březen 2012

V Dubáčku
najdete:
– Výroční zpráva ML (str. 2)
– Zpráva o činnosti JPO (str. 4)
– Finanční úřad ČL
v Dubé (str. 5)
– Eurobabička (str. 5)
– Zápis do MŠ (str. 10)

Vážení spoluobčané,
březnový sloupek opět zahajuji aktuálními informacemi, týkajícími se naší mateřské školy. V minulém vydání
Dubáčku jste se mohli dočíst, že v průběhu února bude
v prostorách stávající školky provedeno další kontrolní
měření, a to za simulovaného provozu. Výsledky tohoto měření, které opět provedl Zdravotní ústav se sídlem v Liberci, budeme znát v nejbližší době a občané
o nich budou informováni obvyklým způsobem, tedy na
našich webových stránkách www.mestoduba.cz, v informačních letácích a následně také na stránkách městského zpravodaje.
Nadále se zabýváme vyhledáváním možných venkovních zdrojů znečištění azbestovými vlákny, k němuž
ve školce došlo na sklonku loňského roku. Jednou z nevýhod je i to, že Dubou protíná silnice, po níž je nebezpečný odpad, a to i azbest, převážen na skládku
ve Mšeně. Z přehledu pohybu vozidel s nebezpečným
odpadem, který mám k dispozici je patrné, že přes Dubou bylo jen během druhého pololetí uplynulého roku
převezeno v nepravidelných intervalech více než 31 tun
nebezpečného odpadu s obsahem azbestu. S ředitelem
českolipské pobočky AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o. jsem na základě těchto informací měla schůzku,
při níž jsem jej seznámila s celou situací, a dohodli jsme
se na opatřeních, která by provoz vozidel s tímto nebezpečným odpadem přes Dubou měla minimalizovat.
Vzhledem k tomu, že problematika nakládání s materiály obsahujícími azbest je poměrně složitá a v povědomí občanů nepříliš rozšířená, rozhodli jsme se nechat
zpracovat informační leták, který bude distribuován nejen do schránek našich občanů, ale rovněž uveřejněn
v Dubáčku a na internetových stránkách města. Leták
bude obsahovat nejdůležitější informace, týkající se zmíněné problematiky, a to: jak a kde si občané mohou ově-

Slovo úvodem
řit, zda např. materiál z jejich střechy, kterou se chystají
vyměnit, obsahuje azbest, jak mají postupovat v případě, že se jeho přítomnost prokáže, na kterých úřadech
mají povinnost manipulaci s tímto nebezpečným odpadem ohlásit, čemu se vyvarovat či kde sehnat další podrobnější informace.
Je pravdou, že v dobách minulých, kdy tato problematika nebyla medializována, nenakládala řada lidí s azbestovým materiálem zrovna tak, jak měla. Vzhledem
k tomu, že se vlákna azbestu šíří vzduchem a po zkušenostech, které nyní již máme a chceme je předat i našim
občanům, je potřeba si na to dát skutečně pozor.
Nyní krátce k veřejné službě. Minulý měsíc jsem se
v úvodním slově zmínila o veřejné službě. Přibližně v polovině února se počet pracovníků vykonávajících u nás
veřejnou službu zvýšil na osm z původních čtyř. Vzhledem k tomu jsme od úřadu práce dostali přiděleného
koordinátora, jehož náplní práce je nejen zadávání a následné kontrolování provedené práce, ale především vedení administrativy s tímto spojené. Plat koordinátora je
plně hrazen úřadem práce. Veřejnou službu považuji za
velký přínos, přesto je Dubá jednou z mála obcí, které ji
občanům ve svém katastrálním území umožňují odpracovat, což je dle mého názoru škoda. V závěru února
jsme se s úřadem práce dohodli na přijetí dalších čtyř
pracovníků na veřejnou službu. Tito pracovníci budou
proškoleni a náplní jejich práce bude mimo jiného také
dohlížet na bezpečné přecházení dětí na obou přechodech poblíž základní školy.
V letošním roce bychom rádi realizovali výměnu
tří chatek v Autokempu Nedamov. V první etapě půjde
o spodní tři chatky, které jsou v nejhorším stavu, a jakákoliv rekonstrukce by v jejich případě nebyla účelná. Tyto
chatky nadále nemohou plnit svůj účel. Město nechalo
vypracovat studii, která komplexně řeší postupnou vý-

měnu chatek, ale také úpravu prostranství autokempu.
Na výměnu chatek byly vyčleněny prostředky z hospodářské činnosti městských lesů a částečně také z výdělku samotného autokempu. Jsem přesvědčená, že ačkoliv bude třeba prioritně řešit budoucnost školky a školy
v našem městě, není možné opomíjet potřebu rozvíjet
cestovní ruch, který je pro celou naši oblast Dubska
a okolí velmi důležitý. Kvalita ubytování v tomto případě
hraje v návštěvnosti ATC Nedamov důležitou roli.
Ráda bych vás informovala, že letos na jaře bude
na městském hřbitově instalována nová kašna na vodu,
která byla zakoupena v minulém roce. Umístěna bude
přibližně ve stejném místě, v jakém až doposud stály
nevzhledné sudy s vodou. Věřím, že tuto změnu všichni uvítají.
Závěrem ještě jednou krátce ke škole a školce.
V březnu (22.3.) se na veřejném zasedání zastupitelstva bude hlasovat o tom, zda se bude stavět nová školka ve stávajícím areálu MŠ nebo zda projde rekonstrukcí
základní škola, v níž by pro potřeby školky bylo vyčleněno podstatně více prostoru, než tomu je nyní, po jejím
provizorním přemístění. Je pochopitelné, že nás zajímá
váš názor, proto budou do schránek rozneseny dotazníky obsahující informace, resp. přehled výhod a nevýhod
obou možných variant, včetně finančních nákladů, na ně
vynaložené. Věnujte prosím přečtení celého dotazníku
dostatečnou pozornost a po zaškrtnutí varianty, která
se vám bude jevit jako vhodnější, tento lístek vhoďte do
schránky u vchodu na radnici, a to nejpozději do pátku
16.3.2012. Vyjádřit svůj názor můžete také prostřednictvím ankety na úvodní stránce na www.mestoduba.cz.
Předem vám velice děkuji za spolupráci.
Přeji vám poklidný a pokud možno mírný zbytek
zimy a příjemný vstup do tolik vytouženého jara.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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Střípky z radnice
Výroční zpráva týkající se hospodaření
Městských lesů Dubá v roce 2011

