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Vážení spoluobčané,
hned v úvodu mého sloupku bych vás ráda informovala,
jak se naše město umístilo v krajské soutěži Zlatá popelnice 2011. O tom, že jsme se opět dostali mezi dvacet nejlepších měst a obcí z celého Libereckého kraje,
jsem se zde zmínila minulý měsíc. Věřím, že ačkoliv
jistě víte, v čem soutěž spočívá, dovolíte mi krátkou rekapitulaci. Vyhlašovateli soutěže o Zlatou popelnici jsou
Liberecký kraj a obalová společnost EKO-KOM, a. s.,
kritérii, která jsou před vyhlášením výsledků posuzována, je kromě množství vytříděného odpadu také spolupráce s občany, jejich informovanost např. prostřednictvím městského zpravodaje či webových stránek nebo
také míra zapojení školských zařízení do odpadového
systému obce. Slavnostní předávání cen finalistům této
prestižní soutěže se stejně jako v roce uplynulém odehrálo na libereckém Ještědu, kam jsem se vypravila ve
druhé polovině června.
Velice ráda vám prostřednictvím Dubáčku mohu sdělit, že po loňském „propadu“ na bronzovou příčku jsme za
rok 2011 opět dosáhli až na první místo, což je v konkurenci zbývajících 214 obcí a měst Libereckého kraje neuvěřitelný úspěch. Rozdíly v množství vytříděného odpadu
zejména u prvních třech nejlepších obcí obvykle bývají
minimální. Dubá si však spolu s prvenstvím odnesla pochvalu od radního Libereckého kraje pro resort zemědělství a životního prostředí Ing. Jaroslava Podzimka, který nad soutěží převzal záštitu, neboť právě v množství
odvezeného separovaného odpadu jsme ostatní města
předběhli s velkým náskokem. To je rozhodně potěšující
zpráva. Do Dubé tedy putovala nejen krásná broušená
váza, ale také poukaz na 60 tisíc korun, za které máme
v plánu přikoupit další nové herní prvky pro dětské návštěvníky nedamovského autokempu.
V souvislosti s úspěchem, kterého jsme v Liberci
díky píli vás všech dosáhli, bych tímto chtěla poděko-

Slovo úvodem
vat všem občanům, kteří se aktivně zapojili do odpadové politiky našeho města, a pro které se třídění domovního odpadu stalo samozřejmostí a nedílnou součástí
každodenního života. Velké poděkování patří také naší
základní škole v čele s paní ředitelkou Mgr. Jindřiškou
Skalickou, paní učitelce Mgr. Janě Maškové, která se
obrovskou mírou podílí na rozvoji ekologického smýšlení žáků, mateřské škole, kde se děti rovněž seznamují se základy třídění odpadu a v neposlední řadě
také naší ekoložce slečně Martínkové a pracovníkům
města, kteří se podílejí na rozvoji a zlepšování odpadového hospodářství v Dubé i okolních obcích. Věřím,
že společným úsilím se nám i v příštím roce podaří dosáhnout skvělých výsledků v této soutěži. Ještě jednou
děkuji vám všem.
Na červnovém zasedání městského zastupitelstva byl projednán a jednohlasně schválen můj návrh na udělení již druhého ocenění Čestného občanství města Dubá, a to nikomu jinému než JUDr. Vítu
Fialovi, zakladateli dlouholeté tradice Mezinárodních
jazzových dnů Dubá – Nedamov, na jejichž 18. ročník se můžete těšit ve dnech 10. a 11. srpna letošního
roku. Návrh na udělení čestného občanství panu Fialovi jsem zastupitelům předložila na základě podnětu
paní Evy Pilarové, jíž bylo čestné občanství uděleno
u příležitosti životního jubilea v roce 2009. JUDr. Vít
Fiala se již osmnáctým rokem zcela nezpochybnitelně
podílí na rozvoji kulturního života v Dubé. Mezinárodní
jazzové dny, u jejichž zrodu stál spolu s paní Evou Pilarovou, lákají do Dubé každoročně stovky návštěvníků ze všech koutů republiky i ze zahraničí. Dlouhá léta
pro mnohé z nás není jen vynikajícím hudebníkem, ale
také sousedem a vzorem. Tím je především místním
mladým a talentovaným hudebníkům, kterým vyjadřuje
svoji podporu a předává jim své zkušenosti, a to nejen
na pódiu letního kina v Nedamově, kde také díky němu

již několikrát vystoupili a ohromili publikum svým talentem. K předání zmíněného ocenění panu Fialovi dojde
u příležitosti letošních MJD, na které jste tímto všichni
srdečně zváni. Věřím, že udělení Čestného občanství
města Dubá je tím nejlepším způsobem, jak poděkovat
panu Fialovi za vše, co pro naše město doposud vykonal a zároveň doufám, že naše spolupráce s ním bude
nadále pokračovat i v budoucnu.
První pololetí letošního roku je úspěšně za námi,
nyní nás čekají dva měsíce letní sezóny a doufejme, že
i přívětivého počasí, které nám umožní naplno si užívat
koupání v našem autokempu. Nedamov je jednou z pěti
rekreačních vodních ploch, na nichž byly odebrané vzorky vody vyhodnoceny Krajskou hygienickou stanicí LK
jako vhodné ke koupání a tudíž zdraví zcela neškodné
(kvalitu vody můžete průběžně sledovat na stránkách
KHS LK www.khslbc.cz).
Závěrem bych chtěla poděkovat za vynikající přípravu a organizaci letošních Letních slavností města Dubá,
které se téměř na samém konci června odehrály na autobusovém nádraží. Poděkování patří nejen účinkujícím,
kteří byli skvělí, ale také naší kulturní komisi, pracovníkům města, kteří jako každoročně připravili pro slavnosti
na autobusovém nádraží zázemí, našim hasičům za vystavení techniky i krásný ohňostroj a samozřejmě také
vám všem, kteří jste se na slavnosti přišli podívat.
Přeji vám, aby první prázdninový měsíc proběhl ve
znamení pohody a příjemných zážitků a abychom se ve
zdraví a v co největším počtu sešli na dalších kulturních
akcích, které jsme pro vás na léto připravili a o nichž
budete informováni jak na vývěsních deskách, tak na
webových stránkách www.mestoduba.cz. Srdečně zváni jste rovněž do letního kina Nedamov, ve kterém jsme
pro vás v průběhu července a srpna připravili celou
řadu zajímavých a zábavných filmů. Krásné léto.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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Střípky z radnice
Prvenství pro Dubou

Jsem hrdá na to, že mohu říci, že Dubá je opět
„JEDNIČKA“. V čem, že? Přeci v odpadech, přesněji řečeno v třídění odpadu v celém Libereckém
kraji. Řeč nebude o ničem jiném, než o odpadech
a Zlaté popelnici 2011.
Nijak se netajím tím,
že v Dubé si na správné nakládání s odpady
hodně potrpíme. Mnohdy jsem na stránkách
Dubáčku „metala blesky“ kvůli tomu, že se
ne všichni zrovna, co se
týče odpadů, chovali dle
mých představ, tentokrát
tu ovšem pro kritiku není
místo, na řadě jsou pochvala a poděkování.
Soutěž Zlatá popelnice
(letos s dovětkem „2011“)
je nejen celokrajsky, ale
dokonce celorepublikově
velmi uznávanou a prestižní záležitostí. Odpady
samotné jsou v dnešní
době horké téma. Očekáváme několik novel,
které nám, jak doufáme, zjednoduší život a do
některých oblastí odpadového hospodářství snad
konečně vnesou jasno. To ovšem jen na okraj tohoto článku…
Letos se na nás, obdobně jako v letech minulých usmálo štěstí, neboť jsme se dostali mezi
20 nejlepších měst a obcí v rámci celého Libereckého kraje (pouze pro představu uvádím, že
do soutěže bylo automaticky zapojeno všech
215 obcí a měst, které mají v kraji zaveden oddělený sběr jednotlivých složek komunálního odpadu). Už samotné umístění ve finále je úspěch,
kterého si vážíme. Za rok 2009 jsme vystoupali
na zlatý stupínek, vloni, teda za rok 2010 jsme
z něj sestoupili na třetí místo a letos jsme opět
zazářili na příčce nejvyšší. Vynikající výsledek,
za který vděčíme vám všem moji milí třídiči.

Letos jsem se bohužel nemohla slavnostního předávání cen vítězům zúčastnit, o to větší radost jsem ovšem měla, když jsem se tu
skvělou zprávu dozvěděla. DĚKUJI. Děkuji vám
všem. Potěšilo mě, když jsem se dozvěděla, že
jsme nejen, že vyhráli, ale také, že jsme ostatní
města v množství vytříděného odpadu předběhli
s obrovským náskokem.
Je pravdou, že poslední dobou pozoruji, že
kapacita separátů se zdá být nedostačující, a to
i přes fakt, že na několika stanovištích již byly
původní nádoby nahrazeny nádobami většími.
Proto mě bude čekat další jednání se svozovou
firmou, která nám tyto barevné kontejnery poskytuje. Věřím, že tento zanedbatelný problém
se nám ovšem brzy podaří vyřešit.
Kritérii, která jsou v rámci Zlaté popelnice posuzována, není jen samotné množství vytříděného odpadu, ale také počet komodit, které umožňujeme našim občanům třídit, informovanost
občanů, spolupráce se školou či školkou a vůbec rozvoj odpadového hospodářství jako takového. Pro příští ročníky uvažují vyhlašovatelé této
soutěže, kterými jsou Liberecký kraj a obalová
společnost EKO-KOM, a.s., o zavedení nových
kritérií, která by dle mého osobního názoru celou
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soutěž oživila, a pro nás, obce, byla jistě novou,
dobrou a potřebnou inspirací ve zlepšování nakládání s odpady.
Ani přes vynikající umístění v letošním ročníku Zlaté popelnice nehodláme usnout na pomyslných vavřínech. Stále je co zlepšovat, toho
jsme si dobře vědomi. Navíc, nádherná broušená
váza a poukázka na 60 tisíc, kterou paní starostka Mgr. Zdeňka Šepsová z Liberce přivezla, jsou
velmi dobrou motivací, která nás jistě bude nutit
se i nadále odpadům intenzivně věnovat. Proto
vás prosím, třiďte, třiďte, třiďte… Vy sami totiž na
úspěchu, kterého jsme dosáhli, máte, a nebojím
se říci, že hlavní, podíl.
Prostřednictvím Dubáčku bych chtěla opravdu a ze srdce poděkovat vám všem, kteří nám
svojí pílí a vzorností pomáháte dosahovat v této
soutěži opakovaných úspěchů. Poděkování patří
také základní a mateřské škole za vynikající spolupráci v oblasti odpadů. Za obrovskou podporu
děkuji také vedení města v čele s paní starostkou Mgr. Zdeňkou Šepsovou a panem místostarostou Tomášem Novákem. Zkrátka děkuji všem,
pro které není pojem „odpady“ cizí slovo.
Zuzka Martínková, ekolog
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Z městské matriky

