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Zprávy z radnice

telefon: 487 870 201

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
svůj první sloupek v letošním roce začnu netradičně přáním, které obvykle nechávám až na
samý závěr. Za rokem 2013 jsme již definitivně zavřeli dveře a já doufám, že spolu s onou
třináctkou na konci, za nimi zůstane i vše špatné, co nás v uplynulém roce potkalo. Přeji vám
všem, aby právě započatý rok 2014, byl pro vás
i vaše blízké rokem plným úspěchů, v němž vás
na každém kroku bude provázet štěstí, a abyste
se těšili pevnému zdraví.
Letošní rok bude rokem volebním, na podzim
nás opět čekají komunální volby, při nichž občané
zvolí zastupitele na následující čtyřleté období.
Ač je to k nevíře a čtyři roky se zdají být dlouhou
dobou, utečou jako voda. To ovšem neznamená,
že polevíme v naší snaze. Nadále budeme dělat
vše proto, aby Dubá byla místem, kde se dobře
žije a kam se návštěvníci rádi vracejí.
Stejně tak, jako každý rok, zpracováváme
i nyní závěrečnou zprávu o činnosti města Dubá,
tentokráte za rok 2013. Zpráva bude zveřejněna
jak na veřejném zasedání zastupitelstva, tak na
našich webových stránkách a ve zkrácené podobě budou její jednotlivé části publikovány také na
stránkách Dubáčku.
A k samotnému Dubáčku v krátkosti ještě
jednou. V prosinci jsme náš zpravodaj poprvé

roznášeli přímo do vašich domovních
schránek. V souvislosti s tím jsme zaznamenali řadu kladných ohlasů, ale
i několik ohlasů opačných. Ty se shodně týkaly toho, že jste Dubáček dostaly rozmočený či
jinak znehodnocený. Ráda bych podotkla, že
jej neroznáší pošta, ale naši zaměstnanci, kteří pochopitelně nemají přístup do modrých poštovních schránek. Na řadě míst není umístěna
žádná schránka, do níž by Dubáček mohli vhodit, proto jej strčí např. do plotu. Za to, v jakém
stavu si jej poté převezmete, proto nemůžeme
ručit. V případě, že nemáte schránku na plotě, neuvažujete o jejím pořízení a nepřejete si,
abychom vám jej domů nosili, můžete zavolat
na úřad (487 870 201, nebo sl. Martínkové na
č. 724 857 243) a domluvit se, že si jej budete
sami vyzvedávat přímo v infocentru. Rádi vyjdeme každému vstříc. V omezeném množství bude
od ledna Dubáček k dispozici i na dalších místech. Kde přesně se dočtete v upozornění na výdejní místa zpravodaje uvnitř tohoto vydání.
A nyní z jiného soudku. Následující odstavec
bude věnován sportu, respektive dvěma mladým,
nadějným sportovcům z KK Beringin. Karatisté
z KK Beringin dosáhli pod vedením svého trenéra pana Marka Hrušky již mnoha vynikajících
úspěchů, a to bez ohledu na to, jak dlouho se tomuto sportu věnují. Uvnitř Dubáčku se dočtete, že
KK Beringin měl své zástupce také na Mistrovství

e-mail: mesto.duba@tiscali.cz

světa v tradičním karate, které se konalo na přelomu listopadu a prosince v Praze. Obrovského
úspěchu zde dosáhli Marek Hruška ml. a Natálka
Hrušková, kteří se umístili na výborném čtvrtém
místě v disciplíně enbu mix. Vzhledem k tomuto,
ale i dalším úspěchům, kterých obě tyto nadané
děti dosáhly, jsme je nominovali do soutěže o nejlepšího sportovce Českolipska za rok 2013. Tuto
prestižní anketu vyhlašuje každý rok Českolipský
deník. Pro Marka i Natálku tak můžete hlasovat
i vy, a to pouze prostřednictvím kupónů, které budou vycházet právě v Českolipském deníku. Věřím, že oba malé karatisty podpoříte co možná
největším počtem hlasů. Zároveň jim i všem ostatním členům KK Beringin tímto děkuji za to, jak
skvěle naše město reprezentují a do nového roku
jim přeji mnoho úspěchů a vyhraných soutěží.
Z akcí, které jsme v uplynulých týdnech v našem městě realizovali, jsem pro tentokráte vybrala pouze jednu. Ta se týká návsi v Dřevčicích,
kam jsme dosadili osm nových akátů, kterými
jsme nahradili stromky, které uhynuly, nebo byly
ve velmi špatném stavu. Na jaře pak čeká ostatní
stromky odborné ošetření a prostřih koruny. Po
celé pravé straně návsi ve směru od Dubé na
Heřmánky bude současný štěrkový povrch nahrazen zeminou a zatravněn.
Na závěr vám ještě jednou přeji šťastný nový
rok 2014.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

Linka číslo Trasa
Změna
500 280
Jablonné v Podj. – Doksy – Dubá – Mělník - Praha - u večerního spoje č.24 (jede pátek a neděle) úprava jízdních dob v úseku Dubá
(19:38) – Doksy (19:53) – Jablonné v Podj.(20:50)
500 281
Dubá – Holany – Česká Lípa
- dopolední spoj č.5 posunut o 10 minut později (Dubá 9:55 – Dřevčice 10:05 a zpět)
- dopolední spoj č. 10 posunut o 5 – 7 minut dříve (Č.Lípa 9:25 – Dubá 10:08)
- odpolední spoj č.21 posunut o 10 minut později (Dubá 16:40 – Č.Lípa 17:20)
500 284
Dubá – Štětí a zpět
- úprava jízdních dob spojů č. 1; 2; 4; 5; 6; 7 (zkrácení o 5 min.)
500 286
Dubá – Tuhaň a zpět
- ranní spoj č.3 zrušen z důvodu minimálního využití. Alternativní spojení linkou
284 (z Tuhaně do Dubé) a 490 (ze Zakšína a Deštné do Dubé)
500 490
Nový Bor – Česká Lípa – Mělník – Praha
Nový jízdní řád s úpravami většího rozsahu:
- v pracovní dny nové spoje v 7:45 z Prahy a v 13:55 z N.Boru;
- v sobotu a neděli posunut odjezd prvního spoje z N.Boru na 6:40;
- v sobotu a neděli dopoledne posunut odjezd z Prahy z 11:30 na 10:45
- u dalších spojů změny časových poloh do 30 minut a zkráceny jízdní doby

JUBILEA

Hendrychová Růžena, Dubá
Michalíková Katarína, Dubá
Melicharová Věra, Dubá
Skalická Miloslava, Horky
Škodová Hana, Dubá
Kašpar Zdeněk, Dubá
Tříška Ivo, Křenov
Kulhanová Drahomíra, Deštná
Drunecký Josef, Nedamov

NAROZENÍ

Erbenová Ema, Dubá

ÚMRTÍ

Bezdíčková Štěpánka, Dubá
Návojová Eva, Zakšín
Šimová Květa, Dubá

70 let
84 let
80 let
85 let
70 let
82 let
70 let

Z městské matriky
Dne 13.1.2014 oslaví paní Miloslava Skalická z Dubé krásné životní
jubileum 80 let. Naše milá maminko, babičko a prababičko, přejeme Ti
pevné zdraví a životní pohodu do dalších let.
Syn Béďa s rodinou
Dne 30. 1. 2014 se dožívá 70 let pan Josef Drunecký – Nedamov.
Všechno nejlepší, lásku a hlavně zdraví do dalších let ti ze srdce přejí
manželka s tchýní.