telefon: 487 870 201

Hospodaření Městských lesů Dubá v roce 2011
pokračovalo v duchu konjunktury evropského
lesnictví, která se vyznačuje vysokou poptávkou
po dřevní hmotě, a tím vyššími výkupními cenami dřeva. Tento pozitivní stav byl ještě umocněn
vyšším čerpáním příspěvků na hospodaření v lesích, a to jak od Krajského úřadu Libereckého
kraje, tak i přeneseně od SCHKO Kokořínsko.
Ke konci roku 2011 se sice začaly objevovat informace o problémech odbytů výrobků našich
odběratelů (řeziva i buničiny – meziproduktu
pro výrobu papíru), ale vzhledem k nejasným
obchodním vztahům státních lesů coby největšího producenta dřeva a jeho obchodních partnerů na počátku roku 2012 zůstávají ceny dřeva stále na stejné, tj. vyšší úrovni. Dle mého
názoru lze během roku 2012 očekávat pokles
výkupních cen dřeva, ale na jakou úroveň, to
nelze předvídat. Značně záleží na evropských
politicích, neboť šíření strachu z dopadů evropské krize nepřispívá k pozitivní náladě mezi občany a podnikateli EU – obecně klesá spotřeba, neinvestuje se, vyrábí se na sklad, čeká se,
co bude dále…
Městské lesy Dubá mají Rozhodnutím Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 20. května
2011 schválen nový lesní hospodářský plán pro
období 2011-2020, který umožňuje těžit v tomto období maximálně 50 tis. m3 dřeva včetně
rezervy na případné kalamitní situace; reálnou
výši těžby ovšem osobně vidím kolem hodnoty
40 tis. m3. Dále z plánu vyplývá závazek provést
v daném období výchovné zásahy v porostech do
40 let věku na ploše 126 ha.
Jarní zalesňování (první a opakované celkem
na ploše 11,07 ha) probíhalo z důvodu delší sněhové pokrývky od poloviny března do poloviny
května. Nezdar jarního zalesnění byl zjištěn pouze u výsadeb borovice (kolem 25 %) a pomístně
i buku (5 %); výsadby borovice totiž díky vlhkému
počasí trpí sypavkou. Významný podíl na obnově

e-mail: mesto.duba@tiscali.cz

lesa mělo i podzimní zalesňování (první a opakované celkem na ploše 1,73 ha).
Podkorní hmyz (kůrovci) v roce 2011 nezpůsobil téměř žádné škody. V terénu bylo rozmístěno 13 feromonových lapačů na monitoring
a odchyt lýkožroutů, a výskyt lýkožroutů-kůrovců
v lapačích byl jako v předchozích letech na velmi nízké úrovni.
Nevyskytovaly se škody zvěří, ani škody abiotické (větrem, sněhem).
Z údajů lesní hospodářské evidence bylo
v roce 2011 smýceno celkem 3742 m3 dříví.
Nová lesní cesta do komplexu lesa u Dražejova byla od března do konce roku plně vytížena.
Po této cestě bylo odvezeno 1 600 m3 dřeva, což
je necelá polovina veškerého vytěženého dříví.
Celkové první zalesnění bylo v roce 2011 provedeno na ploše 11,17 ha.
Podíl prvního zalesnění melioračními a zpevňujícími dřevinami (MZD – zjednodušeně listnaté dřeviny na stanovištích dle vyhlášky + jedle
– závazný ukazatel lesního hospodářského plánu) činí 22 %.
Oploceno bylo 2,61 ha prvních výsadeb
(tj. 23 %) a dvě výsadby z předchozích let v oblastech s nadměrným tlakem zvěře (0,41 ha). Celkové vylepšování proběhlo na ploše 1,63 ha.
Závazný ukazatel lesního hospodářského plánu – povinná výchova porostů do 40 let věku –
byl v roce 2011 proveden na ploše 12,08 ha.
K 31. prosinci 2011 se eviduje 5,30 ha holin,
jejichž vznik je spojen nejen s těžební činností, ale
i s nesoulady ve využívání lesních pozemků, zjištěných při tvorbě nového lesního hospodářského
plánu. Jedná se zejména o přiorané okraje lesa.
Tyto holiny jsou či budou v následujících letech
postupně zalesněny, nebo u nich dojde ke změně
kultury v katastru nemovitostí v rámci správního řízení u příslušných orgánů státní správy.
Převážnou část těžebních prací v daném období – vyjma samovýrobců – zařizovala firma
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p. Jana Černého z Deštné. Veškeré dříví je plně
sortimentováno (vyjma samovýroby).
Dopravu dříví pro městské lesy zajišťuje převážně dopravní firma p. Jiřího Bukovana. I díky
jeho spolupráci a velké poptávce po dřevu výrazně poklesl stav zásob na odvozních místech, což
přetrvává dodnes.
Zpeněžení dříví se pohybovalo na úrovni cca
1 000 Kč/m3 po odpočtu nákladů na těžbu, přibližování, sortimentaci, a s přihlédnutím na dopravní náklady.
Městské lesy vykázaly ke konci roku 2011
zisk před zdaněním ve výši 2 232 383Kč.
Městské lesy měly v roce 2011 pět zaměstnanců: pana lesního Stibora a 4 lesní dělnice
(paní Řídká, paní Třeštíková, slečna Řídká –
I. pololetí, paní Sýkorová – II. pololetí). Zbývající
pracovní činnosti jsou vykrývány z řad živnostníků. Účetnictví zajišťuje paní Červená.
Proti roku 2010 došlo k výraznému zlepšení
v možnosti čerpat dotace – téměř o dvojnásobek
Krajský úřad zvedl limit na 1 žadatele na částku
350 tis. Kč, podařilo se vyjednat i vyšší příspěvek od SCHKO.
Co se týká dalšího výhledu hospodaření
městských lesů, je mým přáním, aby rok 2012 se
co nejvíce shodoval s hospodařením v roce 2011;
jen aby nenastala nějaká celoevropská kalamitní
situace jako byl orkán Kyrill v lednu 2007, kdy se
může během několika měsíců výrazně změnit situace na trhu se dřívím.
Jelikož rok od roku stoupají náklady na provoz a opravy služebního vozu, který byl zakoupen na podzim 2007, stojí již za zvážení, zda vůz
na podzim letošního roku 2012 po pětiletém pracovním nasazení neobměnit.
Děkuji Vám všem, kteří jste se zapojili do pracovních činností spojených s dubskými lesy.
Ing. Josef Štveráček,
odborný lesní hospodář města Dubá
(podrobnosti na stránkách www.mestoduba.cz)

Z městské matriky

Pařízková Kristina, Dřevčice
Marklová Marie, Dubá
Miláček Josef, Dražejov
Antošová Růžena, Dubá
Bělohlávková Anežka, Dubá
Krohová Helena, Dřevčice
Řídká Věra, Dubá
Černá Marta, Dubá
Čechová Zdeňka, Dubá

80 let
95 let
92 let
84 let
75 let

Z

Dne 5. 3. 2012 oslavila významné jubileum paní Marie Marklová z Dubé.
Jen to nejlepší a hlavně zdravíčko přejí
vnoučata Martinka a Jiřík s mamkou.