Dolejšová Marta, Dubá
Řeháková Eva, Rozprechtice

NAROZENÍ
Pejpal Václav, Dubá
Rupert Martin, Dubá

76 let
81 let

ÚMRTÍ

Z

Marysko Václav, Dubá
Štrupl Jiří, Dubá

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 112 – Integrovaný záchranný systém,
hasiči – 150, záchranná služba – 155, policie – 158, hasiči Dubá – 725 076 553
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Usnesení z veřejného zasedání
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Usnesení č. 6/2012 ze dne 21. června 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 protinávrh paní Mgr. Jany
Maškové předložený upravený program veřejného zasedání Zastupitelstva města Dubá
č. 6/2012.
pro schválení: 6 proti schválení: 4 zdrželo se: 0

2) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu paní Evu Jelenovou a pana Milana
Netrha a zapisovatele usnesení paní Miloslavu
Vokolkovou.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 5/2012 ze dne 24. května 2012
včetně nedořešených bodů z předchozích
usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 6/2012 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě písemné žádosti (složka č. 21/11), vyhlásit a zveřejnit záměr
prodeje městských pozemků: p.p.č. 27, ostatní
plocha o výměře 24 m2, p.p.č. 28, trvalý travní
porost o výměře 44 m2, p.p.č. 30, ostatní plocha o výměře 208 m2, p.p.č. 61/5, trvalý travní
porost o výměře 912 m2, p.p.č. 63, trvalý travní porost o výměře 1 445 m2, část p.p.č. 1213/
1, ostatní plocha o výměře cca 500 m2, v obci
Dubá, katastrální území Zakšín. Výměra a rozsah pozemků bude upřesněna geometrickým
plánem. Jedná se o pozemky před budovou
čp. 38 v Zakšíně.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městských pozemků
(záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná
žádost č.ev. 33/11): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o p.p.č. 522/3, ostatní plocha o výměře 575 m2, p.p.č. 523, zahrada
o výměře 2 284 m2, p.p.č. 525/1, trvalý travní porost o výměře 551 m2, p.p.č. 525/2, trvalý travní
porost o výměře 91 m2, p.p.č. 526/8, trvalý travní porost o výměře 1 420 m2, p.p.č. 537/1, trvalý
travní porost o výměře 1 785 m2, v obci Dubá,
katastrální území Dřevčice. Strana kupující: pan
T.P., kupní cena činí 313 920,- 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. 2 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: 1

komentář starostky: Úprava rozpočtu zapo-

juje především získané dotace a další příjmy,
které nebyly ve schváleném rozpočtu. Mimořádně je navýšen příspěvek pro základní školu. Ve
školní jídelně byla pořízena nová myčka za 55
tisíc Kč, další mimořádný výdaj je doplatek za
plyn 200 tisíc Kč. Nově vznikla situace s krácením financování úvazků provozních pracovníků
školy krajským úřadem, a tím měsíční propad
ve výši 40 tisíc Kč. V úpravě rozpočtu je situace
řešena zálohovým příspěvkem do fondu odměn
ve výši 145 tisíc Kč a k situaci se zastupitelstvo
vrátí v září. Celkově se strana příjmů navyšuje
o 2 miliony 335 tisíc Kč a strana výdajů o 2 miliony 294 tisíc Kč. Po úpravě č. 2. je plánovaný hospodářský výsledek mínus 1 milion 739 tisíc Kč.
5b) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se stavu finančních
prostředků města Dubá ke dni 31. 5. 2012, který
je 12 milionů 321 tisíc Kč.
6) UDĚLILO na návrh paní starostky Čestné
občanství města Dubá panu JUDr. Vítu Fialovi,
který výrazným způsobem přispěl k propagaci
města, rozvoji kulturního a uměleckého života v Dubé. Pan JUDr. Vít Fiala je zakladatelem
a organizátorem hudebního festivalu Mezinárodní jazzové dny Dubá-Nedamov, v letošním roce
se uskuteční již 18. ročník.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Zastupitelstvo zhodnotilo a rozhodlo se dle mého návrhu ocenit přínos
JUDr. Víta Fialy pro naše město a schválilo udělit
mu Čestné občanství města Dubá.
Návrh: „Vážení zastupitelé, na základě podnětu Čestné občanky města Dubá, paní Evy Pilarové, se na vás obracím s žádostí o zvážení
návrhu na udělení Čestného občanství města
Dubá panu JUDr. Vítu Fialovi.
JUDr. Vít Fiala, absolvent právnické fakulty Univerzity Karlovi v Praze, kontrabasista,
baskytarista a vynikající skladatel, je bezesporu jednou z nejvýznamnějších osobností,
která je již po dlouhá léta spojována s naším
městem.
Kouzlo malebné krajiny Dubska objevil Vít Fiala v roce 1975. Učarovala mu natolik, že si zde
o dva roky později zakoupil roubenku, jejímiž
majiteli jsou se ženou dodnes, a v níž tráví téměř stejně času jako v jeho domovské Praze.
V průběhu let, se JUDr. Fiala stal pro mnohé
z nás nejen dobrým sousedem, ale také přítelem a vzorem. Vzorem se stal především pro
místní mladé hudebníky, kterým neváhal vyjádřit podporu, ať už formou navázání spolupráce, a tím i předávání vlastních zkušeností,
nebo propagací v médiích (rozhovory v tištěných periodikách i rádiu).
Nejvýznamnějším počinem, kterým pan Fiala vyjádřil svoji oddanost našemu městu, bylo
založení tradice pro nás do té doby nevídané.
Stal se totiž doslova otcem „hudebního svátku“
v podobě Mezinárodních jazzových dnů Dubá
– Nedamov, které v letošním roce oslaví svoji
plnoletost. Pravidelně každý rok věnuje zcela
bez nároku na odměnu svůj drahocenný čas

jejich přípravě, sestavení programu i zvaní
samotných hudebníků. Mezinárodní jazzové
dny díky své jedinečnosti a celorepublikové
vyhlášenosti lákají do Nedamova, kde se odehrávají, každým rokem stovky návštěvníků ze
všech koutů republiky, i ze zahraničí.
Navrhuji vám proto, vážení zastupitelé, abychom zhodnotili výše uvedená fakta, a věřím,
že vy, stejně tak jako já, dospějete k jedinému možnému závěru, a to sice, že nyní je na
nás, abychom panu JUDr. Vítu Fialovi dokázali, jak si moc ho za vše, co pro nás doposud
udělal, vážíme. Udělení Čestného občanství
města Dubá je v jeho případě nejvhodnějším
možným oceněním.“

7) SCHVÁLILO na návrh paní starostky změnu způsobu zabezpečení stravování dětí a zaměstnanců Mateřské školy Dubá – příspěvková
organizace. S účinností ode dne 1. září 2012
bude stravování zabezpečeno dovozem stravy
ze školní jídelny Základní školy Dubá, okres
Česká Lípa. Školní jídelna v mateřské škole
bude fungovat jako výdejna stravy. V této souvislosti bude podána žádost o změnu zápisu
mateřské školy a základní školy v rejstříku škol
na Krajský úřad Libereckého kraje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.
VYDALO na návrh paní starostky nové
znění zřizovací listiny Mateřské školy Dubá
– příspěvková organizace s účinností ode dne
1. září 2012, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
VYDALO na návrh paní starostky nové znění zřizovací listiny Základní školy Dubá, okres
Česká Lípa s účinností ode dne 1. září 2012, viz
příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
pro schválení: 6 proti schválení: 1 zdrželo se: 3

komentář starostky: Na základě rozhodnutí zastupitelstva o nutnosti udržení školství v Dubé,
nutnosti minimalizovat rostoucí finanční nároky
(stát požaduje stále větší finanční spoluúčast
z městského rozpočtu) a využití všech současných kapacit, dojde ke změně stravování v mateřské škole od 1. 9. 2012. Obědy se budou vařit
ve školní jídelně základní školy, která je moderně vybavena, kapacitně dostačující a personálně kvalitně obsazena. Ze své zkušenosti mohu
všechny rodiče dětí ze školky ubezpečit, že jídlo
bude kvalitní, chutné a bude odpovídat požadavkům zdravé výživy.
8) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
předložený závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj za rok 2011, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá a na elektronické
úřední desce.
9) SCHVÁLILO na návrh pana MUDr. Jiřího
Klementa na základě předložené písemné žádosti pana Jakuba Marka, bytem Dubá, poskytnout sponzorský dar ve výši 100 000,- Kč na
zakoupení kola Handbike a trenažéru FLUID2.
Finanční prostředky budou zaslány na příslušný
založený účet u Konta BARIÉRY.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0
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komentář starostky: Zastupitelstvo se rozhodlo podpořit finančně záměr nákupu kola a trenažéru a pomoci tak splnit sen pana Jakuba Marka. Ten se v současné době, kdy je již 4 roky
upoután na invalidní vozík, rozhodl začít opět
sportovat a zúčastnit se např. i závodů Black
Bridge „Závod na kolečkách“. Přejeme mu hodně úspěchů a sil v překonávání nelehkých problémů, které ho v životě provázejí.
10) ODLOŽILO na protinávrh paní starostky
schválení předloženého návrhu paní Markéty
Slezák na vydání dokumentu Koncepce rodinné politiky Města Dubá, viz příloha k nahlédnutí
na Městském úřadě Dubá.
pro schválení: 6 proti schválení: 4 zdrželo se: 0

komentář starostky: Navrhla jsem odložit
schválení dokumentu, prodiskutovat ho se členy
Komise pro občanské záležitosti, s aktéry rodinné politiky a přizpůsobit potřebám a možnostem
našeho města. Po té předložit znovu zastupitelstvu ke schválení.
11) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní Markéty Slezák, týkající se azbestu v MŠ Dubá: seznámení s výsledky šetření Ministerstva zdravotnictví ČR.
komentář starostky: Zastupitelstvo nebylo předem z neznámých důvodů seznámeno s výsledky, dočetlo se o nich v novinách a požádalo o jejich zaslání alespoň dodatečně.
12) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní Markéty Slezák, týkající se Osadního výboru Nový
Berštejn 2012, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
komentář starostky: S předsedou osadního výboru jsem se setkala a dohodli jsme se na dalším
postupu při realizaci programu osadního výboru.
13) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:

