.p.č. 227/2, zahrada o výměře
4 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Strana kupující: pan T.N. a paní A.K., kupní cena činí
27 960,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu
kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stano-

vuje 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: 1

4e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městských pozemků (záměr
byl již vyhlášen a zveřejněn, složka č.ev. 14/13):
st.p.č. 232, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 62 m2, st.p.č. 567, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 39 m2, st.p.č. 730, zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 67 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Na těchto městských pozemcích
stojí budovy (stavby bez čísla popisného nebo
evidenčního, stavby technického vybavení – trafostanice, ve Školní ulici, Na Výsluní a v Zahradní
ulici v Dubé), které má ve správě společnost ČEZ
Distribuce, a.s., Děčín. Strana kupující: společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, kupní
cena činí 20 160,- 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: 9 proti schválení: 1 zdrželo se: 0

4f) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městských nemovitostí
(záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, složka č.ev.
22/13): budova čp. 268 (objekt občanské vybavenosti) v Českolipské ulici v Dubé včetně příslušenství stojící na pozemku st.p.č. 439, a pozemek st.p.č. 439, zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 941 m2, v obci Dubá, katastrální území
Dubá. Strana kupující: pan M.H., kupní cena činí
640 000,- 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: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5a) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva rozpočtovou změnu č. 12 rozpočtu
města Dubá na rok 2013, viz příloha.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 1

komentář starostky: V úpravě č. 12 jsou navýšeny příjmy z daňových výnosů, které jsou po
průběžném hodnocení naplňovány více, než bylo
původně rozpočtováno. Jedná se o položky: 1111
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti o 600 tisíc Kč, 1121 Daň z příjmu právnických
osob o 350 tisíc Kč, 1211 Daň z přidané hodnoty
o 300 tisíc Kč. Dále jsou příjmy navýšeny o dotace v položkách: 4111 Neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy o 68 tisíc Kč na volby do
parlamentu ČR, 4116 Ostatní dotace o 209 tisíc
Kč na mzdy pracovníků na veřejně prospěšné
práce, 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí
o 4 tisíce Kč za projednávání přestupků na zá-

kladě veřejnoprávní smlouvy s obcemi. Z vlastních příjmů jsou navýšeny příjmy v paragrafech:
3612 Bytové hospodářství o 46 tisíc Kč a 6171
Činnost místní správy o 20 tisíc Kč, v obou případech jsou průběžné příjmy větší než rozpočtované. Na straně výdajů dochází k navýšení u paragrafů: 3111 Předškolní zařízení o 100 tisíc Kč,
z důvodu vypracování energetického auditu mateřské školy za 35 tisíc Kč, projektové dokumentace na zateplení mateřské školy za 48 tisíc Kč
a opravy střechy mateřské školy za 17 tisíc Kč;
3314 Činnosti knihovnické o 20 tisíc Kč, na nové
výdaje za internet do knihoven a větší platbu za
plyn; 3639 Komunální služby a územní rozvoj je
navýšen o 1 milion 200 tisíc Kč na již schválený
nákup domu čp. 14 – bývalou provozovnu Elite;
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň je navýšen o dotaci na mzdy pro pracovníky VPP, tedy
o 209 tisíc Kč; 6114 Volby do Parlamentu ČR je
navýšen o dotaci na zajištění voleb do Parlamentu ČR, tedy o 68 tisíc Kč. Celkem se strana příjmů i výdajů navyšuje o 1 milion 597 tisíc Kč. Po
úpravě č. 12 jsou celkové příjmy rozpočtu 39 milionů 589 tisíc Kč a výdaje 44 milionů 671 tisíc
Kč, výsledek hospodaření zůstává stejný, tedy
mínus 5 milionů 82 tisíc Kč.
5b) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se stavu finančních
prostředků města Dubá ke dni 30. 9. 2013, který
byl 10 milionů 11 tisíc Kč.
6) VYBRALO na návrh paní starostky na základě doporučení hodnotící komise v záležitosti výběru dodavatele – Veřejná zakázka malého
rozsahu na akci „Dodávka užitkového terénního
vozu typu Double Cab pro organizační složku
města Dubá – pro Městské lesy Dubá“ společnost Autocentrum KREANS s.r.o., IČ 25409085,
se sídlem Bohušovice nad Ohří, s nabídkovou
cenou 560 832,- Kč bez DPH. Tato společnost
splnila všechny stanovené podmínky podle zadání a nabídla nejnižší cenu.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 1

7) SCHVÁLILO na návrh paní starostky podání žádosti o dotaci do Programu obnovy venkova Libereckého kraje na stavební akci „Stavební úpravy hřbitova Dubá (obnova severní zdi
s umístěním kolumbária, vstupní brány a chodníku, umístění laviček a výsadba stromů)“. Projektové rozpočtové náklady činí 957 297,- Kč bez
DPH. Město Dubá se bude účastnit na financování projektu a má vyčleněny finanční prostředky na vlastní podíl žadatele, který činí minimálně
50 %.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

8) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ program a činnost Osadního výboru Deštná – Zakšín.
komentář starostky: V letošním roce byly rekonstruovány místní komunikace v Zakšíně, instalovány ochranné sítě na hřišti pro míčové
hry v Deštné, bylo rozšířeno veřejné osvětlení
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v Deštné, instalována nová autobusová čekárna
v Bukovci. Celkové náklady činily 332 100,- Kč.
Provizorně byly opraveny lávky v Deštné a na
Vrabcově, s jejich kompletní opravou počítáme
příští rok. Děkuji osadnímu výboru a jmenovitě předsedkyni paní N. Šabatkové za spolupráci a aktivní přístup při tvoření programu obnovy
a rekonstrukcí v Deštné a Zakšíně. Děkuji také
všem obyvatelům Deštné a Zakšína, kteří aktivně pomáhají při realizaci společenských akcí
a jsou garanty bohatého společenského života
v Deštné.
9) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 25. a 26. října
2013
komentář starostky: Volby se uskuteční v pátek
dne 25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 26. října 2013 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin. Místem konání voleb ve voleb-

ním okrsku č. 1 Dubá je volební místnost v zasedací místnosti zastupitelstva Dubá, Dlouhá ulice
čp. 86 (místnost konání veřejných zasedání zastupitelstva města) pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Dubá (Dubá,
Rozprechtice, Vrabcov, Krčma, Malý Mlýnek),
Nový Berštejn, Horní Dubová Hora, Korce, Plešivec, Horky, Nedamov, Křenov, Panská Ves, Dražejov, Nedvězí a Kluk; ve volebním okrsku č. 2
– Dřevčice je volební místnost v budově čp. 1 ve
Dřevčicích v 1.patře (bývalá knihovna) pro voliče
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Dřevčice, Zátyní, Lhota, Heřmánky a Sušice;
ve volebním okrsku č. 3 Deštná je volební místnost v budově čp. 9 v Deštné v 1.patře (knihovna) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Deštná, Zakšín a Bukovec.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním

Dubáček

průkazem nebo platným občanským průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování
umožněno. Hlasovací lístky budou každému voliči dodány 1 den přede dnem voleb, tj. nejpozději
24. října 2013. Ve dnech voleb volič múže obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Žádám
všechny voliče, aby svým chováním a vystupováním přispěli k nerušenému průběhu voleb.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Tomáš Novák, místostarosta města Dubá

Veřejné zasedání
zastupitelstva bude
14. 11. od 18.00 hodin
v Dubé

SPLATNOST POPLATKU ZA LIKVIDACI ODPADŮ
Vážení spoluobčané, žádáme vás, abyste s úhradou poplatku za svoz a likvidaci odpadů na první pololetí roku 2014 vyčkali až do příštího roku.
Aby vše proběhlo v pořádku a bylo řádně zaúčtováno v souladu se zákonem o účetnictví, je třeba nejprve účetně uzavřít celý kalendářní rok. Prosíme vás tedy, abyste výše zmíněný poplatek přišli na pokladnu města Dubá zaplatit nejdříve v lednu 2014. Výše poplatku zůstává neměnná, tedy
450,- Kč na osobu (trvale hlášení) nebo rekreační objekt za rok. Děkujeme za pochopení.
Zuzka Martínková

Rozsvícení vánočního stromu

Vánoční výstava v Dubé

Všichni jste srdečně zváni na
rozsvícení vánočního stromu na
náměstí v Dubé.

Město Dubá srdečně zve všechny občany na
zahájení tradiční Vánoční výstavy v šatlavě
v přízemí radnice,
a to v neděli 1. prosince od 16 hodin.

V NEDĚLI 1. PROSINCE
V 17 HODIN
Těšit se můžete na zpěv v podání
dětí ze ZŠ a MŠ Dubá
i na příjezd andělů, kteří mezi
nás vnesou tu pravou sváteční
atmosféru.
Chybět nebude ani obvyklé
občerstvení,
které zajišťuje Klub malých
Dubáčků ve spolupráci s Veterán
klubem a dalšími sponzory.

Letos si zde opět budete moci zakoupit
krásné adventní věnce.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Dubáček -
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Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v září
l Dne 7.9.2013 od 17:33 do 19:15 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
I. třídy, číslo 9, na 52,1. km v KÚ Nový Berštejn
s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byl zjištěn havarovaný motocykl s jednou zraněnou osobou, které byla do příjezdu Záchranné
zdravotní služby poskytnuta předlékařská pomoc.
Jednotka dále vypomohla se stabilizací a následným transportem do vrtulníku LZS. Vozidlo bylo
zajištěno proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a dalšímu úniku provozních kapalin.
Motocykl byl pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení vyproštěn z pod svodidel a následně
odstraněn z komunikace. Uniklý motorový olej byl
zlikvidován pomocí 15 kg sorbentu Absodan.
l Dne 9.9.2013 od 06:44 do 08:05 hodin vyjela
jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy, číslo 38, na 9,2. km v KÚ Obora s technikou
RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 1. Po příjezdu
na místo zásahu a provedeném průzkumu byla
zjištěna dopravní nehoda osobního automobilu
s jednou zraněnou a zaklíněnou osobou. Jednotka vypomohla s hydraulickým vyprošťovacím
zařízením vyprostit zraněnou osobu, která byla
následně předána do péče Záchranné zdravotní

služby. Zajištění vozidla provedla místní jednotka
JSDHO Doksy.
l Dne 19.9.2013 od 13:43 do 14:36 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci
III. třídy, číslo 2705 v KÚ Nedamov s technikou
RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
spadlý strom přes celou komunikaci se strženým
sdělovacím vedením. Jednotka pomocí motorové
řetězové pily provedla rozřezání kmene stromu
a jeho následné odstranění z komunikace. Na
místě byla přítomna hlídka Policie ČR, která odmítla zajistit uzavření komunikace do doby opravy sdělovacího vedení. Jednotka provedla vytyčení nebezpečné zóny.
l Dne 26.9.2013 od 17:19 do 22:27 hodin vyjela jednotka ke spolupráci se složkami IZS do KÚ
Doksy – Břehyně s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu a zahlášení se veliteli zásahu jednotka prováděla vyhledávání pohřešované (ztracené) osoby. Osoba byla
nalezena pomocí přivolaného vrtulníku s termovizí bez zranění. Na místě zasahovaly složky IZS:
Policie ČR, ZZS, HZS ÚO Česká Lípa, JSDHO
Doksy, Staré Splavy, Dubá, Horská služba a Armáda ČR.

bylo zjištěno doutnající ohniště po nahlášeném
pálení klestu. Jednotka provedla jeho likvidaci
pomocí jednoho proudu „C“ a jednoduchými
hasebními prostředky. Požár byl beze škody.
Místo zásahu bylo předáno pracovníku městských lesů.
l Dne 28.9.2013 od 16:42 do 18:20 hodin byla
jednotka vyslána na žádost Policie ČR k odchytu
toulavého psa do KÚ Zakšín s technikou RZA I
Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Pes byl již odchycen paní Kadlečkovou. Jednotka psa odvezla do
Dubé, kde byl umístěn v kotci městského úřadu.
Poděkování patří paní Kadlečkové ze Zakšína,
která psa odchytila a následně našla a vyrozuměla majitele.
Jaroslav Hoza

l Dne 27.9.2013 od 16:25 do 18:04 hodin vyjela
jednotka k vyhledávání pohřešované osoby v prostoru Obora – Bezděz s technikou CAS-25 v počtu
1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a zahlášení se
veliteli zásahu byla vytvořena rojnice a započato
s vyhledáváním osoby, která byla následně nalezena Policií ČR v místě svého bydliště.
l Dne 28.9.2013 od 13:22 do 15:06 hodin vyjela jednotka na požár lesní hrabanky v KÚ Korce
s technikou CAS-32 T148 v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu

Hasiči radí občanům

Co dělat při požáru vozidla
Od začátku letošního roku eviduje Hasičský
záchranný sbor Libereckého kraje více než 80
ohlášených požárů dopravních prostředků na
území Libereckého kraje, při kterých byly zraněny 4 osoby. Hlavními příčinami těchto požárů
jsou technické závady, nejčastěji na elektroinstalaci a výfukovém potrubí, nebo úmyslné zapálení.
Protože se u podobné události můžeme ocitnout
všichni, zopakujme si několik základních pravidel,
jak správně postupovat.
Začne-li se kouřit za jízdy z motorového prostoru vozidla nebo ucítíme-li zápach spáleniny,
je třeba okamžitě zastavit, vyndat klíče ze zapalování a rychle auto opustit. Pokud to situace umožňuje, nezastavujeme poblíž míst, kde
by požár mohl způsobit další škody, například
v blízkosti jiných vozidel, budov, benzínových
čerpacích stanic, plastových kontejnerů a popelnic nebo v tunelech. Je nutno si uvědomit,
že i při zatažené ruční brzdě může dojít k jejímu
přehoření a samovolnému rozjetí vozidla z kopce.
Z tohoto důvodu je vhodné u hořícího vozidla nechat zařazen rychlostní stupeň. Nezapomeneme
z vozu pomoci dětem, starším a nepohyblivým
osobám, případně zvířatům. Zůstaneme v dosta-

tečné vzdálenosti mimo vozovku, pokud možno
za svodidly. Poté ihned zavoláme hasiče na čísle 150 nebo 112.
V případě, že to situace umožňuje a rozhodneme se požár hasit hasicím přístrojem z výbavy
vozidla, je třeba postupovat velmi opatrně. Hasicí
přístroj můžeme použít pouze na začínající požár. Při požáru motorového prostoru se kapota
musí otevírat pomalu, aby nedošlo k rychlému
přístupu vzduchu, který by podpořil hoření. Hasicím přístrojem je třeba hasit pouze přes mezeru mírně otevřené kapoty i z důvodu větší účinnosti hasebního prášku. Pozor na popáleniny od
rozpálené kapoty.
Nejvhodnější hasicí přístroj pro osobní vozidla je práškový, který můžeme zakoupit ve většině prodejen s autodíly a autodoplňky. Postačí
malý kilový nebo dvoukilový. Hasicí přístroj umístíme ve voze co nejblíže řidiči, tak aby v případě dopravní nehody nemohl zranit osádku vozidla. Nejlepší je uchycení k podlaze pod jedním
z předních sedadel, případně ve schránce před
spolujezdcem. Hasicí přístroj pak můžeme použít
i jiným způsobem. Pokud se staneme účastníky
dopravní nehody, vzpříčí se dveře a nemůžeme
tak opustit vozidlo, hasicí přístroj může poslou-

žit také jako kladivo, kterým rozbijeme skleněnou výplň.
V případě, že z vozu šlehají plameny a již se
v něm nenacházejí žádné osoby, k vozu se nepřibližujeme. Mohlo by dojít ke zranění. Hašení
většího požáru přenecháme hasičům, kteří jsou
vybaveni vhodnou technikou a především ochrannými pomůckami.
autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátor preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje
odborný garant: kpt. Ing. Tomáš Erban
metodik prevence HZS Libereckého kraje
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Máchovo jezero hýří barvami

• Sezóna na Máchově jezeře létem nekončí
• Letní sezóna spnila očekávání
• Hotel Port, vítěz “Stavby roku Libereckého
kraje”, nabízí podzimní zážitky
Význam Máchova jezera v posledních letech
roste. Koná se zde více akcí, v nabídce je více
služeb, dobrých restaurací i ubytovacích zařízení, které lákají více návštěvníků. Málokdo však ví,
jak barevný a jedinečný je zde podzim a zvláště
pak babí léto. I přes ranní mlhy je počasí skvělé,
přes den svítí sluníčko a teploty mnohdy šplhají až
k 20°C. Ideální podmíny pro vyjížďky na kolech,
procházky krásně zbarvenou podzimní přírodou,
houbaření, návštěvu celé řady hradů a zámků a
nebo plachtění po jezeře. Dobře vybaveným zázemím pro sportovní i relaxační aktivity je hotel Port,
ležící přímo na břehu Máchova jezera. Letní sezóna zde splnila všechna očekávání, ale důvodů k
oslavám má hotel Port v tomto roce více.
V červenci to byl rok od znovuotevření, po
rozsáhlé rekonstrukci a dostavbě hotelu, která,
spolu se skvělými službami, jedinečnou atmosférou a ochotným personálem, přilákala v letošní
letní sezóně rekordní množství hostů. Velkého
ocenění se hotel dočkal v druhé polovině září,
kdy se stal absolutním vítězem ve veřejné soutěži STAVBA ROKU 2013 LIBERECKÉHO KRAJE. Zde kromě vítězství v hlavní kategorii o Cenu
Doc. Ing. arch. Hubáčka Dr.h.c. získal také nejvíce hlasů veřenosti a stal se nejsympatičtějším
stavebním počinem.

„Letní sezóna 2013 dopadla
velmi dobře. Podíl na ní má nejen
atraktivita hotelu Port a jeho okolí,
ale zejména vstřícný a vlídný personál, který neustále přemýšlí, jak
naše hosty zaujmout, aby si pobyt
v Portu pokaždé užili naplno. Za velmi povedenou považuji naši letní nabídku “Léto jako u moře”, která byla
letos nejžádanější”, řekl Ilja Šedivý,
předseda představenstva, Regata
Čechy, a.s.
Sezóna nikdy nekončí
Letní sezóna u Máchova jezera
a v hotelu Port skončila, ale začíná zde nová, podzimní, hýřící
barvami. I tu ale postupně nahradí zima a jezero se promění v
kluziště o rozloze 278 ha. Kouzlo
Máchova kraje ve všech ročních
obdobích je silné a je škoda, že
jej dosud objevilo tak málo lidí.
Tím spíše, že je zde k dispozici
celoroční zázemí v podobě hotelu Port, kde lze dobíjet baterie
nejrůznějšími způsoby. Tím nejoblíbenějším však stále zůstává
Sport a wellness centrum s vnitřním vyhřívaným bazénem, saunou, párou a vyhlášenými masážemi.

PLACENÁ INZERCE

PRODEJ UHLÍ
Areál PILY LUKA
Markvart Ladislav
Luka 8, 472 01 Doksy
tel: 723 524 112
email: pila.luka@seznam.cz
nabídka uhlí:
Ořech I., Ořech II.,
Kostka Ledvice, polské uhlí
V našem areálu můžete také zakoupit
německé uhelné brikety a dřevěné brikety.
Brikety jsou buď pytlované po 25 kg
nebo volně ložené.
Doprava k vám domů zdarma,
složení pasem také zdarma.
Uhlí je skladované v hale.
Pro více informací nás kontaktujte
telefonicky nebo emailem.

PLACENÁ INZERCE
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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).