Dne 29. 3. 2012 uplyne 9. smutný rok,
kdy nás navždy opustil
pan Jaroslav Šimák z Dubé.
Stále vzpomínají manželka a dcery
s rodinami.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 112 – Integrovaný záchranný systém,
hasiči – 150, záchranná služba – 155, policie – 158, hasiči Dubá – 725 076 553
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Usnesení č. 2/2012 ze dne 16. února 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 doplněný program veřejného zasedání
Zastupitelstva města Dubá č. 2/2012.

schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy,
bude tento schválený prodej zrušen.

2) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu paní Evu Jelenovou a pana Milana
Netrha a zapisovatele usnesení pana Lubomíra
Wagenknechta.

4e) ZRUŠILO na návrh pana místostarosty
v rámci změny pravidel Libereckého kraje v záležitosti původně bezúplatného převodu na nynější prodej pozemků z vlastnictví města Dubá do
vlastnictví Libereckého kraje, usnesení Zastupitelstva města Dubá č. 4e-7/2011 ze dne 22. září
2011, a v této souvislosti
SCHVÁLILO na návrh pana místostarosty
prodej městských pozemků, které jsou zastavěny tělesy silnic ve vlastnictví Libereckého kraje,
a ve správě Krajské správy silnic Libereckého
kraje, příspěvková organizace,
a) podle vypracovaného geometrického
plánu se jedná o p.p.č. 117/42, vodní plocha o výměře 44 m2, p.p.č. 3010/1, ostatní plocha (silnice)
o výměře 3 205 m2, tyto pozemky jsou zastavěny
tělesem silnice č. II/259, a p.p.č. 3005/1, ostatní
plocha (ostatní komunikace) o výměře 1 166 m2,
tento pozemek je zastavěn tělesem silnice č. III/
27325, v obci Dubá, katastrální území Dubá,
b) podle vypracovaného geometrického
plánu se jedná o p.p.č. 1145/9, ostatní plocha
(ostatní komunikace) o výměře 55 m2, p.p.č.
1145/10, ostatní plocha (ostatní komunikace)
o výměře 1 193 m2, p.p.č. 1219/2, ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 81 m2, tyto
pozemky jsou zastavěny tělesem silnice č. III/
2601, v obci Dubá, katastrální území Dřevčice,
c) p.p.č. 628, ostatní plocha (silnice) o výměře 70 m2, tento pozemek je zastavěn tělesem
silnice č. III/2601, v obci Dubá, katastrální území
Heřmánky,
d) p.p.č. 649/6, ostatní plocha (silnice) o
výměře 2 634 m2, tento pozemek je zastavěn tělesem silnice č. III/2706, v obci Dubá, katastrální
území Horky u Dubé.
Strana kupující: Liberecký kraj, kupní cena činí
337 920,- Kč plus správní poplatky.

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

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

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 1/2012 ze dne 19. ledna 2012 včetně
nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 2/2012 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě písemných žádostí
(složka č. 24/11, 3/12 a 4/12), vyhlásit a zveřejnit
záměr prodeje městských pozemků: část p.p.č.
164/3, ostatní plocha, část p.p.č. 3010/1, ostatní plocha, o celkové výměře cca 100 m2, v obci
Dubá, katastrální území Dubá. Jedná se o pozemky u budov č. p. 122, č. p. 123 a č. p. 238
v ulici Požárníků v Dubé. Výměra a rozsah pozemků bude upřesněna geometrickým plánem.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě písemné žádosti (složka č. 1/12), vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje
městského pozemku: část p.p.č. 484/4, ostatní
plocha o výměře cca 20 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Jedná se o pozemek u budovy
č. p. 9 na Novém Berštejně na výstavbu garáže.
Výměra a rozsah pozemku bude upřesněna geometrickým plánem.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě písemné žádosti (složka č. 32/11), vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje
městských nemovitostí: podle vypracovaného
geometrického plánu se jedná o budovu č. p.
166 (objekt k bydlení) na Malé Straně v Dubé
stojící na st.p.č. 312, st.p.č. 312, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 197 m2, p.p.č. 230/4,
ostatní plocha o výměře 577 m2, v obci Dubá,
katastrální území Dubá.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městských pozemků
(záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná
žádost č.ev. 35/11): p.p.č. 498/6, trvalý travní
porost o výměře 367 m2, p.p.č. 668/7, ostatní
plocha o výměře 44 m2, v obci Dubá, katastrální
území Zátyní. Strana kupující: pan A.D., kupní
cena činí 16 440,- 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

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

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

5) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se stavu finančních
prostředků města Dubá ke dni 31. 1. 2012, který je 13 milionů 5 tisíc Kč a stanovených termínů kontrol hospodaření příspěvkových organizací
města Dubá.
6) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
Zprávu o hospodaření Městských lesů Dubá
– organizační složka, za rok 2011, zpracovanou
Ing. Josefem Štveráčkem odborným lesním hospodářem Městských lesů Dubá, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá a na elektronické úřední desce.
komentář starostky: Městské lesy vykázaly
za rok 2011 zisk ve výši 2 232 383,- Kč. Celou
zprávu si můžete přečíst na internetových stránkách města www.mestoduba.cz. Ing. Štveráčkovi a všem zaměstnancům městských lesů děkuji
za celoroční práci.

7) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
Zprávu o činnosti JPO II/1 SDHO Dubá za rok
2011, zpracovanou panem Jaroslavem Hozou
velitelem JPO II/1 SDHO Dubá, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá a na elektronické úřední desce.
komentář starostky: V jednotce je evidováno
16 členů. Naši hasiči zasahovali celkem u 63 zásahů, kde strávili 733 hodin a uchránili majetek v hodnotě 6 050 000,- Kč. Veliteli jednotky
panu Jaroslavu Hozovi děkuji za vedení jednotky a obětavou práci ve prospěch našeho města.
Všem členům sboru děkuji za časově náročnou
a nelehkou práci, kterou vykonali. Se zněním
celé zprávy se můžete rovněž seznámit na internetových stránkách města.
8) PROJEDNALO předložený písemný návrh
společnosti AVE CZ odpadové hospodářství,
s.r.o., provozovna Česká Lípa o uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nakládání s komunálním a separátním odpadem číslo 00107 ze dne
1. 4. 2007, který se týká navýšení cen (zvýšení
DPH z 10 % na 14 % od 1. 1. 2012) za zneškodňování komunálních a separovaných odpadů ve
městě Dubá na rok 2012.
ROZHODLO na návrh paní starostky přistoupit na navýšení ceny stanovené ve Smlouvě o nakládání s komunálním a separátním odpadem číslo 00107 ze dne 1. 4. 2007 z částky
579,- Kč bez DPH (na osobu nebo rekreační
objekt) na částku 660,06 Kč včetně 14 % DPH
(na osobu nebo rekreační objekt) s účinností
od 1. 1. 2012.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: K navýšení ceny bez daně
z přidané hodnoty nedochází, v celkové ceně
se pouze zohlední zvýšení sazby DPH z 10 %
na 14 %. Občané budou nadále za odvoz odpadu platit 450,- Kč za rok, chybějící částku do
výše 660,06 Kč zaplatí město ze společného
rozpočtu.
9) SOUHLASILO na návrh paní starostky
s uzavřením předložené Partnerské smlouvy
o zajištění realizačních náležitostí projektu „Živý venkov – tradice a současnost“ včetně předfinancování projektu a pověřilo starostku města
podpisem smlouvy.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Město Dubá získalo
v rámci tohoto projektu dotaci 60 000,- Kč na
pořádání desátého ročníku letošních letních
slavností. V případě zájmu si budeme moci také
zapůjčit nakoupené vybavení (pódium, prodejní stánky, party stan, přívěsný vozík a mobilní
ozvučovací aparaturu) v průběhu následujících
nejméně 5 let. Na předfinancování dotace se
budeme podílet částkou 135 600,- Kč a po vyúčtování získáme zpět 125 220,- Kč, spoluúčast
je tedy 10.380,- Kč.
10) NESCHVÁLILO návrh zastupitelky paní
Markéty Slezák vyhlásit a zveřejnit výběrové řízení na firmu, která provede akreditovaný prů-
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zkum výskytu azbestu v Mateřské škole Dubá.

pro schválení: 4 proti schválení: 7 zdrželo se: 0

komentář starostky: Zastupitelstvo neschválilo předložený návrh, protože nyní čekáme
na výsledky měření koncentrace minerálních
a azbestových vláken v ovzduší budovy mateřské školy a také proto, že stavebně technický průzkum autorizované osoby neprokázal
azbest ve stavebních materiálech školky. Zastupitelstvo příští měsíc na veřejném zasedání
rozhodne o případném odstranění staré školky nevhodné k rekonstrukci a přestavbě části
základní školy nebo vybudování nové školky.
Vždy bude vypracována příslušná projektová
dokumentace, která posoudí možná rizika,
v případě nutnosti necháme vypracovat potřebné rozbory a součástí budou i požadavky
všech dotčených orgánů.
11) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
a) Mateřské školy Dubá

komentář starostky: V únoru proběhlo měření
koncentrace minerálních a azbestových vláken
v hlavní budově školky (oddělení Sluníček, Berušek a v hospodářském pavilonu), měření opět
provedl Zdravotní ústav se sídlem v Liberci. Výsledky bychom měli znát do konce února. Z kapacitních důvodů ZÚ bude samostatný pavilon
Motýlků proměřen ve druhé polovině března.
O dalším postupu rozhodne na základě všech
známých skutečností zastupitelstvo v březnu
2012.
b) studie Autocampu Nedamov
komentář starostky: Dle studie bychom rádi
v letošním roce postavili tři nové chatky ve
spodní části ubytovacích prostor kempu. Chatky
budou dřevostavby vybavené např. i kuchyňkou,
celkem 19 lůžky, skladem ložního prádla, možností využití pračky. Každá chatka by měla vstup
přes terasu. Současné chatky jsou dožilé a nelze je již k ubytovávání používat. K financování je
možné použít prostředky z hospodářské činnosti
roku 2010 a částečně roku 2011.

Dubáček

c) poskytnuté dotace z Programu rozvoje venkova (SZIF – MZe) na traktor s příslušenstvím a dotace z Ministerstva kultury ČR na
Program regenerace MPZ města Dubá na rok
2012
komentář starostky: O použití dotace z MK
ve výši 400 000,- Kč na obnovu kulturních památek rozhodne zastupitelstvo na příštím veřejném zasedání.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka Města Dubá,
Tomáš Novák, místostarosta Města Dubá

Příští veřejné
zasedání zastupitelstva
se bude konat 22. 3.
od 18.00 v Dubé.

Zpráva o činnosti JPO II/1 SDHO Dubá za rok 2011

Činnost JPO:
Jednotka má 16 členů, z toho pod smlouvou
města je 14 členů. Ve své činnosti navázala na
předešlá léta, a to ve dvou výjezdových družstvech v obsazení 1 + 3 (velitel družstva, strojník a dva hasiči) a vzniklých záloh. Tito členové
se dle měsíčního plánu služeb střídají v držení
pracovní pohotovosti a zajištění akceschopnosti jednotky.
Odborná příprava u jednotky proběhla dle
„Ročního plánu odborné přípravy 2011“ v rozsahu: 63 hodin dle ročního plánu odborné přípravy - teoretická část, 18 hodin dle ročního plánu odborné přípravy – praktická část, 8 hodin
cyklická odborná příprava velitelů družstev na
HZS ÚO Česká Lípa (5 členů), 8 hodin cyklická odborná příprava strojníků na HZS ÚO Česká
Lípa (4 členové), 16 hodin kurz nositelů dýchací techniky (2 členové), 4 hodiny účast v nácviku
dýchací techniky na polygonu v Hamru na Jezeře
(11 členů), 16 hodin školení a přezkoušení řidičů v autoškole Krolop Doksy (5 členů), 8 hodin
prodloužení odborné způsobilosti obsluh velitelů družstev (1 člen), 8 hodin prodloužení odborné způsobilosti obsluh strojníků (1 člen), 8 hodin prodloužení odborné způsobilosti při pracích
s motorovou řetězovou pilou (8 členů), 16 hodin
kurzu odborné způsobilosti s prací s motorovou
řetězovou pilou (6 členů), 40 hodin základní odborné přípravy členů JPO (3 členové), 40 hodin základní odborné přípravy strojníků (1 člen),
40 hodin základní odborné přípravy velitelů družstev (1 člen), družstvo 1 + 5 se zúčastnilo na le-