Dne 6. 1. 2014 uplynuly tři roky, kdy náhle odešel pan Václav Peterka.
Se stálou vzpomínkou rodina
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Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva
Usnesení č. 11/2013 ze dne 12. prosince 2013 z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá s komentářem starostky města Dubá. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů. Zastupitelstvo města Dubá na svém zasedání přijalo následující usnesení:
1) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený doplněný program veřejného zasedání Zastupitelstva města Dubá č. 11/2013.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele
zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu
paní Evu Jelenovou a pana Tomáše Nováka (ODS)
a zapisovatele usnesení pana Jaroslava Hozu.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 10/2013 ze dne 14. listopadu 2013, včetně nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 10/2013 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městských pozemků (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 25/12): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o st.p.č. 305/1, zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 16 m2, p.p.č. 177/19,
ostatní plocha o výměře 102 m2, v obci Dubá,
katastrální území Nedamov. Strana kupující: paní
V.H., kupní cena činí 6 000,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení
kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců
ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní
smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městských pozemků (záměr
byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost
č.ev. 10/13): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o p.p.č. 84/4, ostatní plocha o
výměře 576 m2, p.p.č. 84/5, ostatní plocha o výměře 10 m2, v obci Dubá, katastrální území Zakšín. Strana kupující: pan K.Š. a paní L.Š., kupní
cena činí 23 440,- 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
schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy,
bude tento schválený prodej zrušen.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 20/13): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o p.p.č. 668/20, ostatní
plocha o výměře 75 m2,
včetně stavby (sklep) stojící na tomto pozemku,
v obci Dubá, katastrální území Zátyní. Strana kupující: pan M.M., kupní cena činí 21 540,- Kč plus
správní poplatky, vše se splatností při podpisu
kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy
a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději
do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření
předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený
prodej zrušen.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 25/13): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o p.p.č. 668/22, ostatní
plocha o výměře 19 m2, v obci Dubá, katastrální
území Zátyní. Strana kupující: pan M.E. a paní
I.E., kupní cena činí 760,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy.
Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní
ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode
dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr
byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost
č.ev. 26/13): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o p.p.č. 668/5, ostatní plocha
o výměře 131 m2, v obci Dubá, katastrální území
Zátyní. Strana kupující: pan A.C., kupní cena činí
5 240,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu
kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení
tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde
k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento
schválený prodej zrušen.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4f) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městských pozemků
včetně porostů (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 21/13): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o část
p.p.č. 195/18 (díl a), trvalý travní porost o výměře 43 m2, p.p.č. 321, trvalý travní porost o výměře 1 060 m2, v obci Dubá, katastrální území Zátyní. Strana kupující: paní J.V., kupní cena činí
51 120,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu
kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení
tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde
k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento
schválený prodej zrušen.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4g) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr
byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost
č.ev. 23/13): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o p.p.č. 19/13, ostatní plocha
o výměře 61 m2, v obci Dubá, katastrální území
Dražejov u Dubé. Strana kupující: paní H.H., kupní cena činí 2 440,- 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
schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy,
bude tento schválený prodej zrušen.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4h) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městských pozemků (záměr

byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost
č.ev. 24/13): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o p.p.č. 19/12, ostatní plocha
o výměře 119 m2, p.p.č. 1492/23, ostatní plocha
o výměře 20 m2, v obci Dubá, katastrální území
Dražejov u Dubé. Strana kupující: pan J.L., kupní
cena činí 5 560,- Kč plus správní poplatky, vše
se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín
podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny
se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne
schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy,
bude tento schválený prodej zrušen.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5a) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva rozpočtovou změnu č. 14 rozpočtu
města Dubá na rok 2013, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá a na internetových
stránkách města Dubá.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 1

komentář starostky: Rozpočtová úprava č. 14/
2013 zvyšuje příjmy o dotace a ve výdajích je
zařazuje do příslušných paragrafů (veřejně prospěšné práce 276 tisíc Kč, Městské lesy 290 tisíc
Kč, doplatek dotace na cestu Na Výsluní 12 tisíc
Kč a průtoková dotace pro Základní školu 7 tisíc
Kč). Dále se podle skutečnosti upravují položky
daňových výnosů, snižuje se o 500 tisíc Kč položka 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze OSVČ
a naopak se zvyšuje položka 1211 Daň z přidané
hodnoty o 500 tisíc Kč z důvodů lepších daňových výnosů. Vyšší příjmy jsou i u položky 1113
o 80 tisíc Kč a u položky 1334 poplatky za odnětí lesní půdy o 20 tisíc Kč. Ve výdajích se navyšuje paragraf 3639 Technické služby a komunální rozvoj o 100 tisíc Kč na nákup rozmetadla
posypového materiálu pro městskou údržbu. Po
úpravě zůstává původní rozdíl mezi příjmy a výdaji -5 082 000,- Kč.
5b) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva rozpočet města Dubá na rok 2014,
viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá
a na internetových stránkách města Dubá.
pro schválení: 9 proti schválení: 1 zdrželo se: 0

komentář starostky: Rozpočet města je základním materiálem, podle kterého se řídí veškeré
finanční hospodaření města v daném rozpočtovém roce. Pravidla jeho sestavení, projednávání
a schválení jsou daná zákonem o obcích č. 128/
2000 Sb., zákonem o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., v platném
znění, a dále zákonem o státním rozpočtu.
V místním měřítku je podkladem rozpočtu rozpočtový výhled a zastupitelstvem města chválený dokument Plán rozvoje města Dubá na roky
2013-2017. K finančnímu hospodaření města mají
občané právo se vyjadřovat, nahlížet do rozpočtu i do závěrečného účtu města. Proto je návrh
zveřejňován na úřední desce a www stránkách
města: www.mestoduba.cz.
Návrh rozpočtu města Dubá je předkládán jako
vyrovnaný. To znamená, že celková výše příjmů
v daném roce daňových, nedaňových, případně dotací, je rozdělena ve stejné částce podle
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jednotlivých činností města do výdajů. Daňové
příjmy představují nejvýznamnější část příjmů
obce. Není možné je ovlivnit, neboť záleží na
celorepublikových daňových výnosech, které se
následně přerozdělují podle ustanovení zákona
o rozpočtovém určení daní. Ten od roku 2013
částečně vylepšil příjmy menších měst a obcí.
Proto je možné z běžného rozpočtu vyčlenit přibližně 4,5 milionu Kč na investice. Do rozpočtu
nejsou zapojené příjmy z dotací. V případě získání účelové dotace bude rozpočet upraven v průběhu roku na straně příjmů i výdajů. Základem
rozpočtového hospodaření jsou běžné provozní
výdaje, které jsou přibližně 25 miliónů Kč. Přímo
do rozpočtu jsou zapojené i výdaje na investiční
akce, které by se měly uskutečnit v roce 2014,
v celkové výši 4 miliony 590 tisíc Kč. Tyto prostředky by měly směřovat především do místních
komunikací a na rekonstrukce městských objektů, především bytových, ale také do Hotelu Slávie
a Sušárny chmele.
Rekapitulace: Daňové příjmy a dotace 26 118 tisíc Kč, nedaňové příjmy 3 019 tisíc Kč, celkem
příjmy 29 137 tisíc Kč. Běžné výdaje 24 547 tisíc
Kč, investiční výdaje 4 590 tisíc Kč, celkem výdaje 29 137 tisíc Kč. Výše navrhovaného vyrovnaného rozpočtu činí 29 137 tisíc Kč.
5c) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se stavu finančních
prostředků města Dubá ke dni 30. 11. 2013, který
byl 10 milionů 212 tisíc Kč.
6) VYDALO na návrh paní starostky obecně
závaznou vyhlášku města Dubá č. 1/2013, O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území města Dubá, viz příloha k nahlédnutí na
Městském úřadě Dubá a na internetových stránkách města Dubá.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Nová vyhláška splňuje
požadavky současné legislativy, v příloze byla
zaktualizována stanoviště a počet kontejnerů na
tříděný odpad. Touto vyhláškou nebyly řešeny
poplatky za sběr, svoz a likvidaci komunálního
odpadu. Poplatky zůstávají ve stejné výši jako
loni: 450,- Kč za trvale hlášeného poplatníka či
rekreační objekt za rok.
7) VYDALO na návrh paní starostky obecně
závaznou vyhlášku města Dubá č. 2/2013, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města
Dubá č. 22/1997, O udržování čistoty a pořádku,
viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá
a na internetových stránkách města Dubá.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Obecně závazná vyhláška z roku 1997 již neodpovídá současné legislativě, a proto byla zrušena. Dle předpokladu novou vyhlášku zastupitelstvo schválí v 1. polovině
příštího roku.
8) VYDALO na návrh paní starostky Územní
plán Dubá formou Opatření obecné povahy, viz
příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá
a na internetových stránkách města Dubá.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 1

komentář starostky: Nový územní plán bude
platný od účinnosti Opatření obecné povahy
– 15. dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky
s oznámením o jeho vydání. Tímto krokem se
završí práce na pořizování Územního plánu města Dubá, o kterém zastupitelstvo rozhodlo 12. 6.