a) výstavby oplocení na městském pozemku u bývalého zahradnictví v Dubé
komentář starostky: Výstavbou plotu jsme splnili poslední závazek po dokončení kanalizace
v našem městě. Pozemek město získalo jako dar
od majitelky bývalého zahradnictví za podmínky,
že jej oplotí a zamezí přístupu na její sousedící
soukromé pozemky.
b) obnovy fasády městského objektu
čp. 12 na Masarykově náměstí v Dubé
komentář starostky: Po výměně oken, dveří
a rekonstrukci střechy, jsme se rozhodli obnovit
rovněž fasádu. Na výzvu k nabídce reagovaly dvě
firmy – Petr Tamchyna, Doksy a Tomáš Novák,
Dubá. Nižší nabídku ve výši 249 461,- Kč dodala
firma Tomáš Novák, a proto s ní do konce měsíce podepíši smlouvu o realizaci obnovy fasády
na městském domě.
c) 24. ročníku štafety k uctění památky tragického 70. výročí vyhlazení obce Lidice
a osady Ležáky k uctění památky hrdinů Heydrichiády a pochodu smrti lidických žen
komentář starostky: V sobotu 23. června přibližně v 11 hodin přivítáme štafetu i u nás v Dubé. Na náměstí připojím stuhu s nápisem města Dubá na štafetový kolík. Zájemci společně se
členy Veterán klubu Dubá mohou štafetu doprovodit po území města. Děkuji všem, kteří se zúčastní a připojí se tak k odkazu a myšlenkám
24. ročníku štafety Ravensbrück – Nový Bor –
Lidice – Ležáky: uctění obětí z dob Heydrichiády a podpora porozumění a nových přátelských
kontaktů v česko-německých vztazích.
d) pozvání na putovní výstavu k 70. výročí operace Anthropoid „Někomu život, někomu
smrt“ ve dnech 25. 6. – 29. 7. 2012
komentář starostky: Jménem paní Bc. Petry
Volejníkové a Veterán klubu Dubá zvu všechny
na vernisáž výstavy, která mapuje nejvýznamnější odbojový čin v Evropě v období 2. světové
války – atentát na Heydricha, jeho pozadí, příčiny
i důsledky. Vernisáž se uskuteční v pondělí 25.

Dubáček

června v 17 hodin 30 minut v obřadní síni na
radnici v Dubé. Účast přislíbil hejtman Libereckého kraje Mgr. Stanislav Eichler, který převzal
záštitu nad výstavou, autorka výstavy Jindra Svitáková a předseda Asociace nositelů legionářských tradic Jaroslav Houška. V případě dobrého zdravotního stavu dorazí i přímý účastník
odboje, brigádní generál Stanislav Hnělička.
e) pozvání na Letní slavnosti města
Dubá dne 30. 6. 2012
komentář starostky: Kulturní komise pro nás
připravuje 10. ročník letních slavností. Zvu vás
všechny na zajímavý program, který bude opět
uvádět pan Aleš Cibulka, vystoupí celá řada
hostů, těšit se můžete i na vystoupení čestné
občanky města Dubá paní Evy Pilarové. Z doprovodných akcí doporučuji zúčastnit se výstav
„Někomu život, někomu smrt“ a „Historie a budoucnost Slávie“. Zájemci o fotolety nad Dubou
se mohou prolétnout vrtulníkem a nebudou chybět ani pouťové atrakce a občerstvení.
f) pozvání na Mezinárodní jazzové dny
Dubá – Nedamov ve dnech 10. – 11. 8. 2012
komentář starostky: Již 18. ročník se letos
uskuteční v letním kině v Nedamově. Připravuje se bohatý program, který bude o to slavnostnější, že společně s místostarostou města Dubá panem Tomášem Novákem předáme
Čestné občanství města Dubá panu JUDr. Vítu
Fialovi, otci tohoto hudebního svátku, za jeho dlouhodobé zásluhy v pozitivní prezentaci
našeho města.
g) pozvání na Dny Evropského dědictví
dne 15. 9. 2012
komentář starostky: Stejně jako loni pro nás
manželé Volejníkovi připravují oslavy Dne evropského dědictví a my se můžeme těšit na bohatý
program, který se bude odehrávat v okolí unikátní technické památky bývalé sušárny chmele.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka Města Dubá,
Tomáš Novák, místostarosta Města Dubá

Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v květnu

l Dne 1.5.2012 od 19:28 do 20:13 hodin vyjela
jednotka k požáru do osady Nedamov s technikou CAS-25 Liaz a RZA I Nissan Patrol v počtu
1 + 6. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno dohořívající nehlídané ohniště po spalování klestu. Jednotka preventivně provedla prolití ohniště a zabránila tak
možnému rozšíření na travní porost. Majitel pozemku byl vyrozuměn.
l Dne 2.5.2012 od 13:41 do 14:03 hodin vyjela
jednotka k technické pomoci na komunikaci I. třídy, číslo 9 v KÚ Deštná s technikou RZA I Nissan
Patrol v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý strom
přes celou vozovku. Jednotka pomocí motorové
řetězové pily provedla jeho postupné rozřezání
a následné odstranění z komunikace.
l Dne 3.5.2012 od 16:56 do 18:45 hodin vyjela jednotka k požáru lesního porostu v polesí Obrok na Kostelec s technikou CAS-32 T148
a RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 7. Po nalezení
přístupové cesty, navedení techniky na místo požářiště a provedeném průzkumu byl zjištěn požár
lesní hrabanky na ploše 5 x 5 metrů. Lokalizace a následná likvidace byla provedena jedním

proudem „C“. Místo zásahu bylo předáno správci
polesí. Požár byl beze škody, příčina vzniku požáru je v šetření.
l Dne 9.5.2012 od 07:54 do 09:10 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
I. třídy, číslo 9 v KÚ Deštná s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byl zjištěn havarovaný
osobní automobil bez řidiče. Jednotka provedla
protipožární opatření (odpojení AKU) a zajištění
úniku provozních kapalin. DN bez úniku. Na žádost Policie ČR jednotka prováděla vyhledávání
osob – řidiče. Místo zásahu bylo předáno Policii
ČR. Jednalo se o kradený automobil.
l Dne 10.5.2012 od 16:01 do 18:32 hodin vyjela jednotka k požáru do KÚ Okna s technikou
CAS-32 T148 v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu, zahlášení se veliteli zásahu z HZS
Středočeského kraje územního odboru Bělá pod
Bezdězem a provedeném průzkumu byl zjištěn
požár lesního porostu (lesní hrabanky, borůvčí
a mladiny) na ploše 50 x 70 metrů. Z rozkazu velitele zásahu jednotka prováděla hasební práce
v určeném úseku. Čerpací stanice byla zřízena
místní jednotkou JSDHO Doksy na požární nádrži

v Oknech. Příčina vzniku požáru byla nedbalost,
nebo úmyslné zapálení. Škoda je v šetření.
l Dne 19.5.2012 od 07:42 do 09:09 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci II.
třídy, číslo 259 v KÚ Dobřeň – Vlkov s technikou
CAS-25 Liaz a RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 7.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byly zjištěny tři spadlé stromy přes celou
komunikaci. Jednotka pomocí motorových řetězových pil provedla postupné rozřezání kmenů
stromů a jejich následné odstranění z vozovky.
Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Dne 20.5.2012 od 13:38 do 17:30 hodin byla
jednotka vyslána Operačním střediskem HZS
územní odbor Česká Lípa k mezikrajské výpomoci při požáru lesního porostu na ploše 1,5 ha
v okresu Mělník, KÚ Mšeno-Sedlec s technikou
CAS-32 T148 v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo
zásahu a zahlášení se veliteli zásahu byla technika určena na dovoz vody a členové k hasebním
pracím a následným rušením dopravního vedení.
Příčina vzniku požáru byla nedbalost, nebo úmyslné zapálení. Škoda je v šetření.
l Dne 21.5.2012 od 10:50 do 11:28 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci

Dubáček -

II. třídy, číslo 259 v KÚ Blatce-Blatečky s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl
zjištěn spadlý strom přes celou vozovku. Jednotka
provedla pomocí motorové řetězové pily rozřezání
kmene stromu a jeho následné odstranění z komunikace. Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Dne 21.5.2012 od 12:12 do 13:10 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci
II. třídy, číslo 270 v KÚ Zbyny s technikou RZA I
Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý strom přes celou vozovku. Jednotka provedla
pomocí motorové řetězové pily rozřezání kmene
stromu a jeho následné odstranění z komunikace. Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Dne 21.5.2012 od 16:23 do 19:35 hodin vyjela jednotka k požáru lesního porostu do KÚ Heřmánky s technikou CAS-32 T148 a RZA I Nissan
Patrol v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byl zjištěn požár travního porostu, stařiny, lesní hrabanky a mladiny
na ploše 40 x 40 metrů, který se povětrnostními podmínkami (vítr) rozšířil na plochu 100 x 40
metrů. Lokalizace a následná likvidace byla provedena třemi proudy „C“. Čerpací stanice byla
zřízena na Kozlím Rohu v KÚ Holany. Na místě

Otevírací doba lékárny
v Dubé
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9:00 – 12:00
9:00 – 12:30
a 13:30 – 15:30
ZAVŘENO
ZAVŘENO
10:00 – 14:00
otevřeno 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).