tišti Špičák v České Lípě nácviku plnění letecké
techniky, družstvo 1 + 5 se zúčastnilo taktického
cvičení na Máchově jezeře (únik ropných látek
z výletní lodi), BOZP při práci v požární zbrojnici, nastupování do vozidel JPO, roční ověření znalostí členů jednotky z teoretické a praktické části.
21. září 2011 proběhla tematická kontrola Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje,
územního odboru Česká Lípa na zajištění požární ochrany v obci Dubá a akceschopnosti jednotky SDHO Dubá.
Věcné prostředky:
Byly provedeny revize a opravy ručních hasících
přístrojů jednotky, revize a kontroly dýchací techniky a tlakových nádob. Průběžně probíhaly periodické kontroly a revize věcných prostředků: pro
práci ve výšce, polohovací záchranné pásy, lana,
elektro-revize technických prostředků a další.
Proběhly mimořádné revize (po pěti letech)
u souprav hydraulického vyprošťovacího zařízení,
dýchací techniky a čerpadel. Náklady na revize
přesáhly částku 180.000,- Kč.
Z nadbytečného majetku Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, územního
odboru Česká Lípa, byl proveden převod hydraulického zvedáku ZSIRAF v účetní hodnotě
11.554,- KčV prosinci byla provedena za přítomnosti zaměstnanců Městského úřadu Dubá inventura materiálu v požární zbrojnici, při které byl vyřazen
poškozený materiál a ochranné pomůcky, kterým
byla ukončena životnost.

Zásahy:
Celkový počet byl 63 zásahů, a to: 24 požárů,
13 dopravních nehod, 7 likvidace živelných pohrom – povodeň, 16 technických pomocí, 2 taktická cvičení pořádaná HZS ÚO Česká Lípa,
1 planý poplach.
Z toho: 35 v katastru obce, 28 mimo hasební
katastr dle Požárního poplachového plánu Libereckého kraje.
Celková plocha lesních požárů byla 5,45 ha,
celková plocha travních požárů 2 ha, škody na
majetku při požárech 2.216.000,- Kč, uchráněné
hodnoty na majetku 6.050.000,- Kč, škody na
majetku JSDHO 6.632,- Kč .
Při dopravních nehodách bylo 20 osob zraněno, 12 osobám poskytnuta předlékařská zdravotní pomoc, 1 osoba neutrpěla zranění neslučitelná se životem.
Na asanaci komunikace po úniku provozních náplní z vozidel se spotřebovalo 130 litrů
Vapexu.
U zásahů jednotka celkově strávila 732 hodin a 55 minut, v nařízené pohotovosti 28.214 hodin. V rámci zásahu došlo k zranění jednoho člena JPO.
Čerpání rozpočtu 2011:
Schválený rozpočet 700.000,- Kč, úprava
1.036.766,- Kč, navýšení 60.000,- Kč. Celkové
náklady města na jednotku 760.000,- Kč.
Jaroslav Hoza,
velitel JPO II/1 SDHO Dubá

(podrobnosti na stránkách www.mestoduba.cz)

Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v lednu

l Dne 2.1.2012 od 07:21 do 08:27 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy číslo 9 v KÚ Medonosy s technikou
RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byl zjištěn havarovaný osobní automobil mimo
komunikaci, který byl převrácený na střeše.
Řidič se nacházel mimo vozidlo bez zranění.
Havarovaný automobil byl zajištěn proti mož-

nému vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku
provozních kapalin. Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Dne 3.1.2012 od 13:28 do 17:11 hodin vyjela jednotka k požáru do obce Holany s technikou CAS-32 T148 v počtu 1 + 2. Po příjezdu na
místo zásahu, provedeném průzkumu a zahlášení se veliteli zásahu byl zjištěn požár rekreační
chaty ve III. fázi požáru, při kterém bylo zasaže-

no 2. NP, střešní konstrukce a vnitřní vybavení.
Jednotka s technikou byla určena na doplňování
požární vody a hasební práce z nastavovacího
žebříku, rozebírání stavebních konstrukcí a evakuaci materiálu z garáže v I. NP. Na místě dále
zasahovaly jednotky: JSDHO Holany a HZS ÚO
Česká Lípa. Příčina vzniku požáru byla v komínovém tělese. Škoda byla majitelem vyčíslena na
490.000,- Kč.

Dubáček -

l Dne 5.1.2012 od 20:59 do 22:25 hodin vyjela
jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy, číslo 9 v KÚ Medonosy s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byl zjištěn havarovaný
osobní automobil, na který vlivem povětrnostních
podmínek spadl strom. Na místě jedna zraněná
osoba, které byla do příjezdu Záchranné zdravotní služby poskytnuta předlékařská pomoc. Vozidlo bylo zajištěno proti možnému vzniku požáru
(odpojení AKU) a úniku provozních kapalin. DN
bez úniku. Jednotka provedla pomocí motorových
řetězových pil postupné odřezání a následné odstranění spadlého stromu z vozidla a komunikace. Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Dne 20.1.2012 od 19:21 do 20:10 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci
I. třídy, číslo 9 v KÚ Deštná s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo zása-

PLACENÁ INZERCE

UHELNÉ SKLADY DOKSY
AREÁL NÁDRAŽÍ

Nabízejí uhlí
Ledvice
ořech I.
ořech II.
kostka
Polsko
ořech
Německo brikety
Pospíšil Miroslav
Tel.: 777 191 858

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).

hu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý
vzrostlý strom přes celou komunikaci. Jednotka
provedla pomocí motorových řetězových pil postupné rozřezání kmene stromu a jeho následné odstranění z vozovky. Na žádost Policie ČR
jednotka provedla skácení nakloněného stromu,
který hrozil pádem na komunikaci.
l Dne 21.1.2012 od 22:25 do 23:05 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci
I. třídy, číslo 9 mezi obcemi Zakšín – Bukovec
s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že
spadlou větev v komunikaci odklidila Policie ČR
před příjezdem jednotky.
l Dne 27.1.2012 od 13:58 do 16:15 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
I. třídy, číslo 9 v KÚ Bukovec s technikou RZA I
Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byly zjištěny dva havarované osobní automobily s dvěma
PLACENÁ INZERCE

