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květen 2012

V Dubáčku
najdete:
– Konkurs –
ředitel/ka MŠ (str. 2)
– Brigáda –
plavčík v Nedamově (str. 2)
– Cestovní doklady pro děti (str. 8)
– Den Země (str. 14)
– Jiří Vajdl (str. 15)
Vážení spoluobčané,
úvod mého květnového sloupku bude i tentokráte patřit naší mateřské škole. V první polovině
dubna byla školka ze základní školy přestěhována do původních prostor, tedy do areálu v Luční
ulici. Návrat dětí zpět do stávající MŠ byl podpořen jak přáním většiny rodičů a samotného
personálu školky, tak většinou zastupitelů, kteří o tomto kroku hlasovali na svém březnovém
zasedání a v neposlední řadě také odborníky
z Krajské hygienické stanice Libereckého kraje,
která návrat předškoláků posvětila souhlasným
stanoviskem.
V dubnu jsme získali výsledky měření koncentrace azbestových a minerálních vláken
v ovzduší v posledním oddělení Motýlků a také
prostoru knihovny a Klubu seniorů. Výsledky pro
nás stejně v předešlých případech vyšly pozitivně, respektive prokázaly, že koncentrace zmíněných vláken ve zmíněných prostorách je nižší
než 250 vláken na m3, což je v podstatě nejnižší
možná naměřitelná hodnota. Přemístění veškerého vybavení zpět do školky zajistili zaměstnanci města, naši pracovníci na VPP a také veřejná služba. Všem, kteří přiložili ruku k dílu, tímto
děkuji za hladký průběh stěhování.
V souvislosti s knihovnou, již zmiňuji v předešlém odstavci, bych vás ještě jednou chtěla
upozornit na důležitou změnu související s její
otevírací dobou. Nově bude knihovna otevřena
každou středu v době od 14,30 do 18,30 hod.
Vzhledem k tomu, že byla knihovna téměř půl
roku uzavřena, je půjčovné pro letošní rok sníže-

Zahrada MŠ (str. 6)

Slovo úvodem
no na pouhých padesát korun. Všem, kteří trpělivě čekali, až bude knihovna opětovně uvedena
do provozu, tímto děkuji za pochopení.
Areál mateřské školy neožil jen díky návratu dětí zpět do původních prostor, ale také díky
tomu, že zahrada s pestrým výběrem herních
prvků je od poloviny dubna zpřístupněna pro širokou veřejnost, a to každý den, včetně víkendů.
Podrobnosti o otevírací době jsou uveřejněny jak
na webových stránkách města Dubá www.mestoduba.cz, ale také v provozním a návštěvním
řádu, který je vyvěšen na vývěsce před vstupem do knihovny. V provozním a návštěvním
řádu zahrady při MŠ Dubá jsou shrnuty všechny podmínky a povinnosti, které musejí všichni,
kteří chtějí s malými dětmi tuto zahradu využívat,
dodržovat. Prosím vás proto, abyste se s tímto
řádem důkladně seznámili a plně jej akceptovali. Vzhledem k tomu, že zahrada je otevřena
v době, kdy zde již obvykle nebývá přítomen
personál MŠ, dohlíží zde na dodržování pořádky pracovnice veřejné služby, která je vám zde
plně k dispozici, a jejíž pokynů prosím dbejte obzvláště obezřetně.
V uplynulém měsíci dokončili naši údržbáři
opravu hned několika cest, které byly po zimě
a jarním tání obzvláště hodně poničeny. Jednalo
se mimo jiných také o cestu do Horeckého dolu,
cestu v Nedamově, o úsek z křižovatky Křenov
– Beškov – Panská Ves a dále o opravu několika
výmolů v asfaltových cestách. Nutno podotknout,
že vlastníci nemovitostí, k nimž zmíněné cesty
vedou, byly nadmíru spokojeni, neboť zde naši

zaměstnanci odvedli práci skutečně precizně.
V opravách cest i chodníků budeme nadále pokračovat, neboť nejen po Dubé je stále celá řada
míst, která jsou ve velmi špatném stavu a jejich
schůdnost či sjízdnost je tímto špatným stavem
značně zhoršená.
V minulém Dubáčku jsem vás informovala, že
na jaře bude na městský hřbitov umístěna kašna
na vodu, která nahradí nevzhledné nádrže a sudy, které zde dříve byly kvůli problémům s čerpáním usazeny jako provizorní řešení. Městský
hřbitov je bezesporu místo, které si zaslouží být
zušlechťováno a mělo by být místem pro důstojný
odpočinek našich milovaných. Výstavbou hřbitovní kašny však úpravy, které zde máme v plánu
realizovat, zdaleka nekončí. V nejbližší době se
budeme zabývat otázkou opravou hřbitovní zdi,
a to jak čelní části po obou stranách u hlavního
vstupu, tak i v dolní části, kde je zeď na několika
místech poškozena. Vzhledem k délce obvodového zdiva se bude jednat o finančně náročnější
akci, kterou je nejprve třeba důkladně připravit
a také vyřídit po administrativní stránce, neboť
celý areál hřbitova spadá pod dohled památkové péče. Vzhledem k rychle se snižující kapacitě
volného místa, kam je možné ještě pohřbívat, se
v současné době rovněž zabýváme možností zřízení tzv. kolumbárií, tedy schránek, kam by bylo
možné ukládat urny. Ušetřili bychom tak značně
mnoho místa, a tudíž o několik let déle nemuseli
řešit, kde budeme do budoucna moci pohřbívat,
neboť samotnou kapacitu hřbitova nelze příliš
pokračování na str. 6
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telefon: 487 870 201

Střípky z radnice

MĚSTO DUBÁ
Masarykovo náměstí 138, 471 41 Dubá
Starostka Města Dubá, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o
náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích vyhlašuje konkurs na obsazení pracovního místa

e-mail: mesto.duba@tiscali.cz

Město Dubá
nabízí zajímavou možnost letní brigády.
Jedná se o obsazení pozice

PLAVČÍK V AUTOKEMPU
NEDAMOV
Pracovní poměr bude sjednán dohodou
na dobu určitou,
a to od 1. července do 31. srpna 2012
(s přihlédnutím k vývoji počasí
nástup možný již v červnu).
Počet pracovních míst – 1.

ředitele/ředitelky
MATEŘSKÉ ŠKOLY DUBÁ – příspěvková organizace.

Nástup na pracovní místo:
1. srpna 2012.
Požadavky:
– odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky
v souladu s § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- znalost školských předpisů a školské problematiky
- občanská a morální bezúhonnost
- dobrý zdravotní stav
- organizační a řídící schopnosti
K přihlášce přiložte:
- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
- přehled o průběhu předchozích zaměstnání potvrzený současným zaměstnavatelem
- strukturovaný životopis v českém jazyce
- koncepce dalšího rozvoje mateřské školy (max. 4 strany strojopisu A4)
v českém jazyce
- výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon činnosti ředitele/
ředitelky mateřské školy (ne starší 2 měsíců)
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů
Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh zašlete nejpozději do
31. května 2012 na adresu: Městský úřad Dubá, Masarykovo náměstí
č.p. 138, 471 41 Dubá. Obálku označte heslem „KONKURS – MATEŘSKÁ
ŠKOLA DUBÁ – příspěvková organizace“.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

Dubáček

Požadavky zaměstnavatele:
- dovršení věku 18 let
- příslib spolupráce nejméně na dvě letní sezóny
- dobrý zdravotní stav
- plavecká zručnost
Vybraní zájemci budou muset podstoupit školení.
Veškeré náklady s tímto spojené budou hrazeny
městem.
V případě zájmu o spolupráci nebo doplnění
dalších informací se obracejte na MěÚ Dubá
– paní Libuši Benešovou na tel. čísle 728 168 134
nebo na e-mail sprava.domu@mestoduba.cz.
Zájemci se mohou hlásit nejpozději
do 20. května 2012.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

Městská knihovna Dubá
je otevřena od 25. dubna 2012 každou středu od 14.30 do 18.30 hod.
Půjčovné na rok 2012 je sníženo na 50,- Kč.Na všechny vypůjčené knihy se nebude vztahovat upomínka!
Děkujeme za Vaši trpělivost a těšíme se na Vás.