Dubáček

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 9. 11.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

neděle 17. 11.
MUDr. Marcela Klementová
Nové Město 277, Dubá
tel. 487 870 388

neděle 10. 11.
MUDr. Pavel Klíma
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 722 591

sobota 23. 11.
MUDr. Zdeňka Melmuková
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 969

sobota 16. 11.
MUDr. Jarmila Vyčichlová
Okružní 636, Mimoň
tel. 774 649 096

neděle 24. 11.
MUDr. Jana Vejvodová
Prokopa Holého 149, Česká Lípa
tel. 487 524 577

sobota 30. 11.
MUDr. Marcela Klementová
Nové Město 277, Dubá
tel. 487 870 388

Pozor na žhavý popel

PLACENÁ INZERCE

Opakování je matka moudrosti, a protože topná sezóna je
již v plném proudu, připomínám, stejně jako každý rok,
že platí zákaz vhazování žhavého popela do popelnic
i sídlištních kontejnerů. Byť je teprve podzim a venku
vládne celkem přívětivé počasí, už jsme zaznamenali
případy popelnic, z nichž se valil kouř. Prozatím je
stačilo zalít trochou vody, to však neznamená, že to
příště nemůže dopadnout hůř. Každoročně bývají se
žhavým popelem v odpadových nádobách největší
problémy Na Výsluní. To, že je zde umístěno několik
kovových kontejnerů neznamená, že do nich obyvatelé
sídliště mohou házet žhnoucí popel. Připomínám,
že svozová firma má ZAKÁZÁNO SVÁŽET
JAKÉKOLIV NÁDOBY, v nichž je horký popel. Může
se tak stát, že ti občané, kteří toto pravidlo nerespektují,
nebudou mít odpad vyvezený i několik týdnů. Dále
bych chtěla zdůraznit, že každou nádobu s horkým
popelem mi posádka svozové firmy telefonicky hlásí
a já si tento stav osobně ověřuji. V minulosti se totiž
již několikrát stalo, že jsme na svozovou firmu obdrželi
stížnost, kvůli nevyvezení odpadu a zdůrazňuji, že
neoprávněnou. Znovu tedy apeluji na všechny občany,
pokud dáváte popel do odpadových nádob, tak jedině
vychladlý!
Zuzka Martínková, ekolog
PLACENÁ INZERCE

Rozšiřujeme naše aktivity
a hledáme několik seriozních
spolupracovníků.
Možné pracovat z domova na
VČ i HČ, PC+Net, zaškolíme.
Volejte: 604 989 307

Drážďany
V sobotu 7. prosince 2013
vás srdečně zveme na zájezd do Drážďan na Vánoční trhy.
Cena za osobu je 280,- Kč.
Odjezd z autobusového nádraží v Dubé je v 7 hodin.
V případě zájmu se můžete přihlásit u paní Evy Jelenové,
a to osobně nebo na telefonním čísle 723 729 829.

Dubáček -
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Měšťanské domy

Podoba města Dubá, jak ho známe dnes, se
v průběhu historie utvářela vlivem některých
zásadních událostí. Tou první byla řada požárů,
z nichž poslední velký požár města v roce 1845
znamenal zkázu původní radnice, padla mu za
oběť část zástavby v centru města a vážně poškozen byl i kostel Nalezení sv. Kříže. Další tragickou událostí, která poznamenala vzhled města, bylo bombardování na konci II. světové války.
Zničeno bylo tehdy mnoho domů a mnoho jich
bylo poškozeno. V různých záznamech se počty
rozbombardovaných domů liší, někde je vyjmenováno 18 domovních čísel, které bombardování
postihlo, jiný záznam uvádí více jak 30 zničených
a na dvacet poškozených domů. Faktem je, že
zmizely celé bloky a části ulic. Velkou ránu původní podobě města však dala i výstavba nynější
silnice 1/9 v roce 1948, kdy došlo k odstranění
skupiny půvabných roubených staveb v prostoru
nynější Českolipské ulice vedle čp. 125 – tedy
bistra. Rázovité dřevěné stavby přežily pořáry
i bombardování, ale výstavbu silnice již ne. Posledním velkým zásahem do tváře města byla výstavba nových bytových domů, kvůli kterým bylo
zbořeno na deset historických objektů.
Podíváme-li se zpět do historie, zástavba
v Dubé byla původně z velké části dřevěná. A to
i přes tak zvané Ohňové patenty – protipožární
opatření, vydané Marií Terezií a Josefem II., které omezovaly stavbu domů ze dřeva. Postupně
ale vznikaly stavby zděné, většinou z místní opuky a pískovce. I dřevěné domy měly zděné části,
hlavně v prostoru černé kuchyně, a zděné byly
i hospodářské budovy, jak to dodnes můžeme
vidět u dochovaných roubených objektů. Domy
byly většinou obrácené štítovou stranou do ulice
a mezi nimi často zůstaly volné úzké uličky. Představu o tehdejší městské zástavbě si můžeme
utvořit při pohledu na zachovanou dvojici domů
v Dlouhé ulici – roubený dům čp. 87, poloroubený čp. 86 a úzký prostor mezi nimi. Po požáru

Domy čp. 86 a 87

v roce 1845, možná i vlivem toho, že se Dubá
stala sídlem okresního soudu a dalších důležitých úřadů, došlo k postupné přeměně zástavby
do městské podoby, jak ji známe dnes. Stylově
byly využity prvky klasicismu, někdy ovlivněného
historizujícími slohy – novorománským, novogotickým a novorenesančním. Vzhled zástavby se
sjednotil otočením domů okapovou stranou do ulice, místo úzkých uliček vznikly průjezdy, uzavřené ozdobnými dřevěnými vraty.
Pohled na architektonickou hodnotu klasicistních měšťanských domů a domů v historizujícím
slohu se v průběhu uplynulých šedesáti let zásadně změnil. Ovšem podobný osud potkal vět-

šinu architektonických slohů posledních dvou
století. Po každé změně stavebního slohu byl
ten předchozí považován za zastaralý, nevkusný, bezcenný, a teprve po určité době se dočkal
rehabilitace a docenění. Když byla v roce 1958
vytvářena evidence kulturních památek, dostaly se na Dubsku do soupisu památek především
stavby ojedinělé svým určením, jako hrady, respektive hradní zříceniny, zámek, kostel, kaple
a radnice. V Dřevčicích pak byla zapsána starobylá škola, v Dubé sušárna chmele. Dále bylo do
soupisu zařazeno mnoho venkovských usedlostí,
což byly převážně roubené stavby, jen v Dřevčicích byly pod názvem venkovská usedlost zapsány dva velké zděné statky. Do evidence se
dostaly i pískovcové sochy a sousoší a smírčí
kříž v Dubé. Z tak zvaných měšťanských domů
byl v podstatě zapsán jediný, a to čp. 3 na Dražejově. Tragické ovšem bylo, že i přes zapsání do
seznamu památek byly některé objekty poničeny nevhodnými úpravami, jako třeba právě stará
škola v Dřevčicích, které v 80. letech nechal MNV
Dubá vyměnit okna a odstranit původní fasádu.
Zcela nevhodná okna dostala svého času i dubská radnice, které se teprve nedávno podařilo
vrátit původní podobu. A cenný barokní panský
dům na Dražejově byl dokonce zbořen, majitel
Státní statek Dubá ho nechal v první polovině
60. let zbourat, aniž to měl povolené.
Původní dubská zděná městská zástavba má
několik charakteristických rysů. Především je to
řešení fasád, kdy kromě podstřešní římsy – koru-
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cí, tak zvané chmelové štěrbiny. Při pozdějších
opravách střech byly většinou tyto větrací otvory zrušeny. Volská oka se unikátně dochovala na
objektu čp. 17 v Luční ulici, který především proto
byl prohlášem kulturní památkou, ačkoliv má nevhodnými úpravami znehodnocenou fasádu.