2008. Na rozdíl od starého územního plánu je
v novém územním plánu řešeno celé správní
území, tedy nejen Dubá, ale i dalších 19 částí –
Bukovec, Deštná, Horní Dubová Hora, Dražejov,
Dřevčice, Heřmánky, Horky, Korce, Křenov, Kluk,
Lhota, Nedamov, Nedvězí, Nový Berštejn, Panská Ves, Plešivec, Sušice, Zakšín a Zátyní.
9) SCHVÁLILO na návrh paní starostky vypracovaný dokument Komunitní plán sociálních
služeb města Dubá 2014 – 2018, viz příloha
k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá a na internetových stránkách města Dubá.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 „Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji“ ve spolupráci s pracovní skupinou
města Dubá. Dokument se skládá z analytické
a návrhové části. Můžete se v něm seznámit
s popisem situace v poskytování sociálních služeb, dlouhodobou vizí do roku 2020, strategickými cíli a rozvojovými opatřeními pro období 2013
– 2018, doporučeními pro další postup a zjednodušenými kartami opatření.
10) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky na základě doporučení hodnotící komise
v záležitosti výběru dodavatele – Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Dodávka užitkového
terénního vozu typu Double Cab pro organizační
složku města Dubá – Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Dubá“ o zrušení této veřejné zakázky, z důvodu nesplnění požadovaných
podmínek zadání ani jedním z dodavatelů. V této
souvislosti bude vypsána nová výzva k podání
nabídek.
11) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
předloženou výroční zprávu o činnosti Základní
školy Dubá, okres Česká Lípa za školní rok 2012
– 2013, viz příloha k nahlédnutí na Městském
úřadě Dubá a na internetových stránkách města
Dubá.
12) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
předloženou výroční zprávu o činnosti Mateřské
školy Dubá, příspěvková organizace za školní rok
2012 – 2013, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá a na internetových stránkách
města Dubá.
13) ZVOLILO na návrh paní starostky na základě podnětu Okresního soudu v České Lípě nové
přísedící Okresního soudu v České Lípě pro další
funkční období s výkonem funkce na roky 2014
– 2018, kterými jsou pan Jaroslav Mečíř, paní
Miroslava Papírníková, paní Věra Pospíchalová,
paní Miloslava Vokolková, všichni bytem Dubá.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

14) ZVOLILO na návrh paní starostky na základě podnětu paní ředitelky Základní školy Dubá
členy Školské rady Základní školy Dubá pro další
funkční období s výkonem funkce od 1. 1. 2014,
kterými jsou zastupitelé paní Eva Jelenová, pan
Milan Netrh a pan Lubomír Wagenknecht.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

15) SCHVÁLILO na návrh paní starostky převzít
bezúplatně formou darování do vlastnictví města Dubá nabízenou stavbu pozemní komunikace
s pozemky (nabídka – složka č.ev. 29/13) od Libereckého kraje, tj. stavba pozemní komunikace
č. 2706 (Horky, v délce cca 1 600 m) s pozemky p.p.č. 627/2, ostatní plocha (silnice) o výměře 3 757 m2, p.p.č. 639/1, ostatní plocha (silnice)

m2,

o výměře 7 703
p.p.č. 649/6, ostatní plocha
(silnice) o výměře 2 634 m2, v obci Dubá, katastrální území Horky u Dubé. Podmínkou a požadavkem města Dubá k uskutečnění převzetí předmětného úseku pozemní komunikace i s pozemky
do vlastnictví města Dubá je, že Liberecký kraj
uvedenou pozemní komunikaci na vlastní náklady před jejím převodem komplexně opraví, tzn.,
že provede položení nového asfaltového koberce v celé šíři a délce této pozemní komunikace.
Město Dubá rovněž žádá o možnost vyjádření se
k připravované projektové dokumentaci k realizaci opravy pozemní komunikace.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

16) URČILO na návrh paní starostky data, časy a
místa konání řádných veřejných zasedání zastupitelstva města Dubá v roce 2014. Veřejná zasedání
se budou konat ve čtvrtek od 18:00 hodin v termínech: 16. ledna, 20. února, 20. března, 17. dubna,
22. května, 19. června, 18. září a 16. října. Místo
konání zasedání: budova čp. 86 v Dlouhé ulici v
Dubé (Klubový dům) s výjimkou termínu 18. září
(místo konání v Deštné).
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

17) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
a) výběru zrealizovaných investičních akcí
města Dubá za rok 2013
- Dubá – rekonstrukce střechy sálu bývalého
hotelu Slávie v Dubé
- Dubá – zateplení budovy tělocvičny Základní školy Dubá
- Dubá – opravy portálů sklípků v Sadové
ulici v Dubé (1. etapa)
- Dubá – sanace svahové deformace nad domem čp. 264 v Nedamovské ulici a odvodnění
- Dubá – cesta ke schodům na sídliště Na
Výsluní
- Dubá, Nedamov – bezbariérová trasa
(1. etapa)
- Nedamov – bezbariérové úpravy letní kino
- Nedamov – výstavba nových chatek
- Zakšín – opravy povrchů komunikací
- Bukovec – stavba nové autobusové čekárny
komentář starostky: V letošním roce se nám
podařilo zrealizovat investiční akce v hodnotě
více než 17 milionů korun, z toho jsme na dotacích získali téměř 8 milionů korun. Za odvedenou práci děkuji všem zaměstnancům městského úřadu v čele s panem tajemníkem Bedřichem
Janďourkem.
b) výběru kulturních a společenských akcí
ve městě Dubá za rok 2013
- Dubá, Masopust 16. 2. 2013
- Nedamov, Čarodějnice 30. 4. 2013
- Dubá, Jarní slavnosti dne 1. 5. 2013
- Nedamov, Den rodiny 18. 5. 2013
- Dubá, Letní slavnosti města Dubá dne
29. 6. 2013
- Nedamov, Mezinárodní jazzové dny Dubá-Nedamov ve dnech 9. – 10. 8. 2013
- Liberec, Vyhlášení soutěže o nejlepší kroniku
Libereckého kraje za 2011-2012 dne 5. 9. 2013
- Dubá, Dny Evropského dědictví dne 14. 9.
2013
- Dubá, Lobeč, Mšeno, Den architektury dne
5. 10. 2013
- Dubá, Slavnostní předání Ceny města
Dubá panu Petru Čechovi dne 11. 10. 2013
- Praha, Mistrovství světa v karate 2013 dne
30. 11. 2013
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- Dubá, Adventní koncert v kostele Nalezení
Sv. kříže dne 30. 11. 2013
- Dubá, Rozsvícení vánočního stromu na
náměstí a vánoční výstava dne 1. 12. 2013
- Dubá, Česko zpívá koledy dne 11. 12. 2013
komentář starostky: Za organizaci kulturních
a společenských akcí děkuji všem organizátorům, především pak kulturní komisi pod vedením
paní Evy Jelenové, paní Ing. Ireně Žalovičové za

Mortimer, English Club a Klub malých Dubáčků.
Poděkování patří rovněž dubským hasičům pod
vedením pana Jaroslava Hozy a všem spolkům
– Veterán klub Dubá, Mažoretky TJ Slavoj Dubá
a Karate klub Beringin, které se pravidelně účastní akcí nejen v Dubé a zajišťují tak program i reprezentaci našeho města.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Tomáš Novák, místostarosta města Dubá

l Dne 3.11.2013 od 14:24 do 16:41 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
I. třídy, číslo 9, na 51,6. km v KÚ Nový Berštejn
s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu, provedeném průzkumu

a zahlášení se veliteli zásahu z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa byla zjištěna
dopravní nehoda osobního automobilu mimo komunikaci, který poškodil vysázený dub v majetku
města Dubá. Vozidlo bylo zajištěno proti možné-

Dubáček

Veřejné zasedání
zastupitelstva bude
16. 1. od 18.00 hodin
v Dubé

Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v listopadu

Výdejní místa Dubáčku
Ti z vás, kteří nedostávají Dubáček
přímo domů, si jej mohou zdarma
vyzvednout na následujících místech:
Infocentrum MěÚ Dubá
Restaurace u Nováků
Oáza – Milan Flégl
(potraviny v ulici Požárníků)
Květinářství (u paní Civínové)
Vinotéka (u paní Jeništové)
Koloniál Deštná (u paní Vokálové)

mu vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku provozních kapalin. Nehoda byla bez zranění a úniku.
Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Dne 9.11.2013 od 10:28 do 11:36 hodin vyjela
jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy, číslo 9, na 41,4. km v KÚ Chudolazy s tech-

Otevírací doba lékárny
v Dubé - změna !!!
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

9:00 – 12:00
9:00 – 12:00
ZAVŘENO
ZAVŘENO
9:30 – 12:45
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).

&

nikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu
na místo zásahu a provedeném průzkumu byla
zjištěna dopravní nehoda osobního automobilu,
který se nacházel mimo komunikaci. Vozidlo bylo
zajištěno proti možnému vzniku požáru (odpojení
AKU) a úniku provozních kapalin. Na místě došlo k poškození biotopu s výskytem chráněných
čolků. Dopravní nehoda byla bez zranění a úniku
provozních kapalin. Místo zásahu bylo předáno
Policii ČR.
l Dne 14.11.2013 od 17:51 do 19:11 hodin vyjela
jednotka k dopravní nehodě na komunikaci III. třídy, číslo 2695, na 2,8. km v KÚ Zakšín s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno havarované vozidlo mimo komunikaci po čelním nárazu do sloupu veřejného osvětlení. Na místě byla
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. Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.
Jaroslav Hoza