Dubáček
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Z městské matriky
JUBILEA

Došková Jaroslava, Dubá
Málková Zdeňka, Dubá
Krotilová Věra, Dubá
Kořínek Václav, Dřevčice
Hřebíčková Věnceslava, Deštná
Velechovská Vlasta, Dřevčice

81 let
81 let
85 let

Z

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 112 – Integrovaný záchranný systém,
hasiči – 150, záchranná služba – 155, policie – 158, hasiči Dubá – 725 076 553

Dubáček -
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Usnesení z veřejného zasedání
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Usnesení č. 4/2012 ze dne 19. dubna 2012 z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá s komentářem starostky města Dubá. Zveřejněna je
upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů. Zastupitelstvo města Dubá na svém zasedání přijalo následující usnesení:
1) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený program veřejného zasedání Zastupitelstva města Dubá č. 4/2012.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele
zápisu pana MUDr. Jiřího Klementa a pana Václava Hátle a zapisovatele usnesení paní Markétu
Slezák.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 3/2012 ze dne 22. března 2012
včetně nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 4/2012 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě písemné žádosti (složka č. 29/11), vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje
městských pozemků: p.p.č. 1136/3, trvalý travní porost o výměře 126 m2, p.p.č. 1136/4, trvalý
travní porost o výměře 1 773 m2, p.p.č. 1142, trvalý travní porost o výměře 165 m2, v obci Dubá,
katastrální území Dražejov u Dubé.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě písemné žádosti (složka č. 33/11), vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje
městských pozemků: část p.p.č. 522/1, ostatní
plocha o výměře cca 650 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, část p.p.č. 526/
1, trvalý travní porost o výměře cca 1 150 m2,
p.p.č. 537/1, trvalý travní porost o výměře
1 785 m2, v obci Dubá, katastrální území Dřevčice. Výměra a rozsah pozemků bude upřesněna geometrickým plánem. Jedná se o pozemky
před budovou čp. 56 ve Dřevčicích.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě písemné žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR (složka č. 6/12) v rámci
připravované stavby silnice – „I/9 obchvat Dubá“,
vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje městských
pozemků: p.p.č. 3096/22, orná půda o výměře 433 m2, p.p.č. 3096/56, orná půda o výměře 49 m2, p.p.č. 3096/68, orná půda o výměře
90 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá.

nem. Jedná se o pozemky před budovou čp. 28
v Nedamově.

pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě písemné nabídky
od Pozemkového fondu ČR (složka č. 8/12), požádat o vypracování privatizačního projektu na
bezúplatný převod pozemků do vlastnictví města Dubá, jedná se o p.p.č. 673, ostatní plocha
(ostatní komunikace) o výměře 191 m2, p.p.č.
679, ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 422 m2, v obci Dubá, katastrální území Zátyní.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4f) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě písemné žádosti pana
V.D.B. a paní V.D.B., zřízení věcného břemene
mezi městem Dubá (strana povinná) a panem
V.D.B. a paní V.D.B. (strana oprávněná), v rámci stavby – umístění podzemní vodovodní a kanalizační přípojky včetně umístění vodoměrné
šachty na části městského pozemku p.p.č.
3002/1, v obci Dubá, katastrální území Dubá,
k domu č.p. 216 ve Sluneční ulici v Dubé, podle
předložené projektové dokumentace. Podmínkou
souhlasu města Dubá k této stavební akci je, že
celou stavbu musí provést odborná firma a dále
vzhledem k tomu, že stavbou bude dotčena nově
zrekonstruovaná komunikace (překop přes celou
šíři komunikace), musí být po provedení výkopových prací položen nový asfaltový povrch v celé
šíři komunikace a délce 5 metrů.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního výboru zastupitelstva týkající se provedené
kontroly hospodaření příspěvkové organizace
města Dubá Mateřské školy Dubá, provedených
kontrol pokladen města Dubá a stavu finančních
prostředků města Dubá ke dni 31. 3. 2012, který
je 12 milionů 970 tisíc Kč.
6) DELEGOVALO na návrh paní starostky
pana místostarostu k účasti a k jednání za město Dubá na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti, a.s., která se uskuteční dne
7. června 2012 v Ústí nad Labem.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

7) DELEGOVALO na návrh paní starostky
pana místostarostu k účasti a k jednání za město Dubá na valné hromadě Honebního společenstva Dubá – Korce, která se uskuteční dne 20.
dubna 2012 v Doksech.

4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě písemné žádosti (složka č. 7/11), vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje
městských pozemků: část p.p.č. 47/1, zahrada,
část p.p.č. 49, zahrada, část p.p.č. 50, zahrada,
o celkové výměře cca 1 100 m2, v obci Dubá,
katastrální území Nedamov. Výměra a rozsah
pozemků bude upřesněna geometrickým plá-

8) PROJEDNALO předložený písemný návrh
redakční rady zpravodaje Dubáček na změnu ceníku za inzerci v Dubáčku a výše jeho prodejní
ceny.
ROZHODLO na návrh paní starostky snížit prodejní cenu Dubáčku na 5,- Kč za 1 výtisk a navýšit ceny inzerce následovně: celá

pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

stránka za 1 200,- Kč, 1/2 stránky za 650,- Kč,
1/4 stránky za 350,- Kč, 1/8 stránky za 200,Kč, 1/16 stránky za 100,- Kč, s platností od
1. května 2012. Příjem z inzerce zůstane v plné výši příjmem města Dubá.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

9) SCHVÁLILO na návrh paní starostky podání žádosti o dotaci do Grantového fondu
Libereckého kraje – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti na
střechu a strop sálu v hotelu Slávie ve výši
4 500 000,- Kč, požadovaná dotace je ve výši
400 000,- Kč. Město má k dispozici finanční prostředky na vlastní podíl žadatele.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 2

komentář starostky: V současné době má
město zpracovanou studii na využití kulturní památky bývalého hotelu Slávie jako multifunkčního kulturního a společenského centra.
K dispozici je rovněž dokumentace ke stavebnímu povolení a zpracovávají se projektové
práce pro stavbu na dílčí část objektu – rekonstrukce krovu a střešního pláště nad prostorem
sálu, oprava, výměna a repase trámového stropu nad vstupním prostorem, repase nepochozího kašírovaného stropu nad sálem, oprava
a výměna poškozených dřevěných konstrukcí
nad zázemím sálu. V první fázi je nutné opravit
střechu, která je v havarijním stavu a začít s rekonstrukcí sálu, který městu citelně chybí. Dle
harmonogramu by mohla rekonstrukce začít na
podzim letošního roku.
10) VZALO NA VĚDOMÍ informace o vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele MATEŘSKÉ ŠKOLY DUBÁ – příspěvkové
organizace.
komentář starostky: Novela školského zákona mimo jiné upravuje jmenování ředitelů
školských příspěvkových organizací vždy pouze na dobu 6 let. Vzhledem k tomu, že ředitelka mateřské školy vykonává svou činnost déle
než 6 let, rozhodla jsem se vyhlásit konkurs na
obsazení vedoucího pracovního místa ředitele
příspěvkové organizace naší mateřské školy do
30. 4. 2012.
11) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
a) statického zajištění budovy čp. 2 v Poštovní ulici v Dubé
komentář starostky: Na základě nabídek
veřejné zakázky malého rozsahu a doporučení komise jsem pro realizaci statického zajištění domu čp. 2 vybrala firmu Petr Tamchyna,
stavební firma, Lidická 612, 472 01 Doksy. Tato
firma stejně jako další dvě (GEDOS spol. s r.o.,
Moskevská 82, 470 01 Česká Lípa a Miroslav
Novák, STANO – stavební práce, Malá Strana
210, 471 41 Dubá) předložila nabídku, která splňovala všechny požadavky zadání. Její cenová
nabídka byla nejnižší 240 542,- Kč.
b) záměru úprav komunikací a chodníků
v Dubé
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komentář starostky: V letošním roce
dokončíme propojovací chodník ulic Českolipská – směr Sluneční (délka nového chodníku
je 23 m, šířka 2 m), opravu a doplnění povrchu z asfaltového betonu v ulici směr Sluneční (stavební práce zahrnují zřízení asfaltového
koberce s napojením na stávající asfaltovou
komunikaci a provedením příjezdů k přilehlým
parcelám a objektům), odvodnění komunikace
v ulici Sadová před budovami čp. 218 – 221
v Dubé (dojde ke zpevnění prostoru mezi novou asfaltovou komunikací a přilehlými objekty,
délka plochy je 74,6 m, průměrná šířka 1,75 m),
propojovací chodník ulice Vodní – Nedamovská
v Dubé (délka nového chodníku je 119 m, šířka
1,5 m). Na celou akci vypíšeme výběrové řízení
a po té zastupitelstvo vybere realizátora akce.
c) měření koncentrace minerálních a azbestových vláken v pavilonech Motýlků a knihovny v areálu MŠ Dubá
komentář starostky: Měření za simulovaného provozu provedl Zdravotní ústav se sídlem
v Liberci. V oddělení Motýlků a knihovně bylo
odebráno celkem 8 vzorků. Výsledky všech měření v porovnání s limitem vyhovují (limitní koncentrace jsou stanoveny přílohou č. 2, tabulkou
č. 5 k Vyhlášce č. 6/2003 Sb.). Podrobněji se
můžete s hodnocením výsledků seznámit na
internetových stránkách města www.mestoduba.cz. Celý protokol o odběru vzorků vnitřního
prostředí a jejich rozboru bude všem k dispo-