dále zasahovaly jednotky HZS ÚO Česká Lípa,
JSDHO Holany, Tuhaň, Doksy a Česká Lípa. Příčina vzniku požáru byla hrubá nedbalost, otevřený oheň po vypalování travního porostu. Škoda
byla vyčíslena správcem Městských lesů Dubá
na 10.000,- Kč, uchráněn byl majetek města ve
výši 50.000,- Kč.
l Dne 23.5.2012 od 12:22 do 13:57 hodin vyjela jednotka k technické pomoci v KÚ Nedvězí
s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna spadlá přestárlá třešeň na
místní komunikaci. Jednotka provedla pomocí
motorové řetězové pily částečné zprůjezdnění cesty. O události byla informována ekoložka
města Dubá, které bylo místo zásahu následně
předáno.
l Dne 27.5.2012 od 19:41 do 20:30 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do osady Nedamov s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu
1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném
průzkumu byl zjištěn spadlý strom přes místní
komunikaci. Jednotka provedla pomocí motorové řetězové pily rozřezání kmene stromu a jeho
následné odstranění z cesty.
l Dne 30.5.2012 od 17:58 do 23:40 hodin byla

jednotka vyslána na likvidaci požáru lesního porostu v KÚ Ralsko-Hradčany s technikou CAS-32
T148 v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu,
zahlášení se veliteli zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár na rozloze 4 ha. Mobilní
požární technika byla z rozkazu velitele zásahu
určena na dovoz vody a členové na hasební práce u dvou proudů „C“.
l Dne 31.5.2012 od 04:17 do 12:37 hodin byla
jednotka vyslána na likvidaci požáru lesního porostu v polesí Obrok, KÚ Tuhaň-Domašice, Kounický vrch s technikou CAS-32 T148 a RZA I
Nissan Patrol v počtu 1 + 6. Po najetí jednotek
na místo zásahu byl zjištěn požár na rozloze cca
1 ha, při kterém hořela lesní hrabanka, borůvčí
a nižší porost. Místo zásahu bylo velitelem zásahu rozděleno na dva úseky. Na horním úseku
byly s jednotkou JSDHO Kravaře zbudovány tři
proudy „C“, kterými byla provedena lokalizace
a následná likvidace požářiště. Čerpací stanice byla zbudována rybníce v Tuhaňci. Na místě
dále zasahovaly jednotky HZS ÚO Česká Lípa,
JSDHO Karavaře, Holany, Doksy, Česká Lípa
a Nový Bor. Příčina vzniku požáru byla nedbalost, nebo úmyslné zapálení. Škoda je v šetření
Policie ČR.
Jaroslav Hoza

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
neděle 1. 7.
MUDr. Jaroslav Lysický
Bulharská 844, Česká Lípa
tel. 487 823 530
čtvrtek 5. 7.
MUDr. Natália Naboišenko
Moskevská 671, Česká Lípa
tel. 487 523 088
pátek 6. 7.
MUDr. Natália Naboišenko
Moskevská 671, Česká Lípa
tel. 487 523 088
sobota 7. 7.
MUDr. Karel Hájek
Moskevská 671, Česká Lípa
tel. 487 523 088
neděle 8. 7.
MUDr. Karel Hájek
Moskevská 671, Česká Lípa
tel. 487 523 088

sobota 14. 7.
MUDr. Pavel Hříbal
Revoluční 164, Stráž p. R.
tel. 487 843 622
neděle 15. 7.
MUDr. Vladimíra Černá
Osvobození 446, Kam. Šenov
tel. 487 767 614
sobota 21. 7.
MUDr. Jitka Makovičková
Havlíčkova 443, Česká Lípa
tel. 487 521 356
neděle 22. 7.
MUDr. Marina Taranová
Tovární Vrch 78, Doksy
tel. 487 883 935
sobota 28. 7.
MUDr. Rudolf Daum
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 725 466

neděle 29. 7.
MUDr. Milena Horáčková
Mariánská 845, Česká Lípa
tel. 487 521 662
sobota 4. 8.
MUDr. Jitka Makovičková
Havlíčkova 443, Česká Lípa
tel. 487 521 356
neděle 5. 8.
MUDr. Jitka Červenková
Nám. Svobody 250, Zákupy
tel: 487 726 134
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UŽIJTE SI LÉTO BEZ
ZBYTEČNÝCH POŽÁRŮ

Letní teplé počasí s nízkým počtem dešťových
srážek zvyšuje nebezpečí vzniku požárů. Nadměrné vysychání lesů, luk a polí
usnadňuje vznik a rychlé šíření požárů
ve volné přírodě. Ušetřeny nezůstávají ani osamocené stromy, které při letních bouřkách může zasáhnout blesk.
Hlavní příčinou vzniku požárů v těchto
dnech je lidská nedbalost. Nejčastěji vznikají požáry z důvodu špatného
zabezpečení či nedohašení ohniště
nebo odhozením nedopalku cigarety
do volné přírody.
Pozor na:
odhozené cigaretové nedopalky
do volné přírody; skleněné předměty
a sklo, z nichž se vlivem slunečního
záření může stát lupa a zapálit suchou trávu, hořlavé předměty i stavby; zapalovače nechané ve vozech,
na verandách a balkonech; vlivem
slunečního záření může dojít k výbuchu a následnému požáru; jiskry, které při silném větru
odlétají z ohniště či grilu; stodoly a kůlny, kde se
skladuje uhlí, vlhké seno a sláma na hromadách
v nevětraných prostorách; může snadno dojít
k samovznícení.
Doporučení při opékání, pálení táboráků
a grilování:

Nerozdělávejte oheň ve vzdálenosti menší než
50 m od okraje lesa, v blízkosti zástavby, ve vysoké trávě, v blízkosti stromů, atd.; k rozdělávání
ohně využijte tábořiště, ohniště, krby; místo pálení vždy ohraničte zeminou nebo kameny a izo-

lujte od okolní trávy; oheň nikdy nerozdělávejte
pomocí hořlavých kapalin; při pálení a grilování
mějte u sebe základní hasební prostředky - vodu,
písek nebo hasicí sprej, popř. lopatu a rukavice;
při náhlé změně počasí, především silném větru,
oheň ihned uhaste; neuhašená ohniště nikdy neponechávejte bez dozoru dospělé osoby; ohniště
po ukončení pálení či grilování vždy řádně uhas-

PLACENÁ INZERCE

Úklid, mytí, čištění
bez použití chemie
(okna, skleněné povrchy, koupelny,
kuchyně, nábytek, dveře, kočárky,
sedací soupravy, matrace, atd.)
čištění párou – vhodné pro alergiky.
Odstraníme i zašlou špínu, barvy se oživí!
Nyní čištění koberců, čalouněného
nábytku a interiérů aut!
Vyhovíme všem Vašim požadavkům.
Dojedeme kamkoliv.
Kontakt: Dlouhá 95, 471 41 Dubá
tel.: 722 150 473
605 284 399
www.cistebydleni.cz
info@cistebydleni.cz
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te, prolijte vodou nebo zasypte zeminou; v období
sucha ohniště kontrolujte i v průběhu následujícího dne, popřípadě opět prolijte vodou; nenechávejte děti v blízkosti otevřeného ohně bez dozoru
dospělé osoby; pokud dojde k zapálení oděvu,
který máte na sobě, a není po ruce dostatek vody k uhašení, zachovejte klid,
zastavte se, lehněte si na zem a „válejte sudy“, čímž dojde k zamezení přísunu kyslíku a uhašení ohně. Zasaženou osobu můžete přikrýt kusem oděvu
nebo deky z přírodního materiálu. Dejte
pozor na látky z umělých vláken, které
by se mohly přiškvařit na tělo!
Jak snížit riziko požáru při sklizni obílí:
Obilí sklízejte přednostně v rizikovějších místech, například v blízkosti
železničních tratí a veřejných komunikací; dbejte na řádný technický stav
mechanizačních prostředků pro sklizeň
a uskladňování obilí; stroje vybavte hasicími přístroji; u mechanizace se spalovacími motory, při práci v prostředí
s hořlavými látkami, je nutné mít výfuky techniky opatřeny účinnými lapači jisker; mějte připravenou v blízkosti zásobu vody v cisterně nebo
traktor s pluhem k případnému oborání ohniska
požáru na poli.
por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátor preventivně výchovné činnosti
krizové a havarijní plánování HZS LK

PLACENÁ INZERCE

UHELNÉ SKLADY LUKA
Markvart Ladislav

Ořech – I (Ledvice)
Polské uhlí
Ořech – II (Ledvice)
Uhelné brikety
Kostka
Dřevěné brikety
Jarní slevy uhlí.
Nad 20 metráků pytel briket zdarma.
Uhlí je skladováno v hale. Rozvoz vozy Man a Multikar.
Doprava zdarma + složení pásovým dopravníkem zdarma.
Tel. 723 524 112

Prodej palivového dřeva
Štípané i metrové. Rozvoz zajištěn.
Kontakt: Ivan Řezáč, tel. 725 733 915

nově otevřeno v areálu pily Luka

Dubáček -
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tu není zjištěna. Z opevnění je patrný jen šíjový příkop, který odděluje
jednodílný hrad od zbytku ostrožny. Archeologické nálezy keramiky
datují osídlení hradu Čap na konec
14. a počátek 15. století.
Stopy opevnění jsou patrné i na
nedalekém návrší Zámeckého vrchu
(Schlossberg), jehož vrcholek obkružuje zřetelně dochovaný příkop. Pravděpodobně se jednalo o předsunuté
opevnění hradu Čap. Obě lokality leží
v katastrálním území Zátyní, rozsáhlý
lesní komplex je ve vlastnictví Lesů
České republiky. Zbytky hradu Čap
jsou památkově chráněné.
–myš–

Jedním z hradů, jejichž zbytky se dochovaly v okolí Dubé, je Čap. V německých textech se nazývá Czap
nebo Tschap a skalní útvar Čapská
palice Tschapkeule, ale někdy i Czapp
Keule, například v mapě I. vojenského mapování z roku 1764-68. V některých mapách je uváděn český název také v podobě „Čáp“. V turistickém
průvodci z roku 1936 od Bohumila Kinského je kopec (386 m) a hájovna pod
ním nazývána Čáp, zatímco hrad Čap.
V této podobě – Čap – je jméno hradu
uváděno i v literatuře.
Hrad Čap postavil pravděpodobně
Jindřich Berka z Dubé, zvaný Jedno-

Mapa III. vojenského mapování

Okrouhlý objekt, vysekaný do skály

oký, v posledních desetiletích 14. století. V roce
1402, kdy Jindřich Berka z Dubé dělil rodový
majetek mezi své syny, získal hrad Čap čtvrtý
Jindřichův syn Václav. K hradu náležely vesnice
Deštná, Lhota, Dobřeň, Zakšín, Tuhanec s dvorem, Vidim, polnosti na Radči a Závoře, mlýn
Voldanov a les na Dubové Hoře. Václav Berka
si z nějakého důvodu postavil nové sídlo, a to
na Radči – či Rači, jak se dnes lokalita jmenuje,
nad Bukoveckým mlýnem. A nazval tento nový
hrad Zakšina (dnes Pustý zámek), proto se také
již v roce 1404 psal „na Zakšině“.
Ze samotného hradu Čap, který byl pravděpodobně z větší části dřevěný, se dochoval
sklípek a okrouhlý, do podloží vysekaný objekt
o průměru 2,8 m, který snad sloužil jako cisterna
na vodu. Tomuto využití však poněkud odporuje
fakt, že v hloubce přibližně 3 m se stěny zužují
a vytvářejí jakousi lavici. Celková hloubka objek-

PODIVUHODNÁ SKÁLA

Na vycházku krásnými lesními partiemi, která
nás dovede k unikátnímu skalnímu útvaru, vyrazíme z Dřevčic po zelené turistické značce silnicí
směrem na Holany. V ostré zatáčce u kamenného soklu, jenož horní část je uložena u místního
občana, odbočíme doleva. Na rozcestí můžeme
jít dále po zelené nebo můžeme odbočit vlevo
do osady Butterberg, která je součástí Dřevčic.
Půvabná lokalita stojí za prohlídku.
Dojdeme na rozcestí, kde se dáme doprava mezi ploty. Mjíme poslední dům Butterbergu a cestou, stoupající do kopce, vcházíme do
lesa. Posléze se napojíme opět na zelenou turistickou značku a jdeme po ní vlevo. Po levé
straně současnou cestu sleduje již od Butterbergu starý úvoz. Na rozcestí značená cesta
zahýbá doleva, jdeme stále po ní, až na rozcestí u obrázku, který visí vysoko na statné
borovici. Zde se k zelené značce přidá žlutá,
jdeme po nich nahoru až k rozcestí pod Čířem. Dále pokračujeme jen po žluté turistické značce. Míjíme dvě návrší po levé straně,
všimneme si dosud znatelného příkopu, který
obkružuje vrchol Zámeckého vrchu. Působivé
jsou i velké kameny a pískovcové skály kolem
cesty i na Zámeckém vrchu.