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 11. 1.
MUDr. Zdeňka Melmuková
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 969

neděle 19. 1.
MUDr. Jana Maričová
Bulharská 823, Česká Lípa
tel. 487 854 101

sobota 1. 2.
MUDr. Alexandra Bruncová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 973

neděle 12. 1.
MUDr. Zdeňka Melmuková
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 969

sobota 25. 1.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

neděle 2. 2.
MUDr. Alexandra Bruncová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 973

sobota 18. 1.
MUDr. Jitka Červenková
Náměstí Svobody 250, Zákupy
tel: 487 726 134

neděle 26. 1.
MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176

Upozornění Městské knihovny Dubá

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

&
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Zlatý Ámos 2013/2014

O nominaci paní učitelky Mgr. Jany Maškové v prestižní anketě Zlatý Ámos 2013/2014 už mnozí z vás
vědí. Obrovské poděkování za zpracování přihlášky, v níž je třeba navrženého kandidáta charakterizovat, vybrat jeden společně prožitý zážitek s ním a popsat jej, ale také doložit podpisový arch
s alespoň stovkou podpisů těch, kteří s nominací daného učitele souhlasí, patří třem děvčatům, a to
Štěpánce Zývalové, Elišce Mojtekové a Natálce Hruškové. Všechna tři děvčata spojuje jedna věc, a
to sice, že paní učitelka Mašková byla jejich třídní učitelkou. Nutno podotknout, že děvčata na roky
strávené s ní dodnes rády vzpomínají.
Proto, že ne každý má čas nebo možnost sednout k počítači a surfovat třeba právě po stránkách
věnovaných této anketě o nejoblíbenějšího učitele, rozhodla jsem se, že vám v Dubáčku alespoň částečně umožním nahlédnout do obsahu přihlášky, v níž děvčata velmi hezky odborné porotě popsala,
jaká báječná osobnost Jana Mašková je. Posuďte sami…
Paní učitelka Mašková je hodná a hlavně spravedlivá. Když někdo provede něco, co se nemá,
vždycky potrestá jen toho, kdo za to může a ne všechny ostatní. Líbí se nám na ní, že nás učí formou
„škola hrou“, takže s ní je zábavné i to, co by nás jinak asi nebavilo a hlavně si to díky tomu lépe zapamatujeme. Naučila nás hodně věcí, ne jenom těch, co se učí běžně i na jiných školách, paní učitelka
nás učí chránit přírodu i planetu. Během celého školního roku pro nás připravuje spoustu aktivit a výletů. Na hodně z nich s námi jezdí i pan Mašek a vždycky pro nás spolu přichystají zábavný program.
Všechny problémy řeší s klidem. Má u žáků respekt, v jejích hodinách se chováme vzorně, protože nás
dokáže zaujmout. Taky nás naučila dochvilnosti, protože ta je důležitá a ani ona nikdy nikam nepřijde
pozdě. Dodrží všechno, co nám slíbí, i za to si jí vážíme. Často zavádí do výuky nové metody, ať už
se jedná o ekologickou výchovu nebo třeba o nové písmo comenia script, které teď učí prvňáky. Paní
učitelka Mašková je pro nás vzorem, je správná. Líbí se nám, co dělá pro opuštěná zvířátka. Jezdíme
s ní do útulků, pro kočky i pro psy. Organizuje pro ně sbírky krmení, dek i hraček a potom je tam vezeme. Vždycky s pánem i paní, co to tam mají na starost, domluví, že si se zvířátky můžeme hrát, a to
je prima. Do sbírek pro útulky dokáže zapojit celé město, díky tomu toho pro zvířátka máme víc. Taky
s ní sbíráme víčka pro Kubíčka. Kubíček je nemocný chlapeček a jeho rodiče pro něj za víčka z PET
láhví, které nasbíráme, dostanou peníze, aby se mohl léčit. Už několik let s paní učitelkou kontrolujeme
žabí zábrany a žáby, které z kyblíků vyndáme, přenášíme do bezpečí, aby je na silnici nepřejelo auto.
Žáby má paní učitelka ze všech zvířat nejraději a sbírá věci, na kterých jsou žáby nakreslené. Taky
jsme jí nosili keramické žáby do sbírky, aby měla radost. Učí nás, jak máme správně třídit odpady a co
se s nimi potom dá dělat a vyrábět z nich. Paní učitelka Mašková má velkou zásluhu i na tom, že se u
nás odpad vůbec začal třídit, naučila to totiž nás a my pak naše rodiče. Ve škole pro nás paní učitelka
založila chovatelský kroužek. Máme tu spoustu zvířátek a ona se žádného z nich nebojí. Dokonce ani
hada, pavouků nebo švábů. Nejraději ale máme Frediho, to je fretka a paní učitelka ho k nám vzala
z útulku pro kočky, kde skončil, protože běhal v České Lípě po sídlišti.
Paní učitelku chceme do Zlatého Ámose přihlásit proto, že si myslíme, že si to zaslouží za všech-

no, co pro nás dělá a taky proto, že v prosinci
oslavila kulaté narozeniny a my jí tím chceme
udělat radost a říct jí, že je prostě super.
Eliška Mojteková,
Natálka Hrušková, Štěpánka Zývalová
Ráda bych podotkla, že kromě věcí, které
jsou uvedené v charakteristice, kterou děvčata
připravila, se Jana Mašková obrovskou měrou
podílela také na tom, že environmentální výchova na naší škole je na tak vysoké úrovni, že škola získala a po letech i obhájila titul EKOŠKOLA.
Janě Maškové bychom ale mohli připsat i celou
řadu dalších a dalších úspěchů.
O tom, jak si paní učitelka spolu s děvčaty
v této anketě vedla, vás samozřejmě budeme
informovat.
Nezbývá než držet palce a doufat v co možná
nejlepší umístění.
Mgr. Zdeňka Šepsová

Beringin na mistrovství světa

Jak většina dubských občanů ví, ve dnech 29. 11. až 1. 12. 2013 probíhalo
v Čechách (v Praze) Mistrovství světa v tradičním karate. Na tuto nejprestižnější soutěž bylo nominováno i několik dubských karatistů, konkrétně Karel
Dalecký, Lukáš Dalecký ml., Eliška Mojteková, Marie Podráská (Mšeno),
Hruška Marek starší a Marek ml. a Natálie Hrušková.
Pátek byl jen o dětech, které byly rozděleny do obrovského množství
kategorií a disciplín. Děti začaly s přípravami od devíti hodin ráno a končily kolem dvaadvacáté hodiny večerní, takže všem musí být jasné, že to
pro malé bojovníky bylo velmi náročné.
Tradičním karate se zabývám 21 let a musím říci, že konkurence byla světového rázu a neuvěřitelně připravená. Nemalé množství konkurentů v těchto
dětských kategoriích zdobily kolem kimona černé pásy. I přes nepostoupení
našich svěřenců do dalších kol musím s čistým svědomím říci, že dubští karatisté patří do světového průměru. Nikdo nezapomněl svou kata ani předepsanou kihon – (soutěžní disciplíny). Trému zvládli bravurně! A únavu taktéž.
Nikdo jednoznačně neprohrál, např. Eliška Mojteková na praporky 3:2, na Lukáše Daleckého čekal protivník s černým pásem a Karel Dalecký svou kata
zacvičil opravdu na světové úrovni. Marek Hruška ml. v tento den po dvanácti hodinách soutěžení sesbíral všechny síly a postoupil v kategorii 8 – 9 let
v disciplíně kihon. Markovi je 7 let a postoupil hned dvakrát. Každá kategorie
měla 30 – 60 závodníků. V sobotu se po ránu dotahovalo do konce to, co se
nestihlo v pátek. Marek a Natálie Hruškovi nastupovali na disciplínu enbu mix,
měli po necelých 5 hodinách spánku a čekala je disciplína, do které jsem jako
jejich trenér zasahoval minimálně, a byl to z 90 procent jejich projekt. Enbu je
předem domluvený boj, který musí splňovat přísná kritéria, jako např. přesný
čas 1 minuta. Bílý praporek od rozhodčí znamená čistou techniku, splněná
kritéria a přesný čas. Natálie s Markem dostali bílý praporek a získali 4. místo. Nutno říci, že 3. místo jim uteklo o 0,2 desetiny bodu. Nebojím se říct, že
podle sklízených ovací se divákům líbilo více, než některé z předních umístění. Další zajímavostí je, že třeba 5. místo obsadili starší sourozenci s černým

a hnědým pásem. Neděle byla už jen o mně. Netuším, zda to někoho vůbec
zajímá, ale cítím povinnost napsat i o sobě, protože přece jen mám tu čest
trénovat i nezúčastněné další děti, které jsou také velmi šikovné a jejich rodiče
by měli vědět o mé kompetentnosti. Na kata nás nastupovalo 31, do semifinále jsem nepostoupil, ale bodování jsem měl průměrné. Se svým výsledkem
nejsem nikdy spokojen, protože věřím, že vždy může být lepší, ale vzhledem
k tomu, že tam byla opravdu světová špička, to beru.
Kata byla za mnou, zbývalo kumite. Kumite je disciplína v níž jde o přímý
zápas dvou zápasníků, kde jsou jako jediné chrániče povoleny suspenzor
a chránič zubů. Na seznamu, ve kterém bylo přibližně 30 jmen, to znamená
15 zápasů, jsem byl až v poslední dvojici, takže jsem měl tu čest se podívat
na zápasy mých konkurentů. Abych byl upřímný, snad nikdy jsem nechtěl víc
být už zpět ve své milované Dubé a mít to za sebou. To, co jsem cítil, bych
nenazval strachem, byla to obrovská únava.
pokračování na str. 8
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dokončení ze str. 7 – Beringin na mistrovství světa