PRODEJ SLEPIČEK

Drůbež Červený Hrádek,
firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen hisex hnědý, Tetra
hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý,
černý, žlutý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!
Neprodáváme kuřice, ale slepičky
těsně před snáškou.
Stáří slepiček 18 až 20 týdnů.
Cena od 138,- do 152,- Kč/ks,
starší 20 týdnů za 158,- Kč/ks.
Prodej se uskuteční
v sobotu 10. března 2012 v Dubé
u kostela od 13:15 hod.
Případné bližší informace na tel:
728 605 840, 728 165 166, 415 740 719

zraněnými osobami, kterým byla do příjezdu Záchranné zdravotní služby poskytnuta předlékařská zdravotní pomoc. Vozidla byla zajištěna proti
možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a dalšímu úniku provozních kapalin. Uniklý motorový
olej byl zlikvidován 50-ti litry sorbentu Vapex.
Jednotka vyčkala na místě události do příjezdu
a naložení havarovaných vozidel odtahovou službou z důvodu zajištění dalšího možného úniku
provozních kapalin s nebezpečím úniku do říčky
Liběchovka v CHKO Kokořín.
Jaroslav Hoza

V pondělí dne 7. března
2012 od 14.30 do 17.00
hodin budou na MěÚ Dubá
v zasedací místnosti přítomni
pracovníci Finančního úřadu
v České Lípě, kterým můžete
platně odevzdat daňová
přiznání, příp. jiná podání.
K dispozici budou také
tiskopisy daňových přiznání
k dani z příjmů fyzických
osob a k dani z příjmů
právnických osob.

EUROBABIČKA 2012
České a Slovenské republiky
zahajuje již sedmý ročník.
Naše soutěž je pohodová, zábavná
a přiměřeně náročná, je určena
pro aktivní babičky, dámy
v nejlepších letech. Přihlášky
přijímáme do 30. dubna 2012.
Vše na www.eurobabicka.cz.
Vlaďka Tauchmanová,
manažerka soutěže Eurobabička 2012

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 3. 3.
MUDr. Jarmila Vyčichlová
Okružní 636, Mimoň
tel. 774 649 096

sobota 17. 3.
MUDr. Vladimír Henčl
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 726 197

neděle 4. 3.
MUDr. Pavel Klíma
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 722 591

neděle 18. 3.
MUDr. Jana Vejvodová
Prokopa Holého 149, Česká Lípa
tel. 487 524 577

sobota 10. 3.
MUDr. Ivana Adamcová
Markvartice 98, Jablonné v Podj.
tel. 487 762 223

sobota 24. 3.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

neděle 11. 3.
MUDr. Ladislav Záruba
Jižní 1903, Česká Lípa
tel. 487 871 429

neděle 25. 3.
MUDr. Jaroslav Lysický
Bulharská 844, Česká Lípa
tel. 487 823 530

sobota 31. 3.
MUDr. Zdeňka Lysická
Ústecká 2855, Česká Lípa
tel. 487 521 663
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Dubáček

Masopust
v Dubé

Rybolov
v
Nedamově
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PLACENÁ INZERCE

UHELNÉ SKLADY LUKA
Markvart Ladislav

Ořech – I (Ledvice)
Ořech – II (Ledvice)
Kostka

Polské uhlí
Uhelné brikety
Dřevěné brikety

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
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Zajímavosti z Dubska

VE STÍNU ŠIBENICE

Historické prameny se často zmiňují nejen o panských sídlech a kostelích, ale také o mlýnech. Již
ve středověku byly mlýny důležitými součástmi
panství, a jejich dobrá funkce byla
závislá na péči o vodní toky, o náhony a rybníky.
Bývalý mlýn v dnešních Rozprechticích původně náležel do zaniklé osady Švihov, psáno také Šwihof či Schwihof. Jméno Rozprechtice
se vztahovalo jen k usedlosti, která
stávala v místech dnešního nádherného leč tragicky zanedbaného
statku z roku 1876. Usedlost Rozprechtice je zmiňována již v listině
o převodu majetku na Křižovníky
s červenou hvězdou v roce 1253.

Šibeniční mlýn

Později, při dělení majetku mezi syny Hynka Berky z Dubé, získal Jindřich, řečený Hlaváč,
pole ve Švihově a dva mlýny pod Březnicí. V té
době se Panská Ves nazývala Březina či Březinka a spolu s dnešní usedlostí Březinka tvořily
Malou a Velkou Březinku. Ke vsi Březině náležel

i Švihovský mlýn a spolu s ní připadl posléze do
panství hradu Houska.
25. května 1520 došlo k rozdělení majetku
vlastníka Housky Václava Hrzána z Harasova,

Šibeniční mlýn v roce 1914

a hrad Housku s houseckým panstvím získal
Tobiáš Hrzán z Harasova. Jmenovitě je v listině
zmíněn i Šibeniční mlýn. V té době bylo u mlýna
vykonáváno hrdelní právo, a ačkoliv se později
popraviště přestěhovalo na místo u dřevčické silnice, jméno Šibeniční zůstalo mlýnu dodnes.
V roce 1615 je zaznamenáno, že ve vsi Švihov byla i krčma a mlýn, zvaný šibeniční, a roku
1630 je u tohoto mlýna uvedena i pila. Podle záznamů hraběte Althana z roku 1699, které cituje
v knize „O Housce“ J.V.Šimák, žilo ve vsi Švihov 8 baráčníků a 4 podruzi, osada tedy během
30leté války nezanikla, až mnohem později se
postupně přeměnila na Heřmánky, které zanikly
po II. světové válce.
Záznamy, které uvádí ve své knize J.V.Šimák,
nám dávají nahlédnout i do ekonomické situace
Švihovského či Šibeničního mlýna. V roce 1752
tento mlýn odváděl majiteli panství roční důchod

Dubáček

ve výši 15 zlatých, 36 strychů žita a 6 strychů
ovsa. Z polí, které k mlýnu náležely, činil roční
důchod 6 zlatých. V téže době hospoda ve Švihově, ke které patřilo 20 korců polí, platila ročně 40 zlatých. V roce 1832 žilo ve
mlýně 6 obyvatel, místo vsi Švihov jsou již jmenovány Heřmánky
s 5 domy a 33 obyvateli.
U Šibeničního mlýna býval malý
rybníček nedávno obnovený, do
kterého byla voda vedena štolou,
procházející skalním blokem. Pečlivě vytesaná zalomená chodba je
datovaná rokem 1528. Velký Rozprechtický rybník byl vybudován až
po druhé světové válce, do té doby
údolím tekl jen potok a z něj odbočoval náhon ke mlýnu.