Vchod do sklípku

ment. Od „palice“ je široký rozhled po lesnaté
krajině s věncem kopců na horizontu.
Od Čapu můžeme sejít několika cestami. Po
žluté turistické značce sejdeme do údolí nedaleko pramene a bývalé hájenky a po zpevněné cestě dojdeme do Pavliček. Můžeme také jít trochu

Jeden z domů osady Butterberg

Žlutá turistická značka nás dovede k zbytkům
hradu Čap a především k unikátní 6 m vysoké
Čapské palici, kterou je ukončen skalní ostroh.
Bohužel, každý primitiv má chuť vyrýt do pískovce své iniciály, či jinak si „označkovat teritorium“, takže Čapská palice je značně poškozená
lidskou činností. Přitom je tento výhružně trčící
skalní útvar jedinečný a zdaleka viditelný monu-

Úvoz k Lešnici

Dubáček -
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Cesta k Čapu

U Čapu

zpět po zelené značce, odbočit po ní vlevo, sejít
dolů a po modré turistické značce opět dorazit do
Pavliček. Pokud se chceme vrátit do Dřevčic, můžeme sejít po zelené značce k rozcestníku a po
neznačené panelce jít doprava. Na rozcestí stále po panelce opět mírně doprava a posléze na
dalším rozcestí znovu doprava a o něco dále pak
doleva. Tak se dostaneme na Husí cestu, po které dojdeme k borovici s obrázkem a od ní pozelené turistické značce zpět do Dřevčic.
Můžeme ale zvolit i jinou cestu. Vrátíme se
po žluté značce k Zámeckému vrchu. Mezi ním

a sousedním návrším odbočuje doprava pěšina.
Posléze se rozšiřuje na lesní cestu a vede hlubokým skalnatým úvozem, na jehož stěnách vidíme staré stopy po povozech. Na rozcestí se
dáme doleva, dostaneme se až do míst, kde uvidíme pozůstatky staveb, ze kterých kdosi odvezl
pískovcové štuky. Na rozcestí odbočuje doprava
cesta k domu osady Lešnice. Zbytky staveb, které jsme míjeli, leží v části Lešnice, spadající do
katastrálního území Zátyní. Obydlený dům vpravo
je již na katastrálním území Pavličky.
Jdeme v přímém směru, cesta se stává po-

někud méně znatelná, padl přes ni i strom. Obejdeme ho, sejdeme dolů na kraj lesa. Cesta zde
mizí v louce. Po kraji kolem posedu louku obejdeme a vyjdeme na zpevněnou cestu, kde se
dáme vpravo. Mineme na dohled další z domů
Lešnice a po cestě podél pastvin z jedné strany
a skal z druhé dojdeme posléze na okraj Pavliček. Pokud ve všední den využijeme autobusovou dopravu do Dřevčic a pak z Pavliček zpět
do Dubé, lze vycházku, dlouhou přibližně 7 km,
absolvovat velmi pohodlně.
–myš–
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Josef Tomsa

OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ
a POSTUPNÉ KÁCENÍ
Práce stromolezeckou technikou
- ošetření s cílem zabezpečit dobrou vitalitu stromu
- zajištění provozní bezpečnosti stromu
- kácení ve ztížených podmínkách
Údržba a úprava zeleně
( 723 148 488
* pepatomsa@gmail.com

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
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Chystáte se na rekonstrukci
a chybí Vám zedník nebo nářadí?
Rádi Vám s tímto problémem pomůžeme.
Nabízíme zednické práce všeho druhu
i půjčení nářadí. To vše za nízké a pro Vás
příjemné ceny v blízkém okolí.
Půjčovna elektronářadí
a zednické práce

tel.: 775 946 786
775 946 782

Vrchlického 773, Doksy
PLACENÁ INZERCE

Kadeřnictví AB
Masarykovo nám. 12,
Dubá
Nová pracovní doba
Pondělí 8 – 17
Úterý
8 – 17
Středa
8 – 13
Čtvrtek 8 – 17
Pátek
8 – 17
Sobota
na objednání
Tel.: 777 169 859

VÁŽENÍ
INZERENTI!
Upozorňujeme na změnu cen inzerce
od 1. května,
a to následovně:
Celostránkový
1/2 stránky
1/4 stránky
1/8 stránky
1/16 stránky

1.200,650,350,200,100,včetně DPH

Dubáček -
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Informace pro celou rodinu
Rodiče by se měli k dětem chovat tak jako
k dospělým, kterých si váží...
Tuto větu uslyšíte na kurzech Respektovat a být
respektován, které vedou psycholožky a lektorky PhDr. Dobromila Nevolová a PhDr. Jana Nováčková.
Dospělým často splývá spojení respektu
a partnerství s volnou výchovou.
DN: Chceme zdůraznit, že vymezování hranic
považujeme ve výchově za naprosto nezbytné.
Když děti nemají jasné a pevné hranice, ztrácejí pocit bezpečí. Když zjišťují, že hranice někdy
platí a jindy tak docela ne, vyvolává to v nich nejistotu a úzkost a odpovědí na to může být i agresivní chování.
JN: Autoritativní výchova k poslušnosti zase
může vést k úzkostnosti, nesamostatnosti, manipulovatelnosti. Z dětí vyrostou lidé závislí na mínění druhých, zejména na názorech a přáních rodičů, což jejich vlastnímu manželství samozřejmě
neprospívá. Těžko se vyrovnávají i s náznakem
toho, že by udělali něco nesprávně. „Obětují“ se
pro druhé, svou přílišnou starostlivostí mohou
druhým narušovat hranice.
Naslouchání a spolupráce v rodině naopak předchází konfliktům.
JN: Konflikt sám o sobě nemusí být špatný.
Co může být špatné, je způsob jeho řešení. Je
v pořádku, pokud mají dva lidé rozdílný pohled na stejnou věc. Jde o to, zda se konflikt
řeší mocensky, nebo partnersky. Děti by neměly
žít ve sterilním prostředí, dokonce by měly vidět
neshody mezi rodiči ve věcech, kterým dokáží
rozumět. Ale hlavně by měly vidět, že se dají řešit slušně – dohodou, kompromisem, ústupkem,
vstřícností.
Časté konflikty v rodinách se dějí v rámci
pomáhání v domácnosti.
JN: Slovo pomoc signalizuje, že je něco
jednoznačně moje zodpovědnost a já jsem teď
v nouzi, nezvládám a žádám o pomoc. V rodině
nepomáháme mamince či manželce, ale podílíme
se podle dohody na chodu domácnosti.
DN: Je asi důležitější krok za krokem dítě
do práce vtáhnout. Nejdříve začít s tím, co je
pro něj přijatelné. Člověk se pak stejně dopracuje k tomu, že jsou činnosti, které se musí
udělat, i když mu „nevoní“. Dovedu si představit, že i malé dítě lze vtáhnout třeba do
vaření. Může něco podávat. Můžete v rodině
s dětmi probrat, co všechno se v domácnosti musí udělat – pravidelně a občas. Potom se
všichni hlásí, co by si chtěli vzít na starost. Je
třeba si říct také kritéria, co to znamená, když
je daná oblast v pořádku – například koš nepřetéká a nepáchne. Jak to dotyčný zajistí, je
na něm. Tak se vytváří zodpovědnost. Cesta
k zodpovědnosti vede přes možnost vybrat si,
nepůjde to bez přibírání dětí ke spolurozhodování. „Jdi a udělej“, to je cesta k závislosti,
k nesamostatnosti.
JN: Jsou samozřejmě situace, kdy řekneme:
„Prosím tě, otevři okno,“ nebo „Dones mi brambory.“ Ale obecně by to měly být předem jasné
dohody. Tím také zmizí protesty: „Proč zase já,“
nebo „Vždyť jsem už utřela prach.“ Ať si členové
domácnosti vyberou, co je jim blízké.