Byla neděle kolem 21. – 22. hodiny a hlavou mi proběhlo, kdo povede v pondělí trénink v Dubé, když „dostanu do huby“? Na toto jsem přestal myslet snad
jen ve chvíli, kdy jsem nastupoval k zápasu a zjistil jsem, že můj vylosovaný
soupeř je pětinásobný mistr světa z Rumunska. Vzpomněl jsem si na myšlenku mého senseie, že všichni jsme z masa a kostí a tak jsem mu zadarmo nic
nedal. Bohužel na mně udělal bod až v posledních třech vteřinách. Na to, že
u těchto závodníků probíhají přípravy úplně jinak, to beru také a doufám, že
jsem nikoho moc nezklamal. Každopádně v pondělí jsem na trénink do Dubé
dorazil. Na závěr chci poděkovat všem zúčastněným za jejich výkony a rodičům

Dubáček

za to, že nás podporovali a byli oporou pro celý tým. A hlavně městu Dubá,
jeho zastupitelům a především paní starostce Mgr. Zdeňce Šepsové za morální, ale i finanční podporu, která nám vše usnadnila a nabudila nás tak k dalším
výsledkům a další práci. Více informací naleznete na www.fudokan.cz nebo
na mém telefonním čísle 775 66 53 53, na kterém můžete v průběhu celého
školního roku přihlásit do našich řad sebe i své blízké. Děkuji a všem přeji do
nového roku 2014 hodně zdraví a síly.
Marek Hruška, foto Pavel Mojtek

KK Beringin přeje svému senseiovi Marku Hruškovi vše
nejlepší k lednovým kulatým narozeninám.

Přes Dražejov

Pokud není počasí příliš nevlídné, může být příjemné si i v zimě trochu protáhnout nohy. Na přibližně desetikilometrovou vycházku se vydáme
po silnici směrem na Mšeno. Ze silnice, lemované mladou ale velmi pěknou lipovou alejí, je
krásný rozhled nejen zpět na Dubou, na Dubo-

zelené turistické značce podél Obecního lesa,
mineme odbočku pěšiny naučné stezky, která
stoupá vlevo nahoru, a jdeme dále po silničce
až před mostek, kde spolu s trasou zelené značky zabočíme doleva. Zimou slehlá vegetace nám
odhaluje potok s padlými kmeny, obrostlými me-

Cesta do Rozprechtic

Cesta vede podél paseky

které rostou podél cesty. Údolí je užší, neodbočujeme ani po značené cestě, jdeme stále v přímém směru až k místu, kde se cesta dělí kolem úzkého ostrůvku mohutných smrků. Dáme
se cestou po levé straně a o něco dále dojdeme
k rozcestí, kde vlevo stoupá cesta k pasece. Pů-

Opravený kamenný sokl

Mokřiny při cestě do Vrabcova

Dražejov

Dražejovský hřbitov

Skalní útvary vlevo od cesty

Silnice do Dražejova

vou horu, ale i na Berkovský vrch se zříceninou
hradu Starý Berštejn. Sejdeme po stáčející se
silnici do Rozprechtic. Po levé straně si všimneme odlámaných stěn starých lomů na pískovec,
naproti odbočce k soše sv. Prokopa uvidíme ve
skále historickou štolu starého mlýnského náhonu a vedle kratší prosekaný obtok Rozprechtického rybníka. Za bývalým Šibeničním mlýnem
odbočíme doprava směrem k Vrabcovu.
Mokřinaté údolí je součástí přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky. I v zimě stojí pohled do vrabcovských mokřin zato. Půjdeme po

chem. Pravá strana údolí spadá do přírodní rezervace, v létě je zarostlá bujnými jasně zelenými
přesličkami, nyní se černé kmeny stromů zvedají
ze zlatavé záplavy travin a rákosí. Po levé straně stoupá svah, zakončený zuby skal. Mineme
rozcesí u bývalé pískovny, kde značka naučné
stezky odbočuje doleva nahoru, do prava zahýbá cesta směrem k Deštné, my ale půjdeme rovně dále údolím.
Po levé straně se místy otvírají úchvatné pohledy na skalní věže, někdy až neuvěřitelných
tvarů, všimneme si pěkných mladých jedliček,

jdeme po ní, cesta se podél paseky vine vzhůru až se mění v pěšinu, mírně zatáčí opět vlevo
a prudším stoupáním nás dovede na dražejovskou silnici, kde se dáme doprava.
V místech, kde se silnice láme a klesá, je
doleva odbočka k části bývalé osady Heřmánky, z níž se zde zachovaly malé zbytky tří domů.
O něco dále již před sebou vidíme mohutné skalní bloky, na nichž stojí Dražejov a monumentální pohled na stavby na hraně těchto skal. Silnice vede podél skalní stěny, napravo se těžbou
dřeva otevřel pohled do hluboké rokliny. U velkého topolu před tabulí, označující konec obce,
si můžeme všimnout výklenku, vysekaného při
zemi do skalní stěny. Kolem mohutného pískovcového bloku nás silnice zavede do Dražejova.

Dubáček -
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Cesta v Pramenném dole

Na návsi s rybníčkem vlevo od kaple sv. Jana
Nepomuckého stojí krásně opravená bývalá dražejovská škola.
Pokračujeme po silnici po zelené turistické
značce dál až ke křižovatce, kde po pravé straně stojí opravený kamenný sokl, zatím bez kříže. Cesta kolem něj vede do údolí pod vrcholem
Nedvězí. My ale odbočíme vlevo po zelené turis-

Ve většině větších osad na Dubsku dodnes stojí
školní budovy, které mnohdy sloužily školní výuce
i více než jedno století. Ačkoliv památkově chráněná je jen bývalá škola v Dřevčicích, zajímavé školní objekty se nacházejí i v jiných lokalitách.
Před vydáním Všeobecného školního řádu
Marií Terezií v roce 1774 se školní výukou zabývala převážně církev, případně učitelé, které
platila vrchnost nebo obec. Někdy, aby se učitel
uživil, vandroval od vesnice k vesnici, nebo si přivydělával jinou prací. Děti do školy chodily větši-

tické značce k dražejovskému hřbitovu. Projdeme kolem něj a pokračujeme dále - vlevo mezi
stromy uvidíme malý seník s krmelcem. Dojdeme
téměř až k rozcestí, kde značená cesta pokračuje rovně a druhá cesta odbočuje vpravo. My zabočíme před rozcestím doleva po pěšině, která
klesá dolů, mírně se stáčí opět doleva a ústí na
malý palouček, kde vlevo stojí betonový stožár,
vpravo pak je stará kamenná zídka, kterou někdo oloupil o několik kamenů. Dáme se doprava
podél zdi a dále kolem starého lomu, pěšina míjí
velkou břízu a vede dolů, místy lemovaná kameny. V zimě jsou dobře vidět rozeklané skály,
které širší roklinu lemují. Vlevo nahoře můžeme
zahlédnout i temný vstup do skalní dutiny.
Na konci sestupu pěšina míji velký balvan, za
ním se dostaneme na rozcestí – pěšina vpravo
vede k samotě, která stojí na stráni napravo. My
půjdeme vlevo, pěšina se mění v lesní cestu hustým smrkovým lesem. Posléze dojdeme k osázené pasece, podél které cesta vede, všimneme si mladých jedliček, které se daří vracet do
zdejších lesů. Mineme odbočku na Dražejov, po
obou stranách cesty v údolí se tyčí skalní útvary. Přicházíme k pramenům, podle kterých dostalo údolí své jmého. Zatopený úvoz ústí do rzivě
zbarveného potůčku. Cesta je v těch místech neschůdná, musíme na vhodném místě vylézt na
římsu vlevo, kde vede pěšina.
V Pramenném dole je několik tůněk pro vodní
živočichy, mineme i malou vodárničku, která již

Vesnické školy

Bývalá kaplička u empírového pavilonu

ztratila svůj typicky zvuk přepadající vody. Před
časem přestal přepad fungovat, voda nyní vytéká
mimo vodárničku a pomalu ji zaplavuje.
Jdeme dále údolím, vpravo mokřiny spadají
do přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky. Pokus zpevnit cestu stavební sutí způsobil,
že cesta připomíná skládku, škoda. O něco dále
nalevo v pasece ve stráni je v zimě dobře vidět
další malá vodárenská stavbička. A napravo pak
polokruhová stavba bývalé dražejovské vodárenské soustavy. Ukradené vstupní dveře dovolují
nahlédnout do tajuplnného nitra vodárny.
Cesta z Pramenného dolu ústí na křižovatce
silnic u empírového pavilonu s malou kapličkou.
Vpravo za stromy lze zahlédnout zoufalý Rozprechtický statek. Dáme se kolem Šibeničního
mlýna po silnici zpět do Dubé.
–myš–

nou jen v zimě, v létě pomáhaly na polích. Teprve tereziánský školský řád a poté v roce 1869
nový školský zákon zlepšily možnosti základního
vzdělání dětí, především v tak zvaných triviálních
- obecných školách .
V Korcích byla škola zřízena v roce 1778
a učil v ní vysloužilý voják Jan Jiří Luniak
z čp. 28, kde pravděpodobně i výuka probíhala.
Tento dům však dnes už neexistuje. První škola byla postavena v roce 1807, byla to roubená
stavba čp. 8 v záhybu silnice na Doksy. Počát-

kem 70. let 20. století vznikla iniciativa, že cenná
stavba, která překážela provozu na silnici, bude
rozebrána a postavena na jiné parcele. K tomu
ale bohužel nedošlo. Novější, dodnes dochovaná školní budova čp. 30 pochází z doby kolem
roku 1890. Škola v Korcích byla zrušena v roce
1965, kdy počet žáků poklesl pod 10. Krychlová
jednopatrová stavba v klasicistním slohu slouží
nyní jako obytný dům.