Šibeniční mlýn – pozůstatky technické části

Šibeniční mlýn počátkem 20. století sloužil
jako pila a také jako elektrárna, zajišťoval elektrickou energii pro domy v okolí. Dřevěná část
mlýna ve 30. letech 20. století vyhořela a byla
nahrazena zděnou stavbou.
–myš–

TVARY V KAMENI

Na Dubsku se vyskytují nejrůznější přírodní skalní útvary, například Kamenný vrch u Křenova
nebo skály okolo Rače či mezi Čapem a Vlhoští.
Jsou zde ale také skalní útvary, vzniklé lidskou
činností. Ať už se jedná o různé sklepy a místnosti vytesané do skal, mlýnské náhony nebo
hluboké kamenné úvozy cest. Na mnoha místech jsou na Dubsku i bývalé lomy, především
na pískovcový stavební kámen, takzvané štuky.
Jeden z větších lomů je u Rozprechtic.

Stěny rozprechtického lomu

Z Dubé půjdeme po červené turistické značce
mladou lipovou alejí. V místech, kde silnice klesá do údolí odbočíme po kraji lesa doleva. Tam,

Stěna lomu s kamenickou značkou

Stupňovitě odlámaný koměn

kde začíná mladý modřínový porost, se dáme doprava podél bříz a dojdeme ke hraně stráně. Podél ní půjdeme doleva. Mineme oplocenku, stále podél hrany zabočíme mírně vlevo a posléze
u skupiny dubů, mezi nimiž roste habr, sejdeme

doprava do údolíčka. Scházíme dolů ke skalním
blokům, které tvoří úzkou průrvu. V jejím ohybu
je skalní teráska s kruhovým otvorem. Sejdeme
prudkou úzkou stezkou, sevřenou z obou stran
skalními bloky, dolů. Po levé straně a před námi

Dubáček -
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Menší z rozprechtických štol

Ústí staré štoly

jsou již opracované pískovcové stěny, schodiště
a terasy. Vystoupáme-li k odlámané stěně lomu
a půjdeme-li podél ní, můžeme na několika místech vidět pod vrcholem stěny značky kamení-

ků a letopočty. Některé jsou čitelné, některé ne.
V dolních partiích lomu jsou vidět stopy po stavbě, zde je letopočet 1925 spolu s iniciálami.
Půjdeme podél skalního masívu dále směrem k Rozprechticklému rybníku. Nalezneme
zde štolu, vyhloubenou do skalního bloku, která
přiváděla vodu do rybníčku u Šibeničního mlýna. Vedle jejího ústí je vytesán letopočet 1528.
O něco dále je druhá, mnohem kratší štola, kterou protéká potok z původního mlýnského náhonu, který odbočoval z hlavního toku Liběchovky.
Nyní tento náhon tvoří obtok novodobého Rozprechtického rybníka.

Ze života škol
U nás svačíme Budoucnost
zdravě
držíte ve
svých rukách

V pátek 10. února byly v Ekoškole Dubá vyhlášeny úspěšné třídy v programu Zdravá svačina.
Na prvním místě se usadila I. třída s celkovým
počtem trestných bodů 2, druhé místo obsadila
V. třída s 9 body a na třetí místo zaútočila II. třída s 11 trestnými body. Tyto třídy se sešly na

zdravé svačině ve školní jídelně, kterou pro ně
připravily paní kuchařky. Zdravé svačiny mají na
škole již dlouholetou tradici. Ve školní kantýně lze
zakoupit jen zdravé mlsání, a zcela určitě u nás
neplatí, že to děti nebudou jíst. Naopak. Přejeme všem dětem do druhého pololetí jen samé
zdravé svačení.
Mgr. Jana Mašková

Ekoškola Dubá oznamuje, že od 1. 3. 2012 rozšiřuje separaci odpadů na novou
komoditu – použitý olej.
Ve spolupráci se společností Prague Management International vstupuje do ekologického projektu. Myšlenka
použít čistý rostlinný olej
jako pohonnou hmotu pro
dieslové motory je stará
jako samotný dieselový
motor. Vzhledem k rostoucím cenám pohonných
hmot a z hlediska ochrany
životního prostředí se společnost zabývá vývojem alternativních pohonných hmot.
Rostlinný olej je jako velmi výhodná ekologická alternativa.
Použitý olej můžete
v 1,5litrových PET lahvích
nosit do školy každé pondělí od 7,30 – 7,55 hodin k Janě Maškové, nebo kdykoliv
po telefonické domluvě.
Děti ve škole soutěží každé samo za sebe, sbírají body
– 1 láhev = 1 bod – a pak si budou vybírat z katalogu odměny.
Děkujeme všem, kteří pomáhají životnímu
prostředí!
Mgr. Jana Mašková

Pozůstatky stavby u lomu

Zpátky do Dubé se můžeme vrátit po zelené
turistické značce Sviňským příkopem a kolem sochy sv. Prokopa.
–myš–

Prevence

Jak předcházet úrazům, lidské tělo zevnitř, nebát
se v nemocnici – to byla hlavní témata preventivního programu, kterého se zúčastnily děti ze
II. třídy Ekoškoly Dubá. Program připravila nemocnice v České Lípě. Děti zábavnou formou
a aktivitami poznávaly běžné lékařské nástroje
a mohly je na sobě vyzkoušet. Poslouchaly tlukot
svého srdce, změřily si tlak, vyzkoušely si roušky, podívaly se na rentgenové snímky, umístily do

panáka vnitřní ústrojí a kosti, řešily špatné chování u Neplechů. Odměnou jim byla cesta v podzemí do dětské nemocnice, vyzdobená pohádkovými postavami, kde navštívily pokoje s dětmi,
svezly se obrázkovým výtahem a pozdravily paní
doktorku i sestřičky. Myslím, že po této návštěvě
se již děti nebudou tolik obávat možného pobytu
v nemocnici a možnému nebezpečí úrazů budou
více předcházet.
Děkujeme za skvěle připravený prográmek.
Mgr. Jana Mašková
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Lyžařský výcvik