Jak zvládat negativní emoce, které propukají nejen při konfliktech. Jsou rozdíly mezi
negativními emocemi u dospělých a dětí?
DN: Jediný rozdíl vidíme v tom, že dítě je ještě neumí pojmenovat. Ale to mnoho dospělých
také ne, často muži. Je jim divně kolem žaludku.
Nepojmenují to jako úzkost. Pláč ještě dospělí
u dětí snesou, ale ten vztek! Samozřejmě, že dítě
by se mělo naučit projevy svých emocí zvládat.
My mu můžeme pomoci tím, že mu dáme najevo,
že chápeme, jak se asi cítí.
Překvapilo mě, že empatie se dá projevit
nejen ublíženému, ale i tomu, kdo ublížil, protože za jeho nedobrým chováním jsou emoce
- vztek, zlost.
DN: My víme, že je to strašně těžké. Ale
opravdu to funguje. Když řekneme třeba: „Ty máš
na něj asi hodně velkou zlost, že jsi ho uhodil,“
tak to ještě neznamená, že s takovým chováním
souhlasíme. Ale abychom mohli účinně výchovně zasáhnout, musíme nejdřív řešit emocionální
stránku situace. Jsme si vědomi toho, že to dokáže člověk, který nemusí být ani tak v pohodě,
ale má nadhled, kterému se naučil.
JN: Empatická reakce se může použít několikrát za den. Nemusíme čekat na emočně vypjaté situace. Moc řečí lidem vadí, hlavně když
jsou spojena s moralizujícím tónem. Čím méně
příkazů člověk vydává, tím pak už pouhé oslovení může být účinné. Neustálé bombardování drobnými zákazy a pokyny dítě už vypouští
a může pak vypustit i něco podstatného. Jednosměrný požadavek není dialog. Ani se neočekává, že by se dítě mělo zaujmout nějaké stanovisko, čeká se jen, že uposlechne. Základní
alternativou jsou komunikační dovednosti popisu
a informace. Důležitý je také tón hlasu, který by
měl být přátelský nebo aspoň věcný. Dítě potřebuje vědět, co je nebezpečné, co bezpečné, co
se má a co se nemá. Důležitá je forma, i gramatická – používá se 1. nebo 3. osoba, ne druhá.
„Honzíku, koš je plný.“ Nebo: „Vidím, že koš je
plný.“ Namísto: „Ty jsi zase nevynesl ten koš?!“
Na kurzech uvádíme zkušenost naší kolegyně,
která má 3,5letá dvojčata. Když jim sděluje nějaké požadavky, často používá informace, že lidé
něco dělají: „Lidé si před jídlem uklidí věci ze
stolu.“ „Lidé říkají děkuji, promiň.“ Dětem potřebujeme předat obecný požadavek. Naznačit,
že nejde o vymyšlenost dospělého na dítě, ale
obecnou platnost. Je podstatné, aby se tím dítě
dokázalo řídit samo.
DN: Zdá se nám, podle reakce dětiček, že
v tom snad opravdu vnímají respekt. Jakoby jim
maminka dávala najevo, že je taky zahrnuje do
množiny lidí. A když tohle dělají lidé, je to důvod,
abych to dělal také. Děti jsou lidé.
Na někoho to může působit, ale na jiného
méně nebo vůbec.
DN: Ano, jsme každý jiný a také to pro dítě
v různých obdobích může mít různý význam.
V některých situacích se osvědčuje vracet otázky dětem. Dítě se zeptá proč má něco udělat
a my můžeme reagovat: „A co myslíš ty?“ Budete příjemně překvapená, kolik toho dítě ví.
Můžete se soustředit na zlepšování formulací
a výslovnosti.
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Jednoznačně se stavíte za názor děti netrestat, ale ani neodměňovat. Jak děti povzbudit, pochválit?
DN: Jednoduše popsat, co se podařilo nebo
jenom co vidíme.
JN: Principy dobré komunikace platí pro nesprávné i pro dobré chování: 1. Mluvit o chování,
problému, nikoli o osobě 2. Zaměřit se na „tady
a teď“, to znamená nevracet se k minulosti (ty pořád…, ty nikdy…), ale ani neodhadovat budoucnost (co z tebe vyroste?). 3. Říkat dítěti, co má
nebo může dělat, nikoli co nemá, nesmí. 4. Přibírat děti ke spoluúčasti na řešení (čili neřešit
všechno sami). Podobně místo pochvaly můžeme hovořit o chování, co se povedlo: „Vidím na
obrázku kytičky a stromy.“ „Slyšela jsem, jak ses
Klárce omluvila, že sis půjčila její fixy bez dovolení.“ Nemluvit o osobě, jaká je šikovná. Nezobecňovat, nepřehánět, jaký je kdo báječný, šikovný,
úžasný. Teď a tady se to povedlo. Pro někoho
představují pochvaly závazek, břemeno. Navíc
dítě, které je před ostatními vychvalováno a dáváno za vzor, má dost obtížnou sociální pozici.
I tady se dá využít princip spoluúčasti dítěte na
tom, co se ho týká, a vyzvat ho, ať sdělí, jak to
vidí, jak se cítí. „Co si myslíš, že se podařilo?“
DN: Dítě by mělo spíš samo hodnotit to, co
dělá, než aby bylo závislé na tom, jak to zhodnotí autorita. Když říkáme: „Tos mi udělala radost,“ tak tím sdělujeme, že to má dělat dítě pro
nás, ale ono se má hlavně učit dělat věci dobře. Raději hovořme o pocitech dítěte: „Ty musíš
mít radost!“
Uznání místo pochval. A co tresty?
JN: Přirozené důsledky, což znamená, že
když rozbiji hračku, tak ji nemám, nikoli, že teď
dostanu pohlavek a za nějakou dobu novou hračku. Přirozený důsledek je i napravit, co se stalo,
někdy třeba i nahradit škodu.
DN: Rozhodně si vůbec nemyslíme, že děti
si mohou dělat, co chtějí. Naopak stanovit hranice, limity chování, ukazovat, co je správné a co
ne, to je naprosto nezbytné. Nejenom proto,
abychom spolu vůbec mohli žít, ale vysloveně to
patří k základním potřebám. Tvoří se tak jistota.
Rodiče dávají jasné signály – toto už ne, to nestrpíme. Děti to přijmou s úlevou a svět je pro ně
hned srozumitelnější. V rodinách, kde se jednou
trestá a podruhé si toho nikdo nevšimne, jsou
děti zmatené. Zažívají hlubokou nejistotu. Agresivitu dětí může způsobit právě to, když nevědí,
co platí. U chování, které by dospělí trestali, je
důležité se zaměřit právě na to chování. Nikoliv
na toho človíčka. Zaměřit se na věc, chování,
postup, výsledek pokládáme za základní princip
v situacích, kdy se dítě chová nesprávně i tehdy,
když se chová správně.
JN: Zavedené paradigma je: nesprávné chování – domluva – trest. My vidíme cestu: nesprávné chování – přirozený důsledek – spoluúčast
dítěte na nápravě. Když se používají tresty, často se náprava ani nepožaduje. Dítě tak přichází o možnost učit se něco velice důležitého pro
život – napravovat své chyby. A co toho člověk
napáchá za ten svůj život!
DN: Vrátím se k vyhrožování. Dítěti tím dáváme najevo, že pokud je ochotno trest strpět, tak
si může dělat, co chce.
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JN: Pod hrozbou trestu se dítě může zachovat tak, jak si přejeme, ale jen proto, že nechce
být potrestáno, nikoli proto, že by pochopilo a přijalo za své, že takové chování není správné. Často slyšíme: „Byl jsem hodně trestán a vyrostl ze
mě slušný člověk.“ My odpovídáme, že se to podařilo navzdory trestání, nikoliv jeho zásluhou.
DN: Tresty kazí vztahy. Jak mohu unést, že
někdo, koho tak miluji, mi ubližuje? Děti mohou
cítit ponížení, křivdu, ale na druhou stranu také
hněv, nenávist a chuť oplatit to, pomstít se.
Říká se, že plácnutí za určitých podmínek
je možné a dobré. Je to i v pedagogických
příručkách.

DN: My říkáme, že jediné, co je možné, je využít fyzické převahy. Nikoliv fyzické agrese, což
plácnutí je. Odvést dítě nebo odnést z místa konfliktu, zabránit, aby ublížilo nebo ničilo.
JN: Plácnutí je poselstvím, že agrese je přijatelná. Plácnutí je agrese. Každé plácnutí říká dítěti, ano, můžeš plácnout, když budeš silnější. Naše
kritérium na bití je: Dovolila bych si to vůči dospělému? To je vždycky dobré vodítko, jestli něco
udělat. V divadelním představení Jaroslava Duška
„Čtyři dohody“ se říká, že vůči dospělému bychom
si nedovolili říct: „Jdi do své kanceláře a přijď, až
se uklidníš.“ Také nepokládáme za společensky
únosné spílat někomu před ostatními.

Ze života škol
Z pohádky do pohádky…

Letošní již 8.ročník Pohádkového lesa, který pořádá mateřská škola Dubá se nesl v duchu klasických českých pohádek od dvou nejznámějších spisovatelů K.J.Erbena a B.Němcové.Na
15 stanovištích děti potkaly známé i méně známé pohádkové postavy.Hned na startu je přivítala
B.Němcová a v houpacím křesle na vše dohlížel
elegantní K.J.Erben.

bodit Smolíčka ze spárů Jezinek a zeptat se
na cestu Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého.
Na konci této dlouhé pohádkové cesty už čekalo na všechny účastníky občerstvení od Jáji
a Páji, děti si daly opečeného buřtíka od řezníka Krkovičky a po vyhlášení kreslířské soutěže a tří nejlepších stanovišť, čekal na děti
ještě „bonbónový déšť“ a jízda na koních, kte-

ré jsme financovali z výtěžku na dobrovolném
vstupném.Soutěžilo 191 dětí a celkem prošlo
pohádkou cca 400 návštěvníků. Všem účinkujícím, sponzorům a vám, kteří jste se přišli projít
pohádkovou Dubou, děkujeme a těšíme se na
viděnou příští rok.
B.Mynaříková, MŠ Dubá

A vzhůru do pohádek… nejdříve vytáhnout
Velikou řepu, poručit Hrnečku vař!, projít do
pekla s Čertem a Káčou, pomoci Popelce přebrat hrách, Slepičce a kohoutkovi donést kapku vody, zachránit Neposlušná kůzlátka před
vlkem, dokázat, že Sůl je nad zlato, vylákat
lištičky a Budulínka, zabloudit až k Perníkové chaloupce, dostat se do zámku k Šípkové
Růžence, u Zlatovlásky vylovit zlatou rybku,
zeptat se Děda Vševěda co je na obrázku, posilnit se bábovkou od Červené Karkulky, vysvo-

Všem kdo se spolupodíleli na organizaci celé akce,
kterou pořádala mateřská škola, patří velké poděkování. Bez jejich přispění a pomoci by nebylo možné toto
zajímavé odpoledne připravit.
Také bez sponzorů a jejich příspěvků na podporu akce bychom si nemohli dovolit toto organizovat.
Finančně a materiálně tuto akci podpořili: Město Dubá, KÚ Liberec- odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, MUDr. Jiří Klement, Jaroslav Němeček, myslivecké sdružení VÝR, Jaroslav Pokorný,
Tomáš Novák a Tomáš Novák, František Homolka,
Jan Krupička, Martina Hruzíková, Iveta Bendová,
Květa Knížová, Miloslav Kolomazník, Irena Žalovičová, Blanka Kubíková, Martin Mynařík, manželé
Voldřichovi.
Všem velmi děkujeme.
Zdena Šindelářová, ředitelka MŠ
(Fotografie z akce si můžete prohlédnout na http:
//slunicko-ms.rajce.idnes.cz/2012_Z_pohadky _do_
pohadky/ )