Dům čp. 126

Zdobná fasáda_čp. 89

Volská oka na střeše domu čp. 17

nové, rozděluje plochu fasády horizontálně jedna
i více jemně profilovaných říms. Patra odděluje
římsa kordonová, pod okny probíhá římsa podokenní. Okna, která jsou tří až osmitabulková, lemují šambrány. Ozdobné vchodové dveře bývají vsazeny do kamenných ostění a segmentově
zaklenuté průjezdy uzavírají dřevěná vrata. Některé domy zdobí i pruhy gotizujících štukových
ornamentů, jako například čp. 89 v Dlouhé ulici

Zdobná fasáda čp. 89

Průjezdy a dvory městských domů byly dlážděny kameny, tak zvanými kočičími hlavami. Ve
dvorech i dnes nalezneme hospodářské budovy, původně sloužící jako chlévy a stáje, protože hospodářská zvířata byla kdysi chována
i v centru města. Stodoly většinou stály mimo
na okraji města, kde tvořily řady podél komunikací. Do současné doby se jich zachovalo
jen několik. Pod domy či pod hospodářskými
budovami se často nacházejí sklepy, například pod čp. 12 na Masarykově náměstí. Kde
to podloží nedovolovalo, například kvůli vysoké
hladině spodní vody, náležely k domům skalní
sklípky, vytesané do pískovcových skal ve stráních. Tam, kde jsou domy postavené u skalnatých strání, mají dokonce některé prostory zatesané přímo do skály, například domy čp. 254
a 180 v Sadové ulici. Domy měly většinou svůj
zdroj vody, kopané studny byly umístěny buď na
pozemku u domu, jako u čp. 86 a 91 v Dlouhé
ulici, nebo častěji ve sklepech. Zdroj vody ve
sklepě měl třeba dům čp. 90 v Dlouhé ulici či

nebo štukové medailony s geometrickým nebo
květinovým ornamentem. Novorenesanční domy
zdobily štukové ozuby, květy, dívčí nebo lví hlavy, jaké byly na domě čp. 63 a také na čp. 4.
Nebo bývají přízemí zdobena pásováním, například u čp. 5 v Poštovní ulici. Vertikálně člení
klasicistní fasády ploché dekorativní pilíře – pilastry. Pilastry lze najít nejen na fasádě radnice,
ale také třeba na domě čp. 126 v Poštovní ulici.
Většina domů má sokly obložené pískovcovými
kamennými deskami. Velké půdy domů většinou
sloužily k sušení chmele, proto mívaly větrací otvory, tak zvaná volská oka nebo podlouhlé větra-

Opravené arkády domu čp. 90
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domy čp. 4 a 5 v Poštovní ulici a čp. 16 na Masarykově náměstí.
Vnitřní uspořádání domů souvisí s funkcí, jakou objekt měl. Přízemní místnosti mnoha domů
sloužily jako obchody, dílny a podobně. V čp. 126
se zachoval i původní výkladec a vchodové dveře
do obchodu, někde byly sice prostory obchodů
a výklady změněny, ale jejich účel se nezměnil.
Jinde byly provozní místnosti zrušeny a využity
jinak. Například v čp. 146 v ulici Jana Roháče,
v čp. 5 v Poštovní ulici, či v téže ulici v čp. 127,
kde obchod sídlil v přestavěném průjezdu. Do patra v domech vedly schodiště s kamennými stupni, často zalomené nebo obloukové, například
v čp. 5. Funkci chodby v patře především v bočních traktech domů zastávala otevřená či uzavřená pavlač – například v zadních traktech čp. 139
a 140 na Masarykově náměstí a v čp. 5 v Poštovní ulici. Někde tuto funci plnila lodžie s oblouko-

vou arkádou, jako v domě čp. 90 v Dlouhé ulici,
kde je v bočním traktu lodžie v přízemí i v patře.
Někde byla následně lodžie zazděna a opatřena
okny, jako v čp. 12 na Masarykově náměstí.
Hodnotu původní zástavby zvyšují dochované
detaily, jako jsou historické konzoly na lampy či
na vývěsní štíty, držáky na prapory, původní kování dveří a vrat. Při opravách historických domů
by měly být respektovány všechny původní prvky.
Tam, kde se nedochovaly a je zájem je doplnit,
je vhodné to udělat buď podle starých fotografií
či analogií s jinými podobnými domy. Jedná se
především o okna, dveře, řešení fasád. Vymýšlení novotvarů, které by historický dům udělaly
ještě „historičtější“, je zcela nevhodné. Na to doplatil například jeden z nejstarších domů čp. 125
v Poštovní ulici, kterému v 90. letech architektka
navrhla namísto původní střízlivé fasády přezdobené netypické řešení.

Dubáček

V roce 1992 byla vyhlášena městská památková zóna Dubá, která zahrnuje celé centrum města, ulici Sadovou, Vodní, část Nedamovské, ulici Jana Roháče s kostelem Nalezení
sv. Kříže, Dlouhou ulici, Malou Stranu a Českolipskou ulici až po zámek Nový Berštejn. Původní zástavba města je cennou připomínkou
bohaté historie Dubé a má kromě historické i
velkou hodnotu estetickou. Hodnotné nejsou
jen samotné domy, ale celé prostředí, ve kterém se nacházejí. Proto by historickou zástavbu měla doplnit i adekvátní kamenná dlažba
na chodnících a ulicích. V městské památkové zóně Dubá je množství památkově chráněných objektů, ale i mnoho dalších staveb, které
sice nejsou prohlášené za kulturní památku,
ale svou nespornou hodnotou historickou zástavbu dotvářejí.
–myš–