zici na MěÚ Dubá v sekretariátu starostky nebo
u ředitelky MŠ. V nejbližších dnech očekáváme
kladné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje k návratu dětí do pavilonu Motýlků.
Knihovnu pro Vás znovu otevřeme od 25. dubna
2012. Pozor došlo ke změně výpůjčního dne, který bude každou středu od 14.30 do 18.30 hodin.
Půjčovné na rok 2012 je sníženo na 50,- Kč.
d) jarních slavností města Dubá
komentář starostky: Všechny občany zvu
srdečně na první ročník Jarních dubských slavností, které se konají 1. května 2012 od 13.00 hodin. Kulturní komise, místní spolky a zaměstnanci města pro vás připravili bohatý program. Ráda
bych vás upozornila na výstavu v šatlavě, která
bude mapovat historii, současnost i budoucnost
Slávie. Za pomoc při její přípravě děkuji letopisecké komisi v čele s panem Mgr. K. Matějovičem, fotoklubu Dubá a zaměstnancům města.
O slavnostech si také budete moci prohlédnout
práce žáků naší základní školy na téma historie
Slávie, které budou umístěny na panely místo
oken na budově Slávie.
e) rozšíření provozní doby zahrady v areálu
MŠ Dubá pro veřejnost
komentář starostky: Koordinátorka veřejné
služby dostala za úkol zorganizovat a zabezpečit
zpřístupnění zahrady a hřiště v areálu školky veřejnosti i mimo dobu provozu MŠ. Děti si v doprovodu dospělých mohou vybavení zahrady užít ve
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všední dny od 16:00 do 18:00 hodin, v sobotu
a v neděli od 13:00 do 18:00 hodin. Dětem přeji hodně zábavy a dospělé prosím o dodržování
provozního a návštěvního řádu, aby se všichni vyvarovali nebezpečných činností a možným
úrazům.
f) zakoupení herních a venkovních posilovacích strojů do Autocampu Nedamov
komentář starostky: Z nadačního fondu
správného životního stylu jsme získali nadační
příspěvek na venkovní fitness firmy COLMEX
s.r.o.. Jedná se o dva prvky, které budou k dispozici v městském autocampu. Těšit se mohou
i děti, protože na letošní sezonu plánujeme nahradit staré skluzavky a houpačky za sestavu,
která bude nejen funkční, tematická, moderní,
ale bude vyhovovat i všem bezpečnostním předpisům.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka Města Dubá,
Tomáš Novák, místostarosta Města Dubá

Příští veřejné
zasedání zastupitelstva
se bude konat 24. 5.
od 18.00 v Dubé.

Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v březnu

l Dne 3.3.2012 od 13:32 do 16:18 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na Ráč v katastru obce Deštná s technikou CAS-25 Liaz v počtu
1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu, provedeném
průzkumu a zahlášení se Policii ČR jednotka pomohla s transportem usmrcené osoby (sebevraha) z prostoru „Pustého zámku“ k vozidlu pohřební služby.

l Dne 9.3.2012 od 09:32 do 10:37 hodin vyjela jednotka k požáru Na Výsluní v Dubé s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu
na místo zásahu a provedeném průzkumu byl
opětovně zjištěn požár sazí v komínovém tělese. Jednotka provedla vybrání hořícího kotle
na tuhá paliva. Lokalizace a následná likvidace
byla provedena pomocí kominického nářadí ze
střechy bytového domu. Závěrečným průzkumem nebylo zjištěno porušení celistvosti pláště
komínového tělesa. Místo zásahu bylo předáno uživateli s vysloveným zákazem topení do
provedení revize odborně způsobilou osobou.
Příčina vzniku požáru byla v nedostatečně vymeteném komínovém tělese a spalováním nevhodných materiálů.
l Dne 18.3.2012 od 11:34 do 12:53 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci II. třídy číslo 260 v obci Tuhaň s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna dopravní nehoda osobního a nákladního automobilu. Na místě jedna zraněná osoba, které
byla do příjezdu Záchranné zdravotní služby poskytnuta předlékařská zdravotní pomoc. Vozidla
byla zajištěna proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a dalšímu úniku provozních kapalin.

U nákladního automobilu byl zjištěn únik chladící
kapaliny, který byl na žádost Policie ČR zlikvidován 20-ti litry sorbentu Vapex. Místo zásahu
bylo předáno Policii ČR.

l Dne 18.3.2012 od 21:56 do 19.3.2012, 14:23
vyjela jednotka k požáru do obce Žďár s technikou CAS-25 Liaz, CAS-32 T148 a RZA I Nissan
Patrol v počtu 1 + 8. Po příjezdu na místo zásahu, provedeném průzkumu a zahlášení se
veliteli zásahu z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa byl zjištěn požár roubeného
domu ve IV. fázi požáru. Z rozkazu velitele zásahu byla technika určena na kyvadlovou dopravu
vody a členové jednotky v dýchací technice na
hasební práce u jednoho proudu „C“, rozebírání
konstrukcí a dohašování skrytých ložisek požáru.
Osvětlení zajištěno osvětlovací soupravou z vozidla CAS-25 Liaz. Na místě dále zasahovaly jednotky HZS ÚO Česká Lípa, HZS SČK Bělá pod
Bezdězem, JSDHO Doksy, Staré Splavy a Mšeno. Pravděpodobná příčina vzniku požáru je od
elektrického přímotopu a je nadále v šetření PČR
a ZPP HZS ÚO Česká Lípa. Škoda byla vyčíslena na 1.000.000,- Kč. Na místě 1 osoba (majitel)
– exitus.