8. ledna jsme vyrazili na lyžařský výcvik do Vítkovic v Krkonoších, kde jsme byli sedm dní s panem
Františkem Kadlecem, paní Věrou Valovou a paní
Romanou Najmanovou. První den jsme se rozdělili
do družstev. V pondělí se ti zdatnější vydali lanovkou na Aldrov. Ve středu jsme navštívili bazén v Jilemnici, muzeum, kde jsme si prohlédli starý Betlém, a také jsme si zkusili role korálkářů a vyrobili
jsme si šperk na památku. Sobotní večer jsme strávili na kopci, kde jsme úspěšně vypustili dva lampióny štěstí, na které jsme se všichni podepsali. Lyžařský výcvik jsme si naplno užili a zhodnotili ho
kladně. Podrobněji se s průběhem kurzu můžete
seznámit na webových stránkách naší školy.
Za žáky ZŠ Dubá Martina Holíková,
žákyně 8. ročníku

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Recitační soutěž

Dubáček

Ve středu 15. února se uskutečnilo školní kolo
recitační soutěže. Zúčastnilo se 11 žáků ze
II., IV., V. a VI. třídy, kteří přednesli vybrané
básně. Porota hodnotila přirozenost dětského
projevu a vybavenost recitátora, uměleckou
hodnotu textu, celkovou úroveň a kulturu
projevu.
Všem zúčastněným děkuji za hezký kulturní
zážitek. Doufám, že v příštím školním roce bude
účast větší.
Výsledky: 1. místo Hrušková Natálie – II. tř.
2. místo Horský Jan - V. tř.,
3. místo Krejčík Daniel – II. tř.
Kadlečková Ludmila

Pololetní nadílka

31. ledna si děti odnášely ze školy pololetní vysvědčení. Někdo s úsměvem ve druhém pololetí je již otevřen. Takže všem dětem přejeme do druhého
a někdo s rozpaky. Školní práce za půl roku přinesla své vyúčtování. Druhá- pololetí ještě větší chuť do učení.
ci z Ekoškoly Dubá to berou s humorem a vědí, že prostor pro vylepšování
Mgr. Jana Mašková

Zápis k docházce do mateřské školy
Zápis dětí do mateřské školy se koná 11. dubna 2012 (středa)
dopoledne 9,00 – 11,00 a odpoledne 13,00 – 15,00 hod.
K zápisu se dostaví zákonní zástupci dětí, které nastoupí k docházce
do MŠ ve školním roce 2012-2013.
S sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz.
Zároveň bude probíhat „Den otevřených dveří“,
kdy si době mezi 8,00 – 10,00 a 14,00 – 15,00 můžete prohlédnout prostory
Mateřské školy, kam Vaše děti budou chodit.

Dubáček -
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Dovolujeme si Vás pozvat na

DISKUSNÍ FÓRUM
k zajímavému tématu Rodinná politika Města Dubá,
které se koná ve čtvrtek 22. 3. 2012
od 16:00 do 17:30 v budově Malé školy.
Rodinná politika zasahuje do nejrůznějších oblastí života společnosti, jako je např. bydlení, školství, zdravotnictví, trh práce, infrastruktura, pořádání společenských a propagačních akcí rodinného charakteru a vzdělávacích aktivit, poskytování rozmanitých služeb pro rodiny apod. Pro stát jsou obce a města důležitými
aktéry rodinné politiky na regionální úrovni, neboť znají potřeby rodin blíže a mají lepší přehled o místních
podmínkách. A to především díky Vám, občanům, kteří se angažují a pomáhají městu v posilování vědomí
rodinných hodnot.
Přispějte prosím i Vy svými osobními názory a podněty k diskusi o bodech připravovaného Akčního plánu pro-rodinných aktivit 2012/2013, jenž bude ve formě dokumentu předložen zastupitelstvu Města Dubá
s připomínkami občanů. Po schválení bude tento dokument sloužit jako vodítko pro konkrétní cílená opatření přátelská rodině.
V uvolněné atmosféře otevřené Vašim nápadům a podnětům se budeme věnovat níže uvedeným oblastem:
- Zařízení pro rodinné a volnočasové aktivity
- Způsoby podpory a rozvoje služeb péče o děti
- Způsob podpory a pomoci seniorům ve smyslu mezigeneračního soužití
- Obecní dětská hřiště, parky a další plochy pro děti a rodiny, stadiony, hrací koutky
- Přímá finanční podpora rodinám s dětmi:
o Podpora rodin v bytové oblasti
o Slevy pro rodiny v obecních zařízeních
o Bezpečné prostředí pro rodiny
o Pro-rodinná osvěta
- Nepřímá podpora formou příspěvků
- Speciální téma: Centrum nadaných dětí a dospělých
- Příští téma: Komunitní plán
Vaše impulsy jsou pro úspěšnou místní rodinnou politiku nepostradatelné. Těšíme se na setkání s Vámi!
Za komisi pro občanské záležitosti,
Markéta Slezák, Dana Červená, Miroslava Papírníková

Kultura
Robert Křesťan a Druhá tráva

Kulturní dům Crystal přivítá 6. března od
19 hodin country – bluegrassovou skupinu Druhá tráva. Neodmyslitelně k ní patří
i Robert Křesťan. Jejich první desku natočili krátce po založení skupiny Robertem
Křesťanem a Lubošem Malinou po jejich
odchodu od Poutníků. Album obsahuje deset skladeb, z nichž sedm je autorských
písniček Roberta Křesťana, jedna je Křesťanovým překladem písně Boba Dylana
(Ještě jedno kafe) a dvě skladby jsou instrumentální (Zátiší s buvoly Luboše Novotného a V nevysokých horách Luboše

Maliny).
Některé písně z tohoto alba Druhá tráva nahrála o rok později na anglicky zpívané album Revival: One More Cup Of
Coffee s původním Dylanovým textem,
Come Back (Vrať se) s Křesťanovým překladem svého vlastního textu do angličtiny a Spanish Sky (Španělský nebe), kde
Křesťanovi s anglickou verzí pomáhal
Randy Bowley.
Více informací o koncertu naleznete na
www.cl-kultura.cz.
Tereza Vraná

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Česká Lípa a okolí na historických obrázcích 1893-1898. Vlastivědné muzeum a galerie otevírá 7.března 2012 v Maštálkově síni k zahájení nové sezóny výstavu více než padesáti historických fotografií z České Lípy z
devadesátých let 19.století. Jedná se patrně o výrazné torzo projektu vlastivědného spolku Excursionsclub fotograficky dokumentovat Českolipsko a vytvořit současně zásobu námětů pro zavedení novinky v poštovním styku, totiž pohlednice. Kolekce velmi poutavě zachycuje denní život města. Její prezentace v Klubu přátel muzea v lednu 2011 vzbudila velký zájem veřejnosti. Výstava bude otevřena od 7.března do 8.května 2012. L. Smejakl
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