Škola na Panské Vsi dnes

Škola na Dražejově dnes

Škola v Horkách dnes

Škola na Panské Vsi okolo roku 1940

Škola na Dražejově v roce 1945

Škola v Horkách na kresbě z roku 1899

pokračování na str. 10
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Horky měly svoji školu od roku 1793. Jednotřídka v čp. 32 byla zrušena roku 1922, děti
poté chodily do školy do Vrchovan. Znovu byla
v této zajímavé jednopatrové budově zahájena
školní výuka v roce 1945, ale po čtyřech letech
v roce 1949 byla zrušena definitivně. Stavba dnes rekreační objekt - přišla o ozdobné dřevěné prvky v přesahu střechy ve štítě a o členění historické fasády, avšak stále si zachovala
hmotu a půdorys.
Od roku 1871 se několik let vyučovalo dokonce i v Křenově, pak ale byla školní výuka
přesunuta do Panské Vsi, kde se vyučovalo
v souromém domě. V roce 1882 byla postavena pro děti z Panské Vsi, Nedamova, Křenova a Beškova nová škola čp. 2. Nejdříve jako
jednotřídka, pak dvoutřídka. Zrušena byla v roce 1965. Velká budova s hospodářským zázemím, v současné době užívaná k trvalému
bydlení, upoutá ozdobnými kruhovými větracími otvory.
Svoji školu mělo také Zátyní. Původní dřevěnou školní budovu zničil požár, kterému v roce
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1834 padlo za obět 14 domů. Nová škola, jednotřídka, byla postavena až v roce 1861. Výuka
v ní probíhala celé jedno století, zrušena byla
v roce 1964. Přízemní stavba čp. 22 v novorománském slohu nyní slouží k rekreaci.
Na Dražejově byla školní budova postavena v letech 1829-31, o rok později ale postihl
Dražejov ničivý požár. Situaci vesnických škol
po konci II. světové války v bývalých Sudetech
dobře ilustruje autentický zápis z dražejovské
školy: „Po velikém vítězství Rudé armády a záp.
spojenců nad německým fašismem a skvělých
výsledcích květnové revoluce na celém území
naší republiky, bylo podle programu naší jediné
právoplatné vlády v čele s panem presidentem
Dr. Eduardem Benešem započato s osídlováním
území obývaných až doposud Němci, českým
obyvatelstvem. Do zdejší obce se přistěhovali první Češi již na začátku června 1945 a zanedlouho byla celá obec i s osadami Nedvězí,
Kluky a Heřmánky osídlena českým obyvatelstvem. Dne 1. srpna byl správcem místní školy
ustanoven v. učitel Václav Vavřina. Pravidelné
vyučování bylo zahájeno dne 19. září, poněvadž

Dubáček

spr. školy byl do té doby nemocen. Stav žáků
k tomuto dni byl 15, a to 5 chlapců a 10 děvčat.
Poněvadž kolonisace nebyla ještě zcela ukončena, počítá se s přírustkem 5 - 8 žáků během
roku. - Pro malý počet dětí (6), byla však škola
dne 11. IX. 1957 z rozhodnutí školského odboru
ONV Doksy přechodně uzavřena. Školu přejal
místní národní výbor v Dražejově. 4 děti budou
docházet do Dubé, 2 děti z Nedvězí do Střezivojic....“ Přízemní budova dražejovské školy
čp. 27 je svým venkovským půvabem krásnou
ukázkou vesnické školy. Dnes slouží rekreačním účelům.
V Deštné byla postavena škola – jednotřídka v letech 1868 – 69. Chodily do ní děti nejen
z Deštné, ale i ze Zakšína a Bukovce. V roce
1882 byla rozšířena na dvoutřídku, ale roku
1979 byl provoz školy ukončen. Patrová budova čp. 9 v novorománském slohu v roce 2009
prošla rekonstrukcí, která odstranila škody, způsobené necitlivými stavebními úpravami v odobí
socialismu. Nyní dům slouží jako prodejna smíšeného zboží, pivnice a místní knihovna.
–myš–

Andělé přivezli do Dubé sváteční atmosféru

Opravdovou sváteční atmosféru dovezli do Dubé andělé
v podání členů dubského Veterán klubu. Jejich andělská jízda
byla opět součástí programu připraveného u příležitosti slavnostního rozsvícení vánočního stromu na dubském náměstí.
V neděli 1. prosince byla rovněž zpřístupněna Vánoční výstava v Galerii Šatlava. Všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci výstavy i rozsvícení stromku tímto děkujeme za velice
vydařenou akci.
(mar)

foto: Jana Marie Knotová
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PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

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

PLACENÁ INZERCE

Pro více informací nás kontaktujte
telefonicky nebo emailem.

nove
čině
ntašlo
d“
ní
noto
víc
v
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2. 1. Karina (1)

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

Křestní jména v lednu a jejich význam

Jménu Karina se přisuzují dva různé původy –
italský nebo švédský. Ačkoli se jméno jako Karina vyskytuje v kalendáři častěji, více nositelek má
jeho mutace Karin.
Karin má v sobě tvrdost severu i hřejivé slunce
Itálie. Nositelkám jména tak nechybí síla, odhodlání a charakter, stejně tak dostaly do vínku i vášeň jižních národů.
3. 1. Radmila (2)

Jméno Radmila se vyskytuje i v mutaci Radomila. Významově je příbuzné se jménem Radomíra.
Radmila je také zřejmě archaickou podobou jména Radka. Tato jména se vyskytují i ve slovenštině nebo srbochorvatštině. V ruštině, polštině nebo
bulharštině se jméno užívá v mutaci Radomira.
Radmila je slovanského původu. Jméno se překládá ze staroslovanských slov „raděti” („starat se”)
a „milý”, „milá”. Jeho významem tak je „starostlivá a milá”, případně „radostná a milá”. Jedná
se zřejmě o překlad latinského jména Gaudencia,
které vzniklo z latinského slovesa „gaudere” („radovat se”).
4. 1. Diana (1)

Příbuznou alternativou tohoto jména je Diviana.
Jméno pochází z latiny. Jeho původ bývá spojován
s latinským slovem „divus“ s významem „božská“
nebo také slovem „dies“ ve významu „den“.
6. 1. Kašpar

Křestní jméno Kašpar má perský původ. Vyvinulo se z perského slova znějícího jako „kaš“ ve
významu „poklad“ a koncovky „–par“ příbuzné
se slovesem „fero“ („nosit“). Jméno tak lze přeložit jako „ten, kdo nese poklad“, „nositel pokladu“,
„strážce pokladu“. Jméno Kašpar se u nás vyskytuje zřídka.
Melichar
Jméno Melichar má původ hebrejský. Vzniklo z hebrejského jména Melchior, které se překládá jako „král světla” nebo také „můj král je
světlem”.
Baltazar
Baltazar nebo také Baltazár je babylonského původu. Vyvinulo se ze slova „beltšaccár“, a dá se