Dubáček

DN: Možná už teď tušíte, jak se dá v některých situacích reagovat. I před ostatními lidmi.
S tím, že se vystavujete riziku, že vám do toho
budou mluvit nebo to nebude mít přesně ty výsledky, jaké byste si přáli. Netvrdíme, že postupy, které nabízíme, budou fungovat naprosto stoprocentně. Víme ale, že fungují lépe než
ty běžné, zaběhané. Kromě toho jsme přesvědčeni, že díky principům respektu a partnerství
budují v dětech sebeúctu. Kdo má vysokou sebeúctu, chová se správně, protože mu na sobě
samém záleží.
Více na www.respektovani.cz
Markéta Slezák

Prvňáčci
na Poslu

Ve dnech 21. – 25. května jsme si zpříjemnili blížící se konec školního roku školou v přírodě na
Poslově Mlýně v Doksech.
Týden jsme si krásně užili, sluníčko příjemně
hřálo a dobrá nálada nás neopouštěla. Během
pobytu jsme kromě učení navštívili muzeum Čtyřlístku v Doksech, jeli vlakem, vystoupali na Bezděz, projeli se po Máchově jezeře na lodi, došli
k Břehyňskému rybníku, hledali ztracený poklad,
závodili, lezli po lanech a hráli si na průlezkách.
Týden nám velice rychle utekl a doufáme, že
příští rok zase někam vyjedeme.
Veliké poděkování patří ANIMÁTORŮM z firmy Spofesta, kteří pro nás připravili lanové překážky, děvčatům z recepce, která splnila každé
naše přání, Helence Krsové za skvělou pomoc
a rodičům, kteří pustili svoje zlatíčka (ve většině
případů poprvé) na týden z dohledu.
Věra Valová

Atletické závody

5. června se naše škola ZŠ Dubá zúčastnila
1. ročníku atletických závodů „O pohár Máchova
kraje“ ve Mšeně. Vyslali jsme pět čtyřčlenných
družstev z prvního stupně – a to vždy 2 chlapce
a 2 dívky z každého ročníku.
V celkovém hodnocení jsme jako škola skončili na 3. místě. V jednotlivých kategoriích jsme
obsadili u prvňáčků chlapců 2. místo – Petr Stehlík, u třeťáčků dívek 3. místo – Eliška Rajnišová,
a u čtvrťáků chlapců dokonce 1. místo – Daniel
Sláma.
Všem závodníkům gratulujeme a děkujeme
za úspěšnou reprezentaci a těšíme se na 2. ročník závodu.
Věra Valová

Dubáček -

13

Měsíčník informací z Dubé a okolí

Den dětí aneb bavíme se čtením Testování české
školní inspekce

Den dětí prožili letos žáci z I. stupně Ekoškoly
Dubá v projektovém dnu Čtenářská gramotnost.
Pohádka Medvědí princ byla rozdělena mezi pět
tříd, aniž by třídy věděly, kterou část mají. Nejprve
si skupiny ve třídě přečetly svůj úryvek, pak se ho
snažily ostatním převyprávět, následovalo výtvarné zpracování a prezentace své části pohádky před
ostatními třídami. Protože byl Den dětí, pokračovala
čtenářská aktivita na stanovištích. Děti si přečetly
zadání úkolu a ten splnily. Úkoly byly nejen fyzické
– Udělej deset dřepů, ale i zvídavé – Jakou barvu
má naše škola? Jak se jmenuje tvoje paní učitelka? A praktické – Sáhni levou rukou na pravé ucho.
Smály se nejen děti, ale i paní učitelky. Děti sbíraly puntíky do strašidelné šálky, a kdo nasbíral pět
bodíků, šel si pro dárek v podobě pexesa, paste-

Sedmáci
na Hradě

Ve čtvrtek 24. května jsme využili téměř letního
sluníčka a společně se spolužáky ze 6. ročníku
jsme vyrazili na Pražský hrad.

Zde nás přivítala paní průvodkyně, která
se snažila přiblížit nám jak historii Hradu, tak
zajímavosti ze současnosti. Společně jsme si
prošli nádvoří, chrám sv. Víta, Starý královský
palác, Zlatou uličku i hladomornu. Litujeme
jen, že paní průvodkyně mluvila velmi tiše, tudíž ji někteří z nás neslyšeli. Časově byla prohlídka velmi náročná (ale krásná!!!), dokonce
jsme neměli ani čas se v klidu nasvačit, a tak
jsme při zpáteční cestě všichni uvítali krátké
zastavení.
Pevně věřím, že na tento příjemně prožitý
den budeme všichni dlouho vzpomínat!
Mgr. Jana Kebrlová

lek, balónku a bonbónů. Autorkou celé aktivity byla
paní učitelka Mgr. Zdenička Wagenknechtová. Děti
se bavily a my jí moc děkujeme.
Mgr. Jana Mašková

Druháci
v Harrachově

Letošní školu v přírodě prožili druháci z Ekoškoly
Dubá na horách, v penzionu SUNSKI v centru Harrachova. Pobyt se uskutečnil od 11. 6. – 15. 6. Děti
v rámci pobytu navštívily místní sklárnu, odkud si
odnesly kromě zajímavých informací i skleněné dárečky. Krkonošské muzeum Šindelka, jehož název
je odvozen od místa výroby šindelů, děti přivítalo
v úterý. Děti si mohly na modelu vyzkoušet plavení dřeva, velmi pracný postup výroby šindelů viděly
na videu, a prohlédly si i posledního medvěda uloveného v Krkonoších. Středeční dopoledne vyplnil
atletický trojboj. Závodilo se v běhu, hodu a skoku.
Odpolední počasí vylákalo k jízdě lanovkou na Čertovu horu do výšky 1 020 m. n.m.. Ze čtvrtečního
pobytu v lese byla asi nejveselejší návštěva a projížďka na bobové dráze a mlsání pizzy. Večer se
pak hodnotilo a vyznamenávalo. Za ranní rozcvičky,

Tak jako na ostatních školách, i na naší základní
škole v Dubé proběhlo celoplošné testování žáků
5. a 9. ročníků. I přes úvodní technické komplikace, které postihly v prvním týdnu většinu škol, se
vše nakonec podařilo. Díky tomu, že máme k dispozici asistentku spolufinancovanou z finančních
prostředků získaných z nadačního příspěvku „Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška“, se mohla testování zúčastnit i nevidomá
Martina. Žáci s takovým a podobným handicapem nejsou na základních školách jen ojedinělou
výjimkou, ale ne na každé škole mají k dispozici schopnou asistentku, která by jim při testech
zprostředkovala zadání. Všem, kterým se v testech zadařilo (mezi ně patří i Martina) gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů.
Mgr. Veronika Matějková,
Mgr. Zdena Wagenknechtová

Zdravé svačiny

S koncem školního roku přichází hodnocení,
a to nejen prospěchu. Na Ekoškole Dubá se
19. června ve školní jídelně sešly první, druhá
a pátá třída, které se ve druhém pololetí umístily
s nejmenším počtem trestných bodů za zdravé
svačiny. Všem moc chutnalo, zdravé mlsání pro
ně připravily paní kuchařky a vedení školy poskytlo finanční úhradu.
Zdravé svačiny mají na škole dlouhou tradici
a děti si dokáží zdravě vybírat i z nabídky školní
kantýny. Blahopřejeme.
Mgr. Jana Mašková

Čas školních
výletů

V úterý 29. května vyrazily děti z II., III. a IV. třídy
naší školy na školní výlet do zámku v Benešově
nad Ploučnicí. Čekal na ně program – prohlídka
zámku, divadelní představení a výroba loutky.
Pejska, kočičku, žirafu nebo medvídka si děti
vyráběly z dřevěných částí, spojovaly je kolíčky

za úklid v pokojích, za přežití všech aktivit pobytu.
Každý si domů vezl vlastnoručně psanou i kreslenou kroniku, aby mohl rodičům ukázat, co všechno za týden zažil. V penzionu chutnalo i se dobře
bydlelo. Děkujeme MěÚ Dubá za úhradu dopravy.
Děkujeme rodičům za důvěru v nás vloženou.
Jana a Pavel Maškovi

Ekoškola Dubá nabízí veřejnosti…
… možnost přinést do školy drobné elektrospotřebiče a baterie; možnost
separovat hliník (např. plechovky, víčka od jogurtů); možnost separovat PET
víčka; možnost separovat PET láhve; do kontejnerů u školy lze separovat
papír,plast a tetrapak; možnost přinést použitý olej z domácností v 1,5 l PET
lahvích.
Informace u Mgr. Jany Maškové 723 734 892.
Děkujeme všem, kterým není lhostejná příroda. Děkujeme všem, kteří separují.

a dokreslovaly podle své fantazie. Divadelní představení uvedlo čtyři pohádky Františka Hrubína
– Kuřátko a obilí, Otesánek, Zvířátka a loupežníci
a O veliké řepě. Děti byly pochváleny za pozorné
sledování. Prohlídka zámku vedla děti přes přijímací sál, ložnice, kuchyň a jídelnu. Počasí přálo,
nálada byla skvělá, pan řidič úžasný.
Mgr. Jana Mašková

14

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Kultura

Tradiční pouť ve Starých Splavech
se koná v sobotu 28. července 2012
s tímto programem:
09.30
10.00
12.00
12.15
12.30
13.00
13.15
14.00
14.15
15.15
16.00
18.00
20.00

příjezd Jezerní královny
Sklářská muzika Míly Dočkala
Sabina Šťastná + Endy – psí tanec
kejklíř
diskotéka p. Roudnického a Pešána
Endy se vrací
Staropražští heligonkáři Št. Kozáka
kejklíř
Staropražští heligonkáři pokračují
kejklíř, orientální tanečnice
NaEx band
kapela Lihomor
konec

Moderuje Milan Roudnický
Nebo: Občanské sdružení pro rozvoj Starých splavů ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Staré Splavy pořádají v sobotu 28. července 2012 již 14. Starosplavskou pouť. Těšit se můžete na vystoupení
Sklářské muziky Míly Dočkala, koncert Staropražských heligonkářů Štěpána Kozáka,
NaEx band Petra Bratršovského či kapelu
se slibným názvem Lihomor. Sabina Šťastná
představí Endyho, svého šikovného psího
společníka. Program pro děti připravili pánové Roudnicky, alias Šáša Váša a Pešán,
principál loutkového divadla. Připraven je
kejklíř i orientální tanečnice. Srdečně zvou
pořadatelé. Přijďte pobejt!