Po podzimních silnicích
Pokud počasí dovolí může i podzimní cyklovýlet
poskytnout příjemné a zajímavé zážitky. Místo
polních a lesních cest zvolíme lépe sjízdné silnice. Na asi dvacetikilometrovou vyjížďku se vydáme z Dubé po hlavní silnici na Nový Berštějn,
kde u zámku odbočíme na Doksy a projedeme
půvabnými lesními partiemi do Vrchovan. U kaple
Nanebevzetí Panny Marie z roku 1802 odbočíme

Štít domu v Drchlavě

Kaple ve Vrchovanech

doleva na Chlum. Úzká silnička, lemovaná stromy a keři nás dovede k obci Chlum, na jejímž
okraji můžeme obdivovat starobylá sloupová boží
muka, která se podařilo zachránit doslova z trosek. Mineme hřbitov a zajedeme se podívat na
kostel sv. Jiří. V místě původního kostela, připomínaného již v roce 1293, byl v barokním slohu
postaven v letech 1739-1740 nový kostel. Nedaleko kostela jsou i další obnovená boží muka.
Sjedeme do spodní části obce a dáme se doleva. Na kraji obce si prohlédneme cenný roubený
dům se zdobeným štítem. Silnicí, podél níž rostou
staré ovocné stromy, dojedeme na křižovatku, kterou projedeme v přímém směru. Po silnici, která je
vedena jako jedna z nejhorších v Libereckém kraji,
zamíříme do Drchlavy. Zastavíme se u drchlavského hřbitova s půvabnou průchozí márnicí a pokračujeme do osady Drchlava, kde věnujeme pozornost kostelu sv. Mikuláše. Původně gotický kostel
z roku 1352, byl renesančně přestavěn v roce
1585 a posléze barokně upraven v letech 1717
a 1777. U jeho zdi se nachází poškozený cenný náhrobek se sochou lkající ženy z roku 1816.
Všimneme si i nesmyslně umístěné šachty Vodovodů a kanalizací, kvůli které bylo zničeno přístupové schodiště k areálu kostela. V Drchlavě si
prohlédneme také hodnotné historické domy, ně-

Kostel sv. Jiří v Chlumu

čujeme na Zátyní, silnice míjí zajímavé skalní
útvary, zvláště působivé je skalní okno po pravé
straně. Přijedeme do části Zátyní zvané Uhlířské
domky, mineme boží muka a zbytek památníku
obětem první stvětové války. Projíždíme kolem
zajímavých zděných domů, kolem bývalé kaple
a obnoveného rybníčku. Za Zátyním pak můžeme zastavit u božích muk pod mohutnými jírovci.
Je odtud hezký výhled do kraje.

Roubený dům v Chlumu

Roubené stavby ve Lhotě

které s reliéfy ve štítech. Na severním okraji osady
v lokalitě Hradiště se nacházejí nepatrné zbytky
hradu Vřísek, který zde byl postaven pravděpodobně v 1. polovině 14. století.
V dolní části obce pojedeme po silnici doleva.
Půvabnými partiemi podél lesa se dostaneme na
silnici od Holan. Na ní se dáme doprava a po asi
250 m odbočíme doleva směrem na Lhotu, která
je vesnickou památkovou rezervací. Krásné roubené stavby tu korespondují s mohutnými skalními bloky a s rybníčkem. Všimneme si i božích
muk a nově vztyčené zvoničky. Ze Lhoty pokra-

Pokračujeme ke křižovatce, kde se dáme doleva. V místech, kde silnice míjí část lesa, odbočuje lesní značená cesta na Horní Dubovou
Horu. Za nájezdem na bývalé letiště odbočuje ze
silnice polní cesta s alejí mladých jírovců. Protíná
letiště a vede k Bílé kapli a dále směrem k Dubové Hoře. Pokračujeme po silnici, za druhým
výjezdem z letišťní plochy si všimneme křížového kamene. Přijíždíme k Dubé, mineme sběrný
dvůr a dostaneme se na křížovatku se silnicí 1/9
u kostela Nalezení sv. Kříže.
–myš–

Dubáček -
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Kultura
ÚŠTĚK
Galerie U Brány, 15. 11. – 31. 12.
Barbara Issa Wagner – Olejomalby
nová kolekce obrazů malířky uznávané a oceňované i mimo ČR

né najít někoho, kdo ředitele sehraje. A kdo je pro
takovou roli lepší než neznámý, ztroskotaný herec
Kristoffer! V hlavních rolích: Michal Dlouhý, Alexej
Pyško, Jaroslav Šmíd, Robert Jašków a další.
Vstupné: 350 Kč

Výstavní prostor Galerie
12. 11. – 31. 12. 2013: Koláže a obrazy
I. M. Kopaninský – surrealistické a černo-humorné koláže a obrazy.

ČESKÁ LÍPA
Jiráskovo divaldo, 15.11.2013 - 19:30
KDO JE TADY ŘEDITEL?
Skvělá současná komedie z prostředí nejmenované dánské firmy. Ravn je jejím ředitelem a zároveň
majitelem, ovšem to před svými kolegy úspěšně
skrývá. Všechna nepopulární rozhodnutí tak může
svést na vymyšleného ředitele, kterého zaměstnanci nikdy neviděli. Deset let mu tato taktika vycházela. Až nyní, když chce firmu prodat, je nut-

Kulturní dům Crystal, 18.11.2013 - 20:00
PARTIČKA
Legendární Partička se vrací!
Vstupné: 430 Kč

Výstavní prostor galerie Jídelna
1. 11. – 31. 12. 2013: 3x JEDNA
Eliška POKORNÁ + Jana VOLDŘICHOVÁ + Alena MATĚJKA. Malba, grafika, sklo, plastiky.

29.11.2013 - 19:00
4 TET
Jedna z nejvýraznějších skupin se svým luxusním koncertem!
Vstupné: 400 Kč

Den architektury aneb Dubá – Lobeč
– Mšeno: Industriál Kokořínska

Na velice úspěšnou akci v podobě Dnů evropského dědictví, které se uskutečnili v polovině
září v sušárně chmele a jejím bezprostředním
okolí, navázalo město Dubá další zajímavou
akcí. Zatím, co při Dnech evropského dědictví
si návštěvníci mohli prohlédnout především vyzdobený interiér sušárny, a expozice věnované
několika řemeslům, při Dnech architektury, které se konaly na začátku října, se zájemci hned

v úvodu akce dozvěděli podrobnosti o plánovaných úpravách okolí sušárny a vysázení třešňového sadu. Odtud se poté všichni přesunuli do
Nedamova, kde si mohli podrobně prohlédnout
nové, moderně vyhlížející chatky v místním autokempu. Prohlídku chatek doprovázel výkladem
Ing.arch. Michal Nejezchleba a Ing.arch Daniel
Baroš. Po obědě pokračovala výprava do Lobče, kde byla připravena prohlídka pivovaru s od-

borným výkladem Ing.arch Pavla Prouzy. Další
zastávkou bylo Mšeno, kde se účastníci akce
seznámili se zrekonstruovaným náměstím, studií obytné zástavby rozvojových lokalit, výstavou
prací studentů FSv ČVUT v Praze nebo s informacemi týkajícími se rekonstrukce základní školy. Téměř celodenní program se vydařil na výbornou, což potvrzovaly i velice kladné ohlasy
samotných účastníků.