l Dne 22.3.2012 byl v 11:55 hodin nahlášen
požár kontejneru na separovaný odpad v Dlouhé ulici, Dubá u základní školy. Lokalizace
a následná likvidace byla provedena občany
a zaměstnanci základní školy pomocí ručního
hasícího přístroje a kbelíku vody. Díky včasnému zásahu občanů nedošlo ke škodě na plastovém kontejneru. Příčina vzniku požáru byla
nedbalost (nedopalek cigarety), nebo úmyslné
zapálení a je nadále v šetření Policie ČR.
l Dne 25.3.2012 od 19:29 do 20:28 hodin vyjela jednotka k požáru střešní konstrukce rodinného domu v Újezdě s technikou CAS-25 Liaz
a RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 7. Po příjezdu na místo zásahu, provedeném průzkumu
a zahlášení se veliteli zásahu z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa byla jednotka
dána do zálohy na místě události. Po likvidaci
požáru byla jednotka z rozkazu velitele zásahu
odeslána zpět na základnu. Příčina vzniku požáru byla zazděný trám v komínovém tělese.
l Dne 30.3.2012 od 14:24 do 15:02 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy číslo 9, Horní Dubová Hora, s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu
na místo zásahu a provedeném průzkumu byl
zjištěn převrácený havarovaný automobil s jednou zraněnou osobou, které byla do příjezdu
Záchranné zdravotní služby poskytnuta předlékařská zdravotní pomoc. Vozidlo bylo zajištěno
proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU)
a úniku provozních kapalin. DN bez úniku. Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.
Jaroslav Hoza

Dubáček -

Hasiči radí občanům

LINKY TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ, KDY JE POUŽÍT
150

hasičský záchranný sbor
Volejte v případě požáru, úniku nebezpečných látek, dopravní nehody aj.
155 zdravotnická záchranná služba
Volejte pokud jste zraněn, máte Vy nebo
někdo jiný zdravotní obtíže.
158 policie
Volejte v případě trestného činu, přepadení, krádeže, dopravní nehody aj.
156 městská policie
Volejte v případě dopravních
přestupků, rušení veřejného
pořádku aj.
112 jednotné evropské číslo tísňového volání
Volejte když:
§ událost vyžaduje účast alespoň dvou záchranných složek najednou, tzn. např. při dopravních nehodách se zraněním, kdy je potřeba
přítomnosti hasičů, zdravotnické záchranné služby a policie.
§ si nejste jisti místem, kde se
nacházíte, nebo ho např. ze zdravotních důvodů nemůžete operátorce popsat, může posloužit
linka 112 ke snadné lokalizaci, popř. identifikaci,
volajícího.
§ si ve stresu a krizové situaci nemůžete
vzpomenout na jiné číslo tísňové linky.
§ neovládáte češtinu, odbaví Vás operátorky na lince 112 ve většině světových jazyků.
§ je rovnocenná národní linka tísňového
volání obsazena.
Při voláni na jakoukoli tísňovou linku sdělte operátorovi tyto údaje:
Co se stalo – požár, dopravní nehoda atd.
Kde a kdy se to stalo – místo (město, ulice,
číslo opisné, vhodný orientační bod v blízkosti),
včetně počtu zraněných a dalších upřesňujících
informací.
Kdo volá – jméno a číslo ze kterého voláte.

Otevírací doba lékárny
v Dubé
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO
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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).

Pokud jste ve stresu, uklidněte se před voláním několika hlubokými nádechy a výdechy. V klidu odpovídejte na doplňující dotazy operátora.
Po oznámení události zavěste telefon, nevypínejte ho a čekejte na zpětný dotaz operátora!
Může se stát, že národní linka tísňového volání bude obsazená. Pro možnost komunikace občanů se záchrannými složkami je také zavedeno
mezinárodní číslo tísňového volání 112.

Systém telefonického centra tísňového volání 112 umožňuje překonat problém přetížení linek tísňového volání. V případě vysokého počtu
volajících v daném kraji jsou hovory automaticky
přesměrovány do dostupných telefonních center
v ostatních krajích.
V Libereckém kraji jsou všechna volání na linku 112, 150 volanou z mobilního telefonu a volání na linku 150 z pevné telefonní sítě na území
okresu Liberec, svedena na telefonní centrum tísňového volání 112, které má sídlo v prostorách
Krajského operačního a informačního střediska
Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Volání na tísňovou linku 150 z pevné telefonní
sítě na území okresů Česká Lípa, Jablonec nad
Nisou a Semily přijímají příslušná operační střediska hasičů.
Zneužití linek tísňového volání je trestné. Ve
smyslu ustanovení § 17 odst. 3 písm. a) zákona

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších
předpisů (zákon
o požární ochraně)
fyzická osoba nesmí vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární
ochrany nebo
zneužít linku
tísňového
volání. Pokud fyzická
osoba vědomě bezdůvodně přivolá jednotku
požární ochrany nebo zneužije linku tísňového
volání, dopustí se přestupku, za který jí může
příslušný orgán hasičského záchranného sboru,
vykonávající státní požární dozor, uložit pokutu
až do výše 20 000 Kč.
Další informace naleznete také na webových
stránkách www.hzslk.cz.
por. Mgr. Iva Michalíčková,
krizové a havarijní plánování
HZS Libereckého kraje

Poděkování

Na základě všech doposud provedených
kontrolních měření hodnot azbestových vláken v ovzduší, která byla provedena a dopadla velmi pozitivně, se děti i zaměstnanci
mateřské školy mohli přestěhovat v průběhu
dubna ze základní školy zpět do areálu mateřské školy.
Stěhování probíhalo rychle, všichni se
už moc těšili.
Ráda bych zde poděkovala všem zaměstnancům města, kteří nám vydatně pomáhali a i díky jim jsme stihli přesun tak
rychle.
Bc. Zdena Šindelářová,
ředitelka MŠ Dubá

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
úterý 8. 5.
MUDr. Eva Pušková
Liberecká 99, Nový Bor
tel. 728 831 917

neděle 20. 5.
MUDr. Pavel Hříbal
Revoluční 164, Stráž p. R.
tel. 487 843 622

sobota 12. 5.
MUDr. Přemysl Prstek
Revoluční 164, Stráž p. R.
tel. 487 851 360

sobota 26. 5.
MUDr. Jarmila Vyčichlová
Okružní 636, Mimoň
tel. 774 649 096

neděle 13. 5.
MUDr. Marcela Klementová
Mové Město 277, Dubá
tel. 487 870 388

neděle 27. 5.
MUDr. Hana Jandlová
28. října 3004, Česká Lípa
tel. 725 865 051

sobota 19. 5.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603
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dokončení ze str. 1

ovlivnit. Navíc věřím, že tuto možnost by jistě
uvítala i celá řada pozůstalých, neboť by se jednalo o podstatně levnější variantu, než jakou je
pronájem hrobových míst.
Nyní k poněkud odlehčenějšímu tématu. Byla
jsem skutečně velmi mile překvapena, kolik z vás
se zúčastnilo nedávných kulturních akcí v Dubé,
a to pálení čarodějnic v nedamovském autocampu a následující den Jarních dubských slavností
na Masarykově náměstí. Jistě jste s povšimli, že
tyto slavnosti byly věnovány především naší Slávii, o jejíž minulosti, současnosti a naší vizi do
budoucna je v městské šatlavě věnována velice
poutavá výstava. Na této výstavě se obrovskou
měrou podílela celá řada lidí. Byli jimi členové
Fotoklubu Dubá, kteří ve Slávii nafotili skutečně
poutavé fotografie, za jejichž pořízení jim tímto velice děkuji, kronikář města pan Mgr. Kamil
Matějovič, díky němuž jsme se mohli přenést
o mnoho let zpátky a blíže poznat jak historii to-