Výlet pro seniory
Ve středu 23. května 2012 proběh letošní první
výlet pro seniory, kterého se zúčastnilo 50 občanů Dubé. Dopoledne byla naplánovaná návštěva zámku v Ploskovicích, který rozhodně stojí
za zhlédnutí. Odpoledne většina účastníků vyjela
nejdelší lanovkou v ČR na Komáří vížku v Krušných horách. Byl to nezapomenutelný zážitek
z cesty otevřenou lanovkou i z výhledu do okolí.
Výlet se všem moc líbil a všichni se již těší na
další, který by se měl uskutečnit v září.
Výdaje na autobus jsou hrazeny z výhry
v soutěži Obec přátelská rodině roku 2011.
Danuše Červená

Fantazijní
malba Aleše
Krejči
Podbezdězský spolek intelektuální, poetický
a okrašlovací připravil v Galerii Pošta v
Dubé výstavu obrazů významného malíře
a grafika Aleše Krejči.
V jeho díle se odráží magický svět fantazie,
inspirovaný mnohdy i krajinou Kokořínska,
která se stala pro Aleše Krejču domovem.
Výstava bude zahájena v pátek 13. července
v 18 hodin a potrvá do 11. srpna.
Galerii Pošta v Dubé je možné navštívit
vždy v sobotu a ve středu od 9 do 11 hodin
a v pátek od 14 do 16 hodin.
Jiný termín prohlídky je možné si dohodnout
na telefonním čísle 607 138 832.
–myš–

Dubáček

Dubáček -

Měsíčník informací z Dubé a okolí

Mezinárodní jazzové dny slaví plnoletost

Přinášíme skvělou zprávu pro všechny milovníky a milovnice jazzu. V době
od pátku 10. 8. do soboty 11. 8. 2012, to opět vypukne. Předpokládám, že
nikdo ani na chvilku nezapochyboval, co mám na mysli, samozřejmě jde
o Mezinárodní jazzové dny Dubá – Nedamov. Ty letošní budou výjimečné
tím, že tento hudební svátek oslaví svoji plnoletost.
Těšit se můžete na
dva večery plné nezaměnitelné atmosféry,
báječné zábavy a především skvělých hudebníků.
Abychom vás nalákali, jako ochutnávku
předkládáme několik
zvučných jmen – Eva
Pilarová, Petr Vondráček a Lokomotiva, Vít
Fiala. Tyto „stálice“ nebudou ani letos na pódiu letního kina v Nedamově chybět. V průběhu obou
večerů zazní řada známých i méně známých jazzových skladeb v podání
Big Bandu M. Wollmanna z Kosmonos, Big Bandu CL, Bohemia Big Bandu, F Dur Jazz Bandu Zlín a řady dalších. Zastoupení zde bude mít i Dubá
a to díky skvělému Los Rumberos.
Návštěvníci MJD budou také svědky udělení Čestného občanství měs-

VÝSTAVA NĚKOMU ŽIVOT,
NĚKOMU SMRT

V rámci 70. výročí atentátu na Reinharda Heydricha připravila Asociace nositelů legionářských tradic putovní výstavu „Někomu život, někomu smrt“. Záštitu nad touto výstavou převzali předsedkyně Poslanecké
sněmovny PČR Miroslava Němcová, britská velvyslankyně v České republice J. E. Sian MacLeod, ministryně kultury ČR a ministr školství, mládeže
a tělovýchovy ČR. Přes značný zájem ostatních měst se Veterán klubu
podařilo zajistit tuto výstavu i pro Dubou.
27. května 1942 vykonali českoslovenští parašutisté, členové paraskupiny Anthropoid, ortel nad zastupujícím říšským protektorem Reinhardem Heydrichem. Byl to nejvýznamnější čin domácího i zahraničního
odboje v období druhé světové války – symbol odporu českého národa a dalších evropských porobených národů proti německému nacismu.
Důležité je i připomenutí faktu, na který se často zapomíná: teprve po operaci Anthropoid a následných represích – to je až v druhé polovině roku
1942 – odvolaly Francie a Velká Británie svůj podpis pod Mnichovskou dohodou. Důsledkem toho bylo, že Československo bylo po roce 1945 obnoveno v původních předmnichovských hranicích.
Na výstavě mají návštěvníci možnost zakoupit si doprovodnou publikaci,
která popisuje nejdůležitější události a motivace, které vedly k atentátu na
Reinharda Heydricha, a co pak následovalo. Zahrnuje období od podpisu
Mnichovské dohody v roce 1938, přes vznik Protektorátu Čechy a Morava
až po rok 1942. Publikaci zpracovala Jindra Svitáková, autorka výstavy,
šéfredaktorka časopisu Historický kaleidoskop, za odborné pomoci histo-
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ta Dubá panu JUDr. Vítu Fialovi, zakladateli této jazzové tradice v našem
městě.
S úplným zněním celého programu a časovým harmonogramem budete
seznámeni v nejbližších dnech na plakátech a následně také v srpnovém
vydání Dubáčku. Nezbývá než doufat, že nám bude přát počasí. Takže na
viděnou v Nedamově.
(zm)

KULTURNÍ AKCE, KTERÉ SE
KONAJÍ V ČERVENCI A SRPNU:
7. 7.

Country večer v Nedamově

14. 7.

Pivní slavnosti v Nedamově

28. 7.

Country večer v Nedamově

10. - 11. 8. Mezinárodní jazzové dny
v Nedamově - 18. ročník
25. 8.

Taneční večer v Nedamově

rika Jaroslava Čvančary a na motivy jeho rozsáhlé trilogie Někomu život,
někomu smrt a knihy Heydrich. (Více informací: http://www.nekomuzivotnekomusmrt.cz nebo www.anlet.cz.
Výstava je zpřístupněna v městské šatlavě v termínu 25.6.-29.7. ve
všední dny od 8-18h, o víkendech od 8-16h.
Z materiálů ANLET zpracovala za Veterán klub Dubá
Bc.Petra Volejníková (zkráceno)
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Program letního kina Nedamov

Dubáček

pátek
6. 7.

Ocelová pěst

V napínavém akčním snímku z blízké budoucnosti
představuje Hugh Jackman, bývalého boxera, jehož milovaný sport ovládli dva a půl metru vysocí
oceloví roboti ….

USA, 127 minut , titulky, mládeži přístupno, hrají:
H. Jackman, E. Lilly

70,-

neděle
8. 7.

Lorax

Lorax je živelná smršť bláznivých akčních gagů
a muzikálových čísel, kterou budou vaše děti milovat.

USA, 86 min., český
dabing, mládeži přístupno, animovaný

80,-

úterý
10. 7.

Poupata

Popisuje svět zoufalých sociálních vztahů a charakterů, toužících se vymanit z osudově daného
prostředí a uskutečnit svůj sen o normálním životě.

ČR, 94 minut, přístupno od 12 let, režie: hrají: V. Javorský, M. Pikus,

80,-

pátek
13. 7.

Johny English se
vrací

Šmoulové

USA, 101 minut, mláděži přístupno, titulky,
hrají:Rowan Atkinson,
Dominic West
USA, 102 minut, český dabing mláděži
přístupno,

80,-

neděle
15. 7.

úterý
17. 7.

Twilight sága:
Rozbřesk, 1. část

Kdo zachrání Její veličenstvo britskou královnu, když
agent 007 James Bond zrovna leží u ledu?Jmenuje se Johnny English, nosí tvář Rowana Atkinsona
a disponuje mimořádným rejstříkem grimas…
Zlý čaroděj Gargamel vyžene Šmouly z jejich vesničky a během následného pronásledování všichni společně projdou kouzelným portálem, který je
zavede do našeho světa,.
V první části závěrečného dílu strhující upíří romance se Bella Swan a Edward Cullen po svatbě vydávají na líbánky do Ria de Janeira, kde se
konečně, stranou všeho a všech, mohou naplno
oddat své lásce.

USA, 116 minut, titulky, přístupno od 12
let, režie:Bill Condon,
hrají: R. Pattinson,
K. Stewart,

80,-

pátek
20. 7.

I ženy mají své
dny

„Nechápu, jak mi za rok může být pětačtyřicet,
když pořád ještě nevím, čím chci být, až vyrostu.“ Existenciální otázku hlavní hrdinky představila režisérka Alice Nellis v originální komedii, jejíž
hlavní hrdinka nestihla dospět.

ČR, 110 minut, přístupno od 12 let, hrají: I. Chýlková, V. Kotek, O. Sokol, B. Klepl,
Z. Bydžovská

80,-

Neděle
22. 7.

Bitevní loď

Hopper nikdy nechtěl sloužit u válečného námořnictva. Nikdy také nechtěl bojovat proti mimozemské invazi. I k tomu ho však okolnosti donutí.

80,-

úterý
24. 7.

Sherlock Holmes,
Hra stínů

USA, 131 min., přístupno od 12 let, hrají: T. Kitsch, L. Neeson, Rihanna,
USA, mládeži přístupno, hrají:
R. Downey Jr., J. Law

70,-

středa
25. 7.

Železná lady

pátek
27. 7.

Líbáš jako ďábel

neděle
29. 7.

Auta 2

Sherlock Holmes usuzuje, že princ se stal obětí
vraždy, která je navíc pouze kouskem větší a daleko a zlověstnější záhady, kterou zkonstruoval
profesor Moriarty.
Příběh Margaret Thatcherové, neobyčejné a vše- Velká Británie, 105
stranné ženy, která dokázala, že vysoká politika minut, v hl. roli Meryl
není jen výsadou mužů,
Streep
Příběh volného pokračování romantické komedie ČR, 113 minut,
Líbáš jako Bůh začíná ve chvíli, kdy staré man- mládeži přístupno,
želské svazky jsou definitivní minulostí a Helena hrají: J. Bartoška,
s Františkem se pokoušejí začít nový život.
K. Magálová,
O. Kaiser, E. Holubová
Celebritní závoďák Blesk McQueen se společně se USA, 110 minut,
svým nejlepším přítelem Burákem, vydává na zce- český dabing, mládeži
la nové dobrodružství do exotických zemí celého přístupno, animovaný,
světa.

úterý
31. 7.

Čtyři slunce

Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastní? Příběh
rodiny a jejích přátel z menšího města vypráví o touze proměnit svůj život k lepšímu…

80,-

ČR, 105 minut,
přístupno od 12
let, hrají: J. Plesl,
M. Šácha, K. Roden,
A. Geislerová, J. Mádl

70,-

90,-

70,-