Den architektury

Již třetí ročník celorepublikového festivalu Den
architektury zaznamenal rekordní návštěvnost
a živý zájem o současnou architekturu mezi nejširším publikem. Festival proběhl u příležitosti
Světového dne architektury, který letos připadl
na pondělí 7. října.

Pořadatelé zařadili do letošního programu
Dne architektury více než osm desítek akcí
v padesáti osmi městech. Podle odhadů dorazilo celkem téměř čtyři tisíce lidí. Účastníci napříč
generacemi – od studentů, rodičů s dětmi až po
seniory – ocenili zejména autentický přístup prů-

vodců – z velké části architektů mladé a střední
generace. Pozitivní ohlasy však sklidily i dvanáctileté průvodkyně v Černošicích, které představily
architekturu očima dětí.
Marcela Steinbachová, architektka a zakladatelka o.s. Kruh o letošním ročníku říká: „Mám
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radost, že se architektura konečně dostává do
širšího společenského povědomí. Zdá se, že se
veřejnost stává rovnoprávnými účastníky diskuse o tvorbě veřejného prostoru a že kvalitní architektura je cílem nás všech. Mimořádná účast
procházek Dne architektury tento fakt potvrzuje.
Doufáme, že i naše akce přispěje ke kvalitnějšímu zadávání veřejných zakázek nejen s ohledem
na nejnižší cenu, ale převážně na nejvyšší kvalitu. Neb v prostředí obklopeném architekturou vyrůstáme a žijeme my všichni.“
Mimo akce v České republice proběhla procházka ve slovenských trenčianských Teplicích

a Piešťanech a prohlídka budovy českého velvyslanectví v Londýně v rámci populární akce Open
House Festival. Budovu architekta Jana Bočana
v Kensington Palace Gardens navštívilo u této
příležitosti 1200 lidí.
Občanské sdružení Kruh pořádá od roku 2001
veřejné akce a přednášky zaměřené na současné
dění v architektuře. Cílem přednášek a diskusí je
zprostředkovat dialog o kvalitní české i světové
architektuře a o architektonické tvorbě široké veřejnosti. Kruh uspořádal více než sto přednášek
významných i začínajících českých a zahraničních
architektů a teoretiků architektury, dva filmové fes-

Dubáček

tivaly o architektuře a výstavu Povolání: architekt(ka). Pravidelně vydává sborníky Textů o architektuře. Od roku 2011 pořádá Občanské sdružení
Kruh celorepublikový festival Den architektury.
V roce 2013 probíhá ve spolupráci s Francouzským institutem přednáškový cyklus Metamorfózy měst o současné francouzské architektuře s jejími předními tvůrci. Série po
zcela naplněné přednášce Eduarda Francoise
v pražském Světozoru (cca 380 míst) představí ve své podzimní části francouzské architektky
– Manuellu Gautrand a Anne Lacaton.
Pavlína Svatoňová

Prďovi na nebesa

V pátek 18.října bylo v Kolíně pohřbeno tělo muzikanta, jehož občanské jméno Zdeněk Bláha
někteří lidé ani neznali. Většinou ho oslovovali
různými přezdívkami, v Dubé byl znám jako Prďa
nebo Smokes.
Patřil k těm muzikantům, kteří každou jednoduchou písničku dokážou zahrát na jakýkoli
nástroj. A tak mohl být Prďa viděn s kytarou,
s flétnou, u klavíru, u harmonia. V Dubé býval
nejčastěji vidět s harmonikou, takže ho někteří
dubáci považovali za harmonikáře. Nicméně byl
bubeník, a to excelentní bubeník. V těžkých notách, které dostával, nebylo obtížnosti, se kterou
by se se ctí nevypořádal.

Byl také společensky aktivní: vysedával po
hospodách a pro samé mluvení často neměl
čas pít. Dokázal spojit lidi, kteří by se jinak
nemohli potkat. Léta pracoval jako dozimetrista v uranových dolech a angažoval se v ekologických aktivitách. V Dubé spoluzakládal
Podbezdězský spolek, na jehož půdě se pak
zúčastnil mnoha akcí, několik akcí sám vymyslel a uspořádal.
Zvláštní bylo, že u toho dokázal de facto nebydlet. Přinejmenším posledních 10 let svého života byl oficiálně hlášen na jednom vesnickém
obecním úřadě jako osoba bez bydliště, ve skutečnosti však dokázal přesně odhadnout míru,

kolik dnů může
být u koho na návštěvě, aby neobtěžoval. I v Dubé
strávil mnoho desítek hodin tím, že
seděl u okna, kouřil a četl Platóna,
Heideggera nebo
čínskou poezii.
Těch cigaret
však bylo příliš mnoho. Kdo jste ho znali, připijte
mu na nebesa.
–krk–

Ze života škol
Ukliďme si svět
V pátek 11. 10. se naše V. třída zapojila do akce
Ukliďme si svět. Zúčastnilo se 16 žáků. Naším
úkolem bylo hrábání listí na starém hřbitově. Většina z nás si přinesla vlastní hrábě, pro ostatní
žáky bylo zapůjčeno nářadí z městského úřadu.
Po příchodu na starý hřbitov jsme byli rozděleni do dvojic a každé dvojici p. učitelka přidělila

určitý úsek. Přesto, že nám počasí moc nepřálo,
odvedli jsme velký kus práce, ze které jsme měli
všichni radost.
V. třída
I přes nepřízeň počasí jsme v pátek my čtvrťáci prošli ulicí Českolipskou okolo bývalého
kina na Výsluní. Odtud jsme zase sestoupili do
ulic Sadová a Vodní. Při sbírání odpadků, které
zde zanechali nepořádní občané Dubé jsme nemohli přehlédnout krásu podzimní přírody. Den
jsme zakončili hrami v barevné podzimní a mokré přírodě.
Veronika Matějková,IV.
Prvňáci se vydali po přidělené trase s nadšením. Město máme čisté, neboť jsme nasbírali
minimum odpadků. To jsme fakt moc rádi. Otázka
je, zda je to přístupem lidí, že odhazují odpadky
tam, kam mají nebo zda tak úžasně pracují za-

Vážíme, vážíte ...