hoto kulturního stánku, tak si díky starým fotografiím připomněli, jaké úžasné akce se ve Slávii
pořádaly a nutno podotknout, že řada návštěvníků se na vystavených fotografiích poznala a ráda si na zlaté časy Slávie zavzpomínala. Panu
kronikáři patří naše poděkování stejně tak, jako
všem zaměstnancům úřadu a občanům, kteří se
na přípravě této jedinečné výstavy podíleli, byť
zapůjčením třeba i jediné fotky. Poděkovat bych
chtěla také ředitelce ZŠ Dubá paní Mgr. Jindřišce Skalické, pedagogickému sboru a samozřejmě žákům, kteří pod vedením svých učitelů
nakreslili opravdu krásné a velké obrázky zachycující vše, čím se Slávie vryla nám všem do paměti. Výtvarné práce našich školáků nyní zdobí
spodní okna Slávie a já všem, kteří je ještě neviděli, mohu doporučit, aby se na ně šli podívat,
neboť jsou stejně jako samotná výstava v šatlavě, skutečně povedené. Děkuji také architektům
z Ateliéru 111, kteří s námi v souvislosti se Slávií
aktivně spolupracují i všem, kteří se podíleli na
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doprovodném programu slavností, tedy dubskému veterán klubu, našim mažoretkám a jejich
vedoucím a v neposlední řadě také našim nadějným karatistům z Karate klubu Beringin pod
vedením pana Marka Hrušky.
Mé poděkování patří rovněž těm, kteří se podíleli na přípravě a realizaci již zmíněných čarodějnic v Nedamově, zejména pak našim hasičům, kteří zde pod vedením velitele jednotky
pana Jaroslava Hozy jako každý rok připravili
pro děti celou řadu zábavných soutěží o sladké ceny.
Závěrem bych vás všechny chtěla co nejsrdečněji pozvat na další akci, kterou je Den
rodiny, jenž se uskuteční v sobotu 12. května
v Autokempu Nedamov, a který slibuje skutečně zajímavý program pro celou rodinu. Podrobnosti se dočtete na samostatném plakátku uvnitř
Dubáčku.
Těším se na brzkou shledanou.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

Informace pro celou rodinu

Jak mnozí z vás jistě vědí, město Dubá se
umístilo koncem loňského roku na třetím místě
ve své velikostní kategorii v celorepublikové soutěži Obec přátelská rodině. Ocenění bylo spojené s finanční neinvestiční dotací ve výši 120 tisíc
korun. Co to vlastně znamená?
Znamená to, že se našemu městu podařilo
prosadit se v konkurenci jiných měst a přesvědčit odbornou komisi, že veškeré prorodinné aktivity, které zde probíhaly nebo probíhají, nejsou
zbytečné, a že si zaslouží další podporu. Samotné fungování notoricky známých dubských
spolků (Klub seniorů, Klub malých Dubáčků,
Karate klub Beringin, TJ Slavoj Dubá a dalších)
by na získání peněz nestačilo. Do soutěže jsme
postoupili také díky snaze několika lidí, kteří si
dali práci a zpracovali veškerou dokumentaci.
Stejně tak bylo nutné pečlivě popsat dosavadní
fungování obce ve vztahu k mezigeneračnímu
propojení a vymyslet koncept do budoucna.
Získáním dotace jsme se zavázali k tomu, že
jmenované aktivity budou pokračovat i v průběhu dalších let. Nově vznikla také komise pro
občanské záležitosti, která na své první schůzce rámcově dohodla vizi rozvoje prorodinných
aktivit v Dubé.
Někteří z vás už také využili nebo jistě vy-

užijí možnost nově zpřístupněného dětského
hřiště u mateřské školy, které je otevřené i pro
veřejnost. Tuto možnost uvítají především rodiny s dětmi.
Bezbariérové chodníky v jejichž výstavbě
bude město pokračovat, jsou přínosem pro nás
všechny, nejen pro seniory, maminky s kočárky
nebo vozíčkáře.
Je i na vás, jakým směrem se bude vaše
město ubírat. Na tomto místě budete mít možnost přispívat svými postřehy i vy. Budeme se
na vaše názory a podněty těšit na mailu: rodina@mestoduba.cz.
Petra Volejníková

So - Ne 09:00 - 20:00 hod.
Svátek 09:00 - 20:00 hod.
Umístění: Dětská pohotovost v České Lípě funguje od 1. dubna 2012 v nových prostorách. Lidé ji
najdou u bočního vchodu do dětské nemocnice.
Trasa do ambulance je zřetelně vyznačena.

POZOR ZMĚNA POHOTOVOSTI
v České Lípě:
Mimo ordinační hodiny lékařské pohotovostní
služby (LPS) máte následující možnosti:
1) navštivte svého praktického lékaře
2) přijeďte do nemocnice
3) přivolejte Zdravotnickou záchrannou službu
Libereckého kraje (“záchranku”)

Pohotovost zubní
Zubní pohotovost v okrese Česká Lípa bude poskytována v ordinacích zubních lékařů So, Ne a
svátky 8:00 - 12:00.
Rozpis služeb je k dispozici v Dubáčku nebo
na stránkách odboru zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje Informaci, kde je o víkendu
či ve svátek zubní pohotovost, obdržíte také v
NsP Česká Lípa na telefonní ústředně, na všeobecné pohotovosti a též na rychlé záchranné
službě.
Irena Žalovičová

Zahrada v MŠ Dubá je otevřena pro veřejnost
Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás upozornit, že zahrada v areálu Mateřské školy Dubá je
od poloviny dubna otevřena také pro širokou veřejnost. Provozní doba je zde následující:
pondělí až pátek
16:00 – 18:00
sobota a neděle
13:00 – 18:00

kami a povinnostmi vstahujícími se k užívání
zahrady a herních prvků.
Do celého areálu MŠ je zakázáno vstupovat se psy či jinými zvířaty. Zároveň prosíme všechny návštěvníky, aby dbali případných pokynů správce zahrady a s veškerým
vybavením zahrady při mateřské škole zacházeli tak, aby nedošlo k jeho poškození. (mar)

Zahrada bude otevřena pouze za příznivého
počasí. Vstup na zahradu a hřiště při mateřské
škole je povolen dětem do 10 let věku a pouze
v doprovodu dospělé osoby. Veškeré herní prvky
umístěné na zahradě MŠ jsou určeny k užívání
dětem od 3 let věku. Na vývěsce před vstupem
do areálu MŠ Dubá je umístěn provozní a návštěvní řád zahrady, který si prosím pečlivě přečtěte, a v němž se seznámíte se všemi podmín-

Výlet pro seniory
Letošní první výlet seniorů pod záštitou města
Dubá se uskuteční ve středu 23. května 2012.
Odjezd je v 9 00 hodin z náměstí. První zastávkou
bude návštěva zámku v Ploskovicích. Po polední přestávce v Teplicích je naplánovaná vyjížďka
lanovkou na Komáří vížku. Na zpáteční cestě,
pokud bude ještě dost sil, bude zastávka v Kravařích na Rychtě.

Pohotovost dětská tel.: 487 954 520
Ordinační hodiny:
Po - Pá 17:00 - 21:00 hod.

Pohotovost dospělí, Tel.: 487 954 184 ordinace,
Tel.: 487 954 180 (CP) Ordinační hodiny:
Po - Pá 17:00 - 21:00 hod.
So - Ne 09:00 - 18:00 hod.
Svátek 09:00 - 18:00 hod.
Umístění: Prostory Centrálního příjmu NsP
(vchod do nemocnice, vpravo)

Setkávání v klubu
Po delší přestávce se senioři opět scházejí ve
svém klubu u knihovny ve středu o 1300 hodin.
Každou druhou středu v měsíci oslavují společně narozeniny a baví se při hudebním doprovodu pana Matějoviče. Vždy poslední středu
v měsíci je možné změřit síly při hraní společenských her. Proběhnou utkaní v šachu, kartách, kostkách, případně dalších hrách. Náplní
ostatních středečních odpolední jsou ruční práce
a další činnosti podle zájmů návštěvníků. Do příjemných prostor jsou zváni všichni, kteří nechtějí
být doma sami.
Vzhledem k tomu, že se změnila výpůjční
doba v městské knihovně na středu od 1430 do
1830 hodin, je možné návštěvu klubu spojit i s výpůjčkou knih.
Danuše Červená

Dubáček -
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Chtěla bych prostřednictvím Dubáčku poděkovat našim hasičům v čele s velitelem
jednotky Jaroslavem Hozou za přípravu
a organizaci soutěží pro děti, které byly
jako každý rok součástí programu pálení
čarodějnic v Nedamově. Poděkování jim
patří také za dohled při pálení samotné
hranice.
Zuzka Martínková