Na chovatelském kroužku v Ekoškole Dubá se
skutečně děti nenudí. Kromě pravidelného krmení a chování zvířecích miláčků si vymýšlejí zábavné aktivity. Na posledním setkání to bylo
vážení zvířátek. Výzkumu se podrobilo celkem
18 zvířátek. Některé se vážit nemohlo, protože
by se ručička váhy ani nepohnula, např. pakobylka indická. Jiné zase nechtělo opustit své terárko, např. drápatky. O zábavu bylo však posta-

ráno dostatečně.
Uvádíme váhy některých zvířátek: nejtěžší
byla fretka Fredík 1 400 g, želva nádherná Žofina 750 g, želvy kaspické 900 g a 760 g, želva
zelenavá Evžen 750 g, morče Mařenka 1 000 g,
užovka 605 g, korálovky 200 g každá, křeček Silák a pískomil shodně 100 g, osmáci 505 g každý.
Paní učitelka se raději nevážila.
Jana a Pavel Maškovi, chovatelský kroužek

městnanci MěÚ? Věříme, že náhled lidí na čistotu
města je pozitivníJ
Jana Mašková,I.
Dne 11. 10. prováděli žáci sedmého a osmého ročníku úklid stráně podél žabích zábran
směr Dačice sběrem odpadků. Většina žáků se
poctivě zapojila. Vcelku nás překvapilo, jak velké množství odpadů různého druhu (především
papírových, plastových sáčků, PET lahví či obalů
od sušenek, jogurtů apod.) jsme na takto krátkém
úseku našli. Naplnili jsme dva velké pytle a jeden
z půlky. Někteří žáci se pozastavovali nad bezohledností a přístupem občanů Dubé ke svému
životnímu prostředí. Věříme, že akce školy přinesla žákům pochopení, že každý z nás je zodpovědný za své město a za to, v jakém prostředí
chceme žít.
Mgr. Tomáš Bartoš,VIII.

Dubáček -
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Seminář

Prostory ZŠ Slovanka v České Lípě poskytly azyl
pro setkání škol zapojených do mezinárodního
programu Ekoškola. Předání zkušeností, názorů,
seznámení se navzájem, jak na analýzu školy, jak
oživit schůzky ekotýmu, to vše bylo náplní setkání. Za Ekoškolu Dubá se přijely podělit o své zkušenosti děvčata z ekotýmu IX. třídy, Ája Vnuková,
Terka Jansová a Štěpánka Zývalová.
Užitečné poznatky – vedení schůzky ekotýmu – využijí hned v listopadu na další pracovní
schůzce ekotýmu školy.
Jana Mašková

Nedvězí 2013

13. ročník podzimního výstupu na Nedvězí proběhl za nádherného slunečného počasí. Na startu se sešlo 44 poutníků a 3 pesani. Trasu si každý vybral podle svých možností, buď Pramenným
dolem nebo po silnici. Cíl byl společný – vrchol
Nedvězí. Cestu Pramenným dolem si užívali hlavně psi, zvlášťě pak Amálka Žalovičová, která vymetla svým vlastním tělem snad všechny louže
a loužičky včetně bahýnka, takže na konci vypadala černě! Majitel to však černě neviděl.
Majda Středová upekla lentilkovou buchtu,
kterou pohostila všechny poutníky na vrcholu.
Opékání buřtíků v cíli bylo za velmi silného povětří, a tak Pavel zodpovědně hlídal oheň. Rozhled byl nádherný a dokonce byl spatřen Ještěd
a Krkonoše.
Nejmladším účastníkem byla tříměsíční Ema
Nováková, která dorazila na vrchol v závěsu na
těle svého tatínka pod dohledem mamky.

15

Děkujeme sponzorům: panu Fléglovi za sladký doping v podobě Tatranek, panu Pokornému
za buřtíky – neměly chybu, panu Krejčíkovi za
dopravu dřeva, Pavlovi za ohňový servis.
Snad si to letos všichni užili, děkujeme všem
za účast! Zveme všechny podzimní poutníky na
ročník 14.! Příroda je kolem Dubé úžasná!
Z historie pochodu:
od roku 2001 do
roku 2013 se pochodu zúčastnilo 361
poutníků a 16 psů,
nejméně poutníků
dorazilo v roce 2004
a 2007 – 15 + 2 psi,
nejvíce v roce 2010
– 45 + 3 psi.
Jana a Pavel
Maškovi

Zelené
kilometry

V týdnu od 7. 10. – 11. 10. sbíraly děti i pedagogové zelené kilometry. To znamená, že tento týden
se dopravovali všichni do školy ekologicky – pěšky, busem nebo plně obsazeným autem. Všichni
by se měli zamyslet nad svojí dopravou do zaměstnání, zda je skutečně ekologická. My ve škole
jsme se o to snažili aspoň tento týden.
Podařilo se nasbírat celkem 13 543 zelených kilometrů, což je 783 km na jednoho žáka!
SUPER!
Jana Mašková

Zdravá Pětka učí děti ze ZŠ v celé České republice zásadám zdravé výživy a jejich důležitosti v rámci zdravého životního stylu. Ten je na
Ekoškole Dubá dlouhodobě podporován školním

Zdravá Pětka
programem Zdravý životní styl. Proto tuto aktivitu
školy uvítala a využila 18.10. pro I. a VI. třídu.
Nadační fond Albert poskytuje všechny programy školám zdarma.

Škola Zdravé pětky, kterou využili prvňáci seznamuje zábavnou formou plnou her a soutěží
s 5 základními zásadami zdravého stravování.
Párty se Zdravou Pětkou je dvouhodinovka
přípravy studeného párty pohoštění pro žáky,
kterou využili šesťáci.
Děkujeme lektorce paní Bc. Ireně Škobisové
za úžasné zdravé naladění.
Mgr. Jana Mašková
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Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

SEZNAMTE SE S DVOUNOHÝMI A ČTYŘNOHÝMI ČLENY C
HOVATELSKÉHO KROUŽKU EKOŠKOLY DUBÁ.
Jana a Pavel Maškovi

Kačka a Fredík

Kája a korálky

Kája a Pupinda

Kryštof a silák

Eliška a korálovka

Filip a korálovka

Josífek a užovka

Kačenka a Mařenka

Natálka a činčilka

Anetka a činčilák

Anežka a Mařenka

Eliška a Fredík

RENDY

Představujeme všem nového člena
naší zvířecí tlupy v chovatelském
kroužku Ekoškoly Dubá – gekona obrovského, který se jmenuje
Rendy. Zvyká si na nové prostředí, živí se cvrčkama a je nádherný. No ne?
Mgr. Jana Mašková

Majda a Mařenka