Cestovní doklady pro děti

Do zahraničí budou moci cestovat od 27. června děti bez rozdílu věku jen s občankou nebo
pasem.
Konec platnosti zápisu dětí do cestovního dokladu – pasu rodičů, je stanoven Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009.
Zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů
jsou platné do 26. června 2012. To znamená,
že cestování dětí zapsaných v cestovních pasech
rodičů bude možné jen do 26. června 2012.
Od 27. června 2012 budou děti moci cestovat
do zahraničí pouze se svým vlastním cestovním
dokladem. Od tohoto data tedy musí mít každý
občan ČR (včetně nejmenších dětí) při cestě do
zahraničí svůj vlastní doklad totožnosti.
V rámci Evropské unie stačí k překračování
státních hranic občanský průkaz, mimo tuto zónu
je třeba prokazovat totožnost cestovním pasem.
Od 1. 1. 2012 je možnost vydat občanský průkaz
i dětem (občanům ČR) mladším 15 let.
Podkladem pro vydání cestovního pasu se
strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji a občanského průkazu se strojově

čitelnými údaji pro dítě mladší 15 let je: rodný
list dítěte a doklad totožnosti jeho zákonného zástupce. Osvědčení o státním občanství ČR se již
nevyžaduje. Pouze v případě pochybnosti o státním občanství dítěte může příslušný úřad (obecní úřad obce s rozšířenou působností) vyžadovat
doložení dokladu o státním občanství.
Žádosti o vydání cestovního pasu se strojově
čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými
údaji nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji se již nevyplňují na úředním tiskopisu, ale jsou pořízeny elektronicky příslušným
pracovníkem přímo na úřadu, fotografie se již
také nepředkládají, podoba občana a otisky prstů se pořizují přímo na pracovišti, proto je nutná
osobní přítomnost dítěte.
Cestovní pas se strojově čitelnými údaji
a s nosičem dat s biometrickými údaji a občanský průkaz se strojově čitelnými údaji pro dítě do
15 let se vydává ve lhůtě do 30 dnů s platností
na 5 let. Správní poplatek u cestovního pasu činí
100 Kč, u občanského průkazu 50 Kč.

MĚSTO DOKSY – náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy
VYHLAŠUJE KONKURZ NA OBSAZENÍ POZICE ŘEDITEL/ŘEDITELKA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE „Základní umělecká škola Doksy“
Termín nástupu dohodou, nejpozději 1.8.2012 s předpokládanou dobou výkonu činnosti ředitele/ředitelky na období 6 let.
Vzdělání a pedagogická praxe pro výkon funkce ředitele/ředitelky dle zákona č. 563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Lhůta pro podání přihlášek končí 31.5.2012 ve 12:00 hod.
Podrobnosti na webových stránkách města www.mesto-doksy.cz.

Československá obec legionářská
ve spolupráci s ústředím
Československé obce legionářské Praha
pořádá

LETNÍ TÁBOR LEGIONÁŘ
ve vybavené základně Kolej Peira
v Jesenici u Rakovníka
pro děti ve věku 9 – 15 let
(děti ve věku 6 – 8 let po domluvě)
v termínu
30. června – 14. července 2012.
Cílem je přiblížit účastníkům život čs.
legionáře prostřednictvím branných
sportů, získávání praktických dovedností při pobytu v přírodě a dalších zajímavých, i méně obvyklých aktivit.
Cena tábora: 4 900,- Kč,
pro členy ČsOL, jejich děti,
vnoučata atd. sleva 50%
Spojení:
ČsOL Česká Lípa, Žižkova 231,
470 01 Česká Lípa
Bc. František Gábor – sekretář ČsOL
e-mail: manager@obeclegionarska.cz
mobilní telefon: 722 944 824

Dubáček -
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PLACENÁ INZERCE

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

BioContent

www.biocontent.cz
Váš internetový obchod s bio potravinami,
bylinkovými sirupy, přírodní kosmetikou, ekodrogerií…,
který Vám nabízí také jedinečný
BEDÝNKOVÝ SYSTÉM
s čerstvou zeleninou IPZ a Bio zeleninou
Neváhejte a vyzkoušejte kvalitní, čerstvou zeleninu,
která jede od farmáře přímo na odběrné místo,
kde si ji vyzvednete!
DOVOZ DOMŮ V RÁMCI DUBÉ pouze 20 kč!
Rozvoz bedýnek začíná již koncem května,
rozvoz ostatních potravin již nyní !
Nákupem IPZ a BIO bedýnky přispíváte 5,- Kč
ve prospěch nadačního fondu KAPKA NADĚJE.
Nákupem ostatního zboží z našeho eshopu
přispíváte 2,- Kč/kus ve prospěch nadačního fondu
KAPKA NADĚJE. DĚKUJEME!
Kontakt: info@biocontent.cz
tel.: 777 068 061
Navštivte také náš partnerský webový obchůdek:
www.ceskahracka.net

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
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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
PLACENÁ INZERCE

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

nově otevřeno v areálu pily Luka

PLACENÁ INZERCE

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

Dubáček -
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Zajímavosti z Dubska

CHRÁNĚNÉ MOKŘADY

Příroda v okolí Dubé je charakteristická nejen skalami a zajímavými útvary v kameni, ale
také množstvím malých vodních toků, pramenů
a bažinatých údolí. Nejcennější údolní partie
jsou zahrnuty do přírodní rezervace Mokřady
horní Liběchovky. Jedná se o soustavu mokřadů, pramenišť, slatin a vlhkých luk na horním toku potoka Liběchovka a při jeho četných
přítocích. Vyskytuje se zde řada ohrožených,
vzácných rostlin a bezobratlých živočichů.
Rezervace byla vyhlášena v roce 1996 a její
rozloha je více než 75 ha. Tato přírodní rezervace je součástí území ”Mokřady Liběchovky
a Pšovky” začleněného do seznamu mezinárodně významných mokřadů podle Ramsarské úmluvy o ochraně mokřadů mezinárodního významu.

chráněných mokřadů. Vydáme se z Dubé po
modré turistické značce (a po zelené značce naučné stezky) směrem k Nedamovskému
koupališti a dále vpravo za Černým mlýnem,

Pohled do vlhké louky vedle nedamovské silnice

kde již začíná oblast rezervace. O něco dále
si můžeme přečíst i naučný text na informační
tabuli vedle silnice. Za prohlídku posléze stojí
i pozůstatek Ženského mlýna vlevo od silnice.
Po značce vyjdeme kamenným schodištěm na
Panskou Ves a stále po značce sejdeme do
údolí, kterým opět přijdeme k chráněné oblasti mokřadů. Na silnici půjdeme vpravo až
do Rozprechtic, kde odbočíme po žluté turistické značce doleva do Pramenného dolu. I on
spadá do přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky.
V místech, kde v údolí odbočuje cesta doleva, si můžeme všimnout zajímavé srostlice
dvou různých stromů. Půjdeme ale stále po
žluté značce v přímém směru. Pozůstatky bývalého dražejovského vodovodu pomalu splý-

Trsy ostřice v mokřadní louce

Pohled od silnice do bažinatého údolí nad Rozprechtickým rybníkem

Ženský mlýn

Rozprechtický rybník s hnízdními budkami

Část rezervace pod Panskou Vsí

Pramenný důl

Označení rezervace v Nedamově

Naučná tabule

Mimo velký význam pro ochranu rostlinných a živočišných společenstev jsou mokřadní údolí i působivou částí dubské krajiny, a to
v kteroukoliv roční dobu. Na jaře sice nemají
onen šťavnatý pralesní půvab, ale oproti létu
je možné rozeznat klikaté toky potůčků, prameniště a tůňky, které později zacloní bujná
vegetace.
Na vycházku k přírodní rezervaci Mokřady
horní Liběchovky můžeme zvolit trasu naučné
stezky, značené zeleným kosým pruhem. Nebo
se vydáme na jiný okruh, přibližně patnáctikilometrový, při kterém projdeme větší částí

Dubáček
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Zatopený úvoz v Pramenném dole

Liběchovka v údolí Vrabcova

Tůň u Rozprechtic

vají se silnými prameny, které údolí napájejí.
Malé pramínky můžeme vidět i na některých
místech u cesty. Správa CHKO Kokořínsko
vytvořila v údolí kaskádu malých vodních
ploch pro obojživelníky. Na konci této části
rezervace lze obdivovat zatopený úvoz staré
cesty, kde pramen vytvořil temně zbarvenou
vodní plochu.
Můžeme pokračovat dále do Dražejova

nebo se vrátíme o něco zpět a odbočíme k lokalitě zvané U Trojek (součást bývalé osady
Heřmánky) a odtud vyjdeme na dražejovskou
silnici. Dáme se po ní doprava a u velké paseky odbočíme doleva cestou podél této paseky.
Cesta nás dovede na rozcestí, kde odbočíme
opět vlevo po značce naučné stezky a sejdeme dolů do udolí. Zde opět začíná další část
rezervace.

Po zpevněné cestě půjdeme doprava až
k mostku, kde si opět můžeme přečíst naučnou informační tabuli. Žlutá turistická značka
odtud vede vlevo do Deštné, doprava půjdeme zpět do Dubé. Celé údolí Vrabcova až do
Rozprechtic je opět součástí přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky.
–myš–

ánskému klášteru, usazenému na Bezdězu.
Lokalita Vrabcova (Frabsgraben) a strání
s přístupovými cestami nad domy (Frapsleiten,
či Wrapsleithe) byla považována za poměrně významnou. A to i přesto, že zde byly i s mlýnem
jen tři domy, z toho čp. 25 již katastrálně náleží k Deštné. V dnes vlhkém mokřadním údolí
byly vrchnostenské louky. Podle Patentu z října
1727, kterým hrabě Sweets-Sporck upravil povinnosti dubských poddaných, se seno i otavy
z Vrabcovských luk a z Dubové Hory měly svážet do vrchnostenských stodol. Poddaní měli
také mimo jiné za povinnost čistit a opravovat
mlýnské náhony.
Na mnoha starých mapách je údolí Vrabcova
zakresleno, ačkoliv jiné dnes významnější lokality chybějí. Například na Müllerově mapě z roku
1720 je uvedeno Wrapsleithe. Na mapě I. vojen-

ského mapování z roku 1764 je zakreslen přímo
Wrapsmühle a na Kreybichově mapě z roku 1834
je zakreslen mlýn v údolí Wrapsgraben.

VRABCOVSKÝ MLÝN

Vrabcovský mlýn čp. 160 leží v údolí Vrabcov
asi 2 km jižně od Dubé. Protéká tudy Liběchov-

ka a vlhké údolí je součástí přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky. Dříve se potok
v těchto místech nazýval Deštná
a německy mluvící obyvatelstvo
mu říkalo Mühlbach. Vrabcovský
mlýn bývá v německy psaných
textech nazýván Fraps Mühle
nebo Frabsmühle, někdy také
Wrapsmühle. Od Dubé k němu
lesem vede hluboký do skály vytesaný úvoz. Bohužel, rozoráním
polní cesty k němu většinu roku
není přístup.
V historických pramenech je
Vrabcovský mlýn poprvé zmiňován v souvislosti se zabavením
majetku Václava Berky z Dubé po
bitvě na Bílé Hoře v roce 1620.
Jeho majetek získal Albrecht z
Valdštejna, který jmenovitě Vrabcovský mlýn spolu s dalším majetkem daroval v roce 1626 augustini- Mapa Stabilního katastru cca 1835

Vrabcovský mlýn pracoval také jako pila. Později využíval Francisovy turbíny na malé vodní
toky. Po II. světové válce byla firma mlýn Němce Wenzela Köhlera zkonfiskována a v roce 1949 předána do
národní správy. Usedlost čp. 160
převzal Československý státní statek, n.p., statek Doksy. Nemovitosti,
živý i mrtvý inventář měl tehdy hodnotu 59 572,20 Kčs. V té době došlo
k ukončení provozu mlýna.
V roce 1954 získal Vrabcovský mlýn Svaz zaměstnanců strojírenství, závodní rada ROH závodu
REGULA - vývoj z Prahy 4. Posléze
se z objektu stalo rekreační zařízení státního podniku Pražské papírny.
Správce zde dělal Karel Kolb. Proto,
když v roce 1999 zakoupila bývalý
Vrabcovský mlýn rodina Kolbova,
překřtila jej na Dědův mlýn.
–myš–
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Ze života škol
Den Země
Čtenářská gramotnost

– ŽÁROŠ = Žáci, Rodiče, Škola
Netradiční aktivity ke Dni Země si připravila
Ekoškola Dubá na pátek 20. dubna v areálu
školy. Od 15,00 do 18,00 hodin mohli přijít rodiče s dětmi soutěžit. Na stanovišti U Popelky
třídili odpady. Někteří odhalili i chytáky – naplněnou PET láhev – ta se musí vylít a sešlápnout; Kam s varnou konví, na kterou nebyl kon-

tejner – no, ta půjde do školy, a některé děti
dokonce vyzradily, že odpady doma rodiče háží
rovnou do směsi. Někteří se tímto úkolem poučili, někteří jen procvičili svoje pravidelné návyky. Na stanovišti U vodníka se soutěžící přenesli do Afriky a uvědomili si, že přenést vodu
na velkou vzdálenost je fakt obtížné. Dalším
úkolem bylo vybavit dům nejvíce energeticky
úspornými spotřebiči. Rozhodnout se mezi vypnutým počítačem a počítačem se spořičem
bylo někdy obtížné. A co pak hrnec s pokličkou,
či odklopený s odsávačem. Na posledním stanovišti vyráběli dospěláci s dětmi v keramické
dílně svou podobiznu, která bude zdobit školní prostory.
Cílem byly společné aktivity rodičů a dětí,
což se podařilo. Přípravu stanovišť zajišťovali
sami žáci z vyšších tříd. Moc jim za to děkuji.
Na start se dostavilo celkem 16 rodin a odnesly
si drobné dárky a hlavně titul Ekorodina. Všichni se bavili a těší se na příštího ŽÁROŠE.
Mgr. Jana Mašková

Soutěž
ve sběru papíru

11. dubna na Ekoškole Dubá proběhla soutěž
jednotlivců ve sběru papíru. Cekem se sebralo
554 kg a zúčastnilo se 14 dětí. Všem moc děkujeme za záchranu stromů. Všichni zúčastnění obdrží sladkou odměnu. Nejpilnější sběračkou byla
Eliška Mojteková s 99 kg.
Mgr. Jana Mašková

V pátek 23. března proběhl na Ekoškole Dubá
projektový den, zaměřený na rozvoj čtenářské
gramotnosti. Na škole jsou děti v první třídě
připravovány ke čtení genetickou metodou. Už
v listopadu se objevují pozitivní výsledky této metody. Děti se při čtení smějí obsahu a správně
odpovídají na otázky vztahující se k textu. Cílem
projektu Čtenářská gramotnost bylo zjištění, zda
děti dokáží prezentovat svými slovy to, co
četly, ale hlavně jim
chtěli dospělí ukázat,
že čtení může být zajímavé, příjemné i zábavné.
Třídám na prvním
stupni byl předložen
text neznámé pohádky, každé třídě část.
Tu si děti rozdělily do
skupin, přečetly a seznámily s obsahem
zbývající skupiny ve třídě. Následovalo výtvarné zpracování přečteného a prezentace každé
třídy ve školní družině. Tam musely děti odhalit návaznost svého textu na další. Bylo zjištěno, že děti musí trénovat souvislejší vyjadřování
a nejen pouze jednoslovné odpovědi na otázky.
Tomu se bude věnovat výuka čtení na 1. stupni
v následující době.
Na 2. stupni měli žáci na výběr z několika
různých témat – Voda, Město, Svět fantazie, Lesy
ČR atd. Zapisovali se, aniž by věděli, co bude jejich náplní a který vyučující hodiny povede.
Malé ohlédnutí za jedním z projektů
U příležitosti blížícího se 420. výročí narození

Jana Amose Komenského jsem pro svou skupinu zvolila téma věnující se právě této velké
osobnosti našich i světových dějin. Abych žáky
motivovala, jméno osobnosti pro ně zůstalo skryto, a prvním společným úkolem bylo dle několika
indicií poznat, komu se budeme věnovat.
Následovala naše společná práce s texty,
kdy jsme nejprve pracovali se životopisem Jana
Amose Komenského, hledali informace
o jeho životě a odpovídali na nejrůznější
otázky. Jádrem našeho společného snažení byla „Velká didaktika“. Ve vybraných
pasážích jsem chtěla
žákům přiblížit rozpory starého školství
s novými představami Komenského. Následovala společná
debata o systému školního vzdělávání. Sami
žáci se podivovali nad některými dřívějšími
metodami.
Na závěr jsem žákům ponechala čas, aby
si ve skupinách vytvořili svůj vlastní plakát, na
němž zachytili některé informace, které jim dnešní den přinesl.
Celý tento projektový den hodnotily děti (ale
i vyučující) pozitivně. Dokázaly spolupracovat,
vyjádřit i prosadit ve skupině svůj názor, a někteří se přesvědčili, že čtení nemusí být vždy
jen „otrava“.
Mgr. Jana Mašková (za I. stupeň),
Mgr.Jana Kebrlová (za II. stupeň)

Ve čtvrtek 12. dubna ukončily II. a III. třídy svůj
plavecký výcvik, který již tradičně probíhal v plaveckém bazénu SEVER v České Lípě. Děti se
vylepšily ve svém plaveckém umění a získaly titul Delfín, Kapr a Želva. Díky plavčíkům, kteří se

dětem věnovali, nebyl nikdo, kdo by se vody bál
nebo brečel. Na Ekoškole Dubá probíhá plavecký výcvik na celém prvním stupni, a tak se děti
v plavání za pět let skutečně zdokonalí.
Mgr. Jana Mašková

Doplavali pro výzo

Dubáček -
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Pekelné putování

Každým rokem rozkvétají bledule jarní v obrovských kobercích v údolí Robečského potoka při
naučné stezce Peklo. I letos tuto nádheru navštívily Bodlinky. Počasí bylo sice pekelně odpudivé – drobný déšť, chladno a nevlídno, nicméně
je to neodradilo. Janička, Ája a Štěpka vykopaly
svůj starý poklad, který byl z roku 2009. Zkontrolovaly ho a znovu odložily s čerstvým záznamem o návštěvě. Hnacím motorem v postupu
vpřed bylo dosažení kamenného tunelu, kde je
tma jako v pytli a kde není vidět na krok. Janička
se na něm letos „podepsala“, zanechala tam kus
ruky, když se odřela. Chudák Bodlinka. Přežila.
Celou cestu jsme se řídili pravidlem, že se z výletu nemůžeme vrátit čistí. Někteří to vzali doslova
a otiskli svá pozadí do bahnité cesty. Nedobrovolně. Svačiny byly snědeny, pití vypito a teplo
v autobuse bylo příjemné. Stálo to za to.
Jana, Pavel, Bodlinky
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Houby, houby,
houbičky

Zástupce mykologického kroužku z Mělníka, pan
Jaroslav Malý, zavítal do Ekoškoly Dubá hned po
velikonočních prázdninách. Program o celoročním hledání hub byl zajímavý a věkově přiměřený. Děti si mohly prohlédnout i živé exempláře
a získat spoustu zajímavých informací o houbách
známých i méně známých. Děkujeme moc.
Mgr. Jana Mašková

Kvakušky

Na své čtvrteční schůzce 12. dubna Bodlinky přenesly 69 ropušek do záchytného rybníka Mrazák.
Bylo po dešti, a tak se žabky vydaly na svou každoroční pouť k vodě.
Do letošní již deváté pomoci v přenášení žabek při jarním tahu se zapojily I., II., III., IV. třídy a MŠ. Za osm let bylo již takto zachráněno
4 908 kvakušek.
Děkujeme za pomoc, kvak, kvak kvak.
Autorem foteček je Pavel. Díky.
Mgr. Jana Mašková

Výšlap na Panskou Ves

Na tento výlet nás pozval pan Jírový z Panské
vsi, je chovatelem ovcí, kterým se narodila jehňátka a my je chtěli samozřejmě vidět.
Skoro jsme ani nevyrazili, děti sice byly natěšené, sbalené batůžky se svačinkou, vhodné oblečení, ale počasí nás hned po ránu zklamalo...déšť!
Při svačině v jídelně jsme upřeně hleděli z oken,
a prostě nám to nedalo, zvedli jsme se a šli do šaten se oblékat, však ono to nějak dopadne. A dopadlo! Vyrazili jsme směr Nedamov a už na nás
začalo vykukovat sluníčko. Hned se nám šlapalo
veseleji. V Nedamově jsme odbočili na Ždírec. Po
cestě jsme viděli v zahrádkách trpaslíky, rozkvetlé
sasanky a doprovázel nás ptačí Sboráček.
Dorazili jsme na další rozcestí u vodárny,
vedle které je i studánka „U kamenného mlýna“ a modrá značka nám „řekla“, že máme jít

opět vpravo. A byl tu první výšlap do kopce, po
kamenných schodech to zvládli i ti nejmenší a ti
starší je hravě vyběhli. Dorazili jsme k velkému
stavení bývalé školy,kde nás už vítal pan Jírový
a kolem něj houf oveček. Přinesli jsme jim suché
rohlíky, housky a chleba... no ty ale mlaskaly.
Pro pana Jírového sbíráme ve školce víčka
z PET lahví, a tady jsme měli také možnost se podívat na co je potřebuje. Víčka mu slouží jako filtrace vody do jezírka, zajímavý a prý funkční nápad.
Po svačince jsme se ještě mrkli na obří satelity a antény, ale to už je námět na další výlet.
Cestu zpět jsme zvládli bez obtíží, a i když děti
měly v nohách skoro 7 km zvesela došly až do
školy přímo k obědu. Těšíme se na další túru!

Ptáte se,co to je? No přece přepravní nosítko pro žabky. Každý rok nám ho paní učitelka Mašková přinese zároveň s notýskem, do
kterého zapisujeme počet žabích pasažérů,
kteří cestují po silnici do rybníku. Hrozí jim
nebezpečí, že je po cestě přejede auto, a tak
jim pomáháme tento nebezpečný úsek zdolat.
Naše „žabí linka“ jezdí vždy ve středu dopoledne, a my se těšíme, kolik žabích pasažérů
nastoupí. Někteří čekají na nástupišti sami,
jiní v páru. Opatrně je v rukavicích naložíme
do ŽABOBUSU a přeneseme do rybníku za
hřištěm. Tam už ve vodě cvičí rozplavbu, zamáváme jim, zapíšeme do notýsku počet žabiček a vracíme se zpět do školky.

B, Mynaříková, MŠ Dubá

B. Mynaříková, MŠ Dubá

Kultura
Jiří Vajdl

Výstava „Jiří Vajdl – obrazy a básně“ v dubské Galerii Pošta představuje všestranné dílo
nadaného člověka a zároveň je připomínkou
nedožitých 80. narozenin pana Jiřího Vajdla
z Nedamova. Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací nabízí na zahájení letošní výstavní sezóny možnost prohlédnout si obrazy a přečíst některé z básní

Žabobus

autodidakta, malíře a básníka, který se tvorbě
začal věnovat až v pozdějším věku, ale o to
intenzivněji.
Výstava, zahájená 4. května, potrvá do soboty 2. června. Galerii Pošta je možné navštívit vždy v sobotu a ve středu od 9 do 11 hodin
a v pátek od 14 do 16 hodin.
–myš–
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