Kam se stromkem

Po Dubé se po skončení nejkrásnějších svátků
v roce každoročně povalují odstrojené vánoční
stromečky téměř na každém rohu. S jejich odvozem na sběrný dvůr potom mají naši zaměstnanci
práce až nad hlavu. Proto vás žádám, abyste je
odkládali pouze na místa k tomu určená, a ta jsou
následující: bezprostřední okolí stanovišť separátů
Na Výsluní, vedle bytovek v Nedamovské ulici, na
parkovišti pod koupalištěm v Nedamově, na parkovišti pod městským úřadem, a v Zahradní ulici.
Odvézt je můžete také přímo na sběrný dvůr.
Stromečky budou sváženy vždy v pátek při vývozu odpadkových košů po městě, a to v průběhu
celého ledna. V žádném případě, prosím, nevhazujte stromečky ani do popelnic, ani do kontejnerů.
Děkujeme za spolupráci a pochopení.
Zuzka Martínková

přeložit jako „ochraňuj život krále“ nebo „Bůh ať 20. 1. Sebastián (1)
ochraňuje život krále“. Tři králové jsou patrony Sebastian je jméno řeckého původu. Vzniklo z
latinského jména Sebastianus a vykládá se jako
poutníků.
„sebastský, obyvatel města Sebasty, původní
význam je „vznešený, ctihodný“. Další varian9. 1. Vladan (1)
Vladan je jménem, které má v sobě moc a uroze- ty jména jsou Sebastian, Sebastián, počeštěně
nost pravého vládce. Jméno se vyskytuje i v bul- Šebestián.
harštině nebo srbochorvatštině. Ruština jméno zná
23. 1. Zdeněk (28)
jako Vladilen.
Jméno Vladan má slovanský původ. Zřejmě je to Jméno Zdeněk (také Zdenek, Zděnek) je slovanzkrácenina jmen Vladimír nebo Vladislav. Vyklá- ského původu. Vyvinulo se jako osamostatněná
dá se jako „vládce”, „vladař”, „ten, který vládne”. domácí podoba jmen Sděslav, později Zděslav
Základem jména je slovo „vlada” s původem v srbo- a Zdislav. Vykládá se tedy jako „zde slavný”,
resp. „udělat slavným”, „udělat se slavným”,
chorvatštině, které znamená „moc”.
také „oslavující své dílo/svoji práci”. Základem
jména může být totiž i sloveso „dělat”. Dle dří10. 1. Břetislav (2)
Břetislav je slovanského původu. Je složeno ze vějšího výkladu je jméno Zdeněk považováno za
dvou slov, z nichž první je staročeské „břeče- českou podobu latinského jména Sidonius. Jméno
ti“ ve významu „hlučet, být hlučný, dělat rá- by se pak vykládalo jako „původem ze Sidonu”,
mus“, druhé má pak význam „slavný“. Jméno „sidonský”. Sidonie bylo přitom antickým měsse tedy dá přeložit jako „být slavný (bojovým) tem, které dnes pod názvem Saida najdeme na
území Libanonu.
hlukem/rykem“.
15. 1. Alice (1)

Alice je křestním jménem, ke kterému existuje
mnoho příbuzných jmen, jež bývají s jeho původem spojovány, například Alžběta nebo Alexandra.
Jméno nemá úplně jednoznačný výklad. Je často
považováno za odvozeninu jmen Adéla, nebo staroněmeckého Adelheid, Adelaida nebo starofrancouzského jména Aaliz. Od těchto jmen by pak
přebíralo význam, znamenalo by „ušlechtilá“ nebo
„vznešená“. Svůj původ však může mít také v anglickém jméně Elisabeth (česky Alžběta).

24. 1. Milena (3)

Milena je ženským křestním jménem, které se
u nás stalo populární na začátku 20. století. Novodobé jméno je slovanského původu. Vzniklo
z přídavného jména „milý”. Jeho významem je
tak skutečně „milá”, „příjemná” „milovaná” nebo
také „milující”.
25. 1. Miloš (4)

Mužské křestní jméno Miloš má slovanský původ. Vzniklo z přídavného jména „milý” připojením přípony -oš. Význam jména tak skutečně je „milý”, „příjemný”, „milující”, „přívětivý”
apod. Pokud by šlo o odvozeninu tohoto jmé18. 1. Vladislav (3)
Jméno Vladislav je spojeno s mnoha významnými na, vykládalo by se jako „slavící milost”, „slavný svoji milostí” nebo „slavný svojí dobrotou”,
českými vladaři, králi i knížaty.
Jméno Vladislav znají i ve slovenštině, v bulhar- „laskavý” apod.
štině nebo ruštině. Jako Wladislaus či Wladislaw
se jméno vyskytuje i v němčině. Polština jméno 31. 1. Marika (1)
užívá jako Władysław. Maďarskou mutací jména Jméno Marika je odvozeninou jména Marie. Jde
o maďarskou podobu jména, je rozšířená zejméje Ulászló.
Jméno Vladislav má slovanský původ. Vykládá se na na Slovensku.
Zdroj: svatky.centrum.cz
jako „slavný svojí vládou”, „slavný vládce” nebo
„oslavující vládu”, „oslavující svoji moc”.

Dobrá rada nad zlato

Jedno staré pořekadlo zní „dobrá rada nad zlato“
a myslím, že spousta z nás se v reálném životě
skutečně setkala s tím, že je to pořekadlo pravdivé. V životě narážíme na mnohé nevšední situace,
při nichž si zkrátka nevíme rady. V nedávné době
jsem se s něčím podobným setkala i já, když jsem
se v rámci známého hesla „pomáhej bližnímu svému“, snažila pomoci kamarádce vypátrat zdravotní
dokumentaci, která se spolu s ukončením působení jejího lékaře doslova vypařila.
Na otázku „Co mám podniknout, když můj lékař ukončil činnost a já potřebuji pro nového lékaře získat svoji kartu“ existuje celkem snadná
odpověď. Každý lékař, který ukončil svoji praxi
a nepředal ordinaci včetně karet pacientů svému
nástupci, musí veškerou zdravotní dokumentaci
předat na odbor zdravotnictví příslušného krajské-

ho úřadu, kterým je v našem případě KÚ Liberec.
Postup pro získání karty je následující. Zjistěte si,
který lékař by vás mohl přijmout do své evidence
a na přijetí se s ním předběžně domluvte. Následně napište písemnou žádost, obsahující vaše celé
jméno, datum narození (popř. i rodné číslo) a adresu, dále do žádosti uveďte jméno nového lékaře
včetně adresy ordinace, do níž má být vaše karta
zaslána. Žádost odešlete na Krajský úřad Liberec,
odbor zdravotnictví na adresu U Jezu 642/2a, 461
80 Liberec 2. Odtud bude na základě vaší žádosti
požadovaná dokumentace zaslána přímo k novému ošetřujícímu lékaři. Nezapomeňte, že pokud
žádáte o zaslání dokumentace vašich dětí, kterým
již bylo osmnáct let, musejí ony s žádostí souhlasit, což vyjádří svým podpisem.
Zuzka Martínková

Dubáček -
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ČESKÁ LÍPA

Jiráskovo divadlo
GALA PRO GOGOLA - SVĚCENÝ * PŘEUČIL
20.1.2014 - 19:30
Dva mistři na jednom jevišti: Svěcený Přeučil.
Nebo Přeučil Svěceného? Dva se spojili s mistrem třetím: s Nikolajem Vasiljevičem Gogolem.
Účinkují: Jan Přeučil a Jaroslav Svěcený.
Příběhy lidiček směšných až k pláči a politováníhodných k popukání. Ostré kontury charakterů. Romantismus obrácený v žert, anekdotu,
hříčku.
Vstupné: 290 Kč
TRAVESTI SHOW KOČKY A HANKY PANKY FANTASY SHOW
29.1.2014 - 19:00
Nechte se vtáhnout do světa fantazie, kde nic
není nemožné. Zažijete vzrušující jedinečnou
show plnou kouzelných efektů, světel a nápaditých kostýmů. Hlavní roli hrají české i zahraniční
hity v barvitém a zábavném podání nejznámějších skupin české travesti scény.
Vstupné: 180 Kč

NOVÝ BOR

Navrátilův sál
čtvrtek 9. ledna v 18 hodin
TROCHU HISTORIE NIKOHO NEZABIJE
Přednáška o historii s promítáním
PhDr. Vladislav Jindra
Raubíři a penězokazci na Pirkštejně aneb temné
kapitoly dějin skalního hradu Sloupu
vstupné: 50 Kč
Městské divadlo
úterý 14. ledna v 19 hodin
Divadelní společnost HÁTA Praha
SVĚTÁCI
Známá muzikálová komedie v režii Lumíra Olšovského.
Hrají: J.Přeučil, P. Vítek, M. Zounar, D. Gondík, M.
Bočanová, A. Gondíková, Monika Absolonová aj.
vstupné: 290Kč
sobota 18. ledna v 10 hodin
Divadlo Anfas
BUDULÍNEK MANDELINKA
Veselá barevná pohádka vás pobaví a naučí, že

Kultura
„jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“ a že
doma je zkrátka nejlépe.
vstupné: 60 Kč
úterý 21. ledna v 19 hodin
FRANTIŠEK NEDVĚD s kapelou TIE-BREAK
Průřez těch nejlepších písní z dosud vydaných alb!
Obsazení kapely: František Nedvěd – kytara,
zpěv, Vojta Nedvěd – kytara, zpěv, Milan Plechatý
– baskytara, klávesy, zpěv, Jarda Petrásek – bicí,
Petr Kocman – kytary, mandolína, harmonika, zpěv
vstupné: 230 Kč
Navrátilův sál
sobota 25. ledna v 19 hodin
Bluegrass, gospel, country. LUŽICKÁ TRÁVA
Miroslav Pozník - kytara, Miloš Macháček - kontrabas, Tomáš Kejklíček - banjo, Karolina Stránská - mandolína
vstupné: 70 Kč
Městské divadlo
pondělí 27. ledna v 8:30 a v 10 hodin
Mladá scéna Ústí nad Labem
O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH

Na motivy známé pohádky Boženy Němcové.
Inscenace, plná písniček, kouzel, světelných
a zvukových efektů určitě okouzlí nejen malé
diváky.
vstupné: 50 Kč
pondělí 27. ledna v 19 hodin
Divadlo Kalich Praha
ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU
Úchvatný příběh o tom, kterak vyzývavě mladá
slečna Luiza, dcera továrníka, skrze četná nebezpečenství až na vltavském parníku svého bujarého a rozjásaného štěstí dojde.
režie: Ondřej Havelka. Hrají: J. Kretschmerová
/A. Polívková, B. Klepl, M. Zbrožek, V. Havelka aj.
vstupné: 290 Kč
Městské divadlo
30. ledna v 18 hodin
Vyhlášení
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍHO SPORTOVCE OKRESU
ČESKÁ LÍPA 2013
Program: Marián Vojtko, Michaela Nosková
Moderátor : Radek Šilhan

Světáci
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MĚLNÍK – REGIONÁLNÍ MUZEUM

7. 1. – 2. 2. Motýli - výstava prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Mělník pod vedením PaedDr. Ireny Wenkeové ve vstupních prostorách, vernisáž se koná 8. 1. 2014 od 16.30 hodin v malém sále, výstavu
zahájí vystoupení žáků hudebního oboru ZUŠ Mělník
7. 1. – 2. 2. Jak rostla EMĚ - výstava dokumentující vznik elektrárny EMĚ
Mělník, muzejní kavárna
24. 1. – 2. 3. výstava obrazů Vlastimila Týmy - vernisáž výstavy se koná
23. 1. od 17.00 hodin, velký sál muzea
do 31. 5. 2014 Z historie malé železnice aneb železniční hračky
- nově upravená dlouhodobá výstava mechanických hraček věnovaná historickým modelům a soupravám plechových vláčků o rozchodu 0 a 00 (H0) z let 1890–1960. Součástí expozice je předvádění jízdy historických vláčků na elektrifikovaném modelu kolejiště.
Nejmenší návštěvníci mají možnost vyzkoušet si svou zručnost v dílně, kde si
mohou sestavit modely ze stavebnice Merkur podle vlastních představ.
Celoročně otevřeno:
Historická expozice: Nahlédnutí do středověkého města, Měšťanský a venkovský interiér, Všední život obyvatel venkova, Příroda Měl-

Dubáček

nicka, Vinařství (část umístěna v původních středověkých sklepích)
Historické kočárky – Vánoce 1890 – 1900, kolonáda 1900 – 1910, piknik 1920 – 1930, odpoledne v parku 1930 – 1940, válečný interiér 1940
– 1945, dětský pokoj 1950 – 1960 a návštěva zdravotního střediska 1960
– 1969.
Kavárna a víno
Muzeum nabízí svým návštěvníkům také ochutnávku kvalitních českých
vín. Skupiny mohou po předchozí objednávce degustovat víno v původních středověkých sklepích z 2. poloviny 14. století. Na jednotlivce čeká
stejný sortiment vín v muzejní kavárně, která láká i příjemným posezením
na historických hradbách.
Otevírací doba muzea: úterý – neděle 9.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00 hodin
Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace Středočeského kraje,
náměstí Míru 54, 276 01 Mělník
tel.: 315 630 936 – pokladna; 315 630 922 – sekretariát, fax: 315 622 158,
muzeum@muzeum-melnik.cz www.muzeum-melnik.cz, Facebook: Regionální muzeum Mělník
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Ceník barevné inzerce

Vážení inzerenti, dovolujeme si vás informovat, že od ledna 2014 budete mít možnost zveřejnit
své inzeráty v Dubáčku nově také barevně. Vzhledem k rozšíření počtu barevných stránek a navýšení
tištěného nákladu, byly ceny za barevnou inzerci stanoveny takto:
celá A4 – 2 000,- Kč; 1/2 A4 – 1 000,- Kč; 1/4 A4 – 600,- Kč;
1/8 A4 – 400,- Kč; 1/16 A4 – 200,- Kč
Případné dotazy volejte na tel. číslo 724 857 243, nebo využijte mailovou adresu inzerce.dubacek@atlas.cz.
Těšíme se na budoucí spolupráci. Redakční rada

Ze života škol
Zápis
do I. třídy
se koná

dne 6. února 2014
od 13,00 do 17,00 hod.
K zápisu se dostaví děti,
které v tomto roce dosáhnou věku 6 let.
Na stránkách www.zsduba.cz, jsou informace o škole
i programu, kterým se profilujeme.
Učíme číst prvňáčky genetickou metodou
a výborným doplňkem této metody
je písmo Comenia script. Žáci se naučí číst
s porozuměním již během několika měsíců.

Tímto se omlouvám za chybně uvedené datum
v tisku prosincového Dubáčku. Miroslav Málek, šéfredaktor

Základní škola pořádá
dne 15. ledna 2014
od 18,00 hodin

Kavárnu.
Na tomto setkání se můžete dovědět, jak by
měl být připraven předškolák k zápisu a co ve
škole plánujeme na další školní rok.
Děkuji a přeji pohodové Vánoce a do nového
roku mnoho úspěchů a pevné zdraví.
Mgr. Jindřiška Skalická
ředitelka ZŠ Dubá

Ekoškola Dubá organizuje hmotnou sbírku pro psí útulek v Dobranově
Krmení, deky, misky, vodítka, hračky, piškoty, krabicové mléko,…
je možné předat paní učitelce Mgr. Janě Maškové.
Děkujeme všem za jakoukoliv pomoc!

Dubáček -
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ROBOTEL

Ze všech stran na nás útočí moderní technologie a cizí jazyky. Dovolím si
parafrázovat českého velikána Járu Cimrmana: „Můžeme s tím nesouhlasit,
můžeme o tom diskutovat, ale to je tak všechno, co s tím můžeme dělat.“
Teď ale vážně. Proč moderní technologie nevyužít k usnadnění výuky
jazyků? Kdo někdy zažil výuku cizího jazyka v běžní třídě ví, že nemůže
být příliš efektivní při nácviku konverzace. Buď zapojíme všechny žáky,
např. ve dvojicích, a rázem se přeneseme do místa, pro které se vžil výraz „jako v židovské škole“. Z chodby pak vypadá tato třída, že má stále
ještě přestávku a učitel do hodiny nedorazil. Navíc mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, že soustředit se na obrovský výkon nepoplést výslovnost,
rody, pády a podobně, bývá v takovém prostředí poněkud nesnadné.
Nebo učitel zvolí cestu – dva mluví, ostatní poslouchají (=nudí se). Co
s tím? Bez mluvení je výuka cizího jazyka na nic. Takže, proč nevyužít
již zmíněné moderní technologie? Jazyková laboratoř ROBOTEL nabízí
takřka revoluční řešení. Lze v ní vytvořit v rámci běžné učebny prostor
pro rozhovor bez rušivých vlivů. A to není vše. Lze zaznamenat rozhovory žáků a později s nimi pracovat. Lze se tedy věnovat individuálně
všem žákům v hodině. A to je tedy obrovská výhoda. O tom, jak velký bude přínos použití jazykové laboratoře, rozhodne čas. Ale všechny
předpoklady stát se dobrým pomocníkem má.
Mgr. Veronika Matějková

Zvířecí miláček

Ve čtvrtek 19. prosince proběhla již tradiční soutěž naší školy Můj zvířecí miláček. Děti si mohly
do školy přinést v přepravce svého zvířecího kamaráda nebo jen jeho fotku. V dopoledních hodinách
pak proběhlo hlasování, každá třída se přišla na mazlíky podívat. Nejvíce hlasů – 35 získal králík Váleček Natálky Krsové. Druhé místo – 23 hlasů vybojovala andulka Natálky Hromádkové. Třetí místo
– 16 hlasů si nese domů křeček Anežky Hromádkové. Soutěžilo celkem 16 zvířátek.
Všechny děti získaly sladkou odměnu za účast, vítězové pak diplomy a mlsání pro své miláčky.
Děkujeme vedení školy za odměny pro dvounohé i čtyřnohé kamarády.
Mgr. Jana Mašková

Vánoční nálada v chovatelském kroužku
Ekoškoly Dubá.
Zdobení, zpívání a smích ovládl
prosincovou schůzku.
Noví zelení drahouškové Donatello,
Rafael a Michelangelo – rosnička
kalifornská – nadchli všechny děti.

Ekoškola Dubá pořádá
letní turistický kurz

PUTOVÁNÍ
ZA RUMCAJSEM
Termín: 19.7.- 26.7. 2014
Místo: chata HOMOLE,
6 km od Mladé Boleslavi
Ubytování v pevné
budově, stravování 5x
denně v objektu, doprava
společným autobusem.
Cena: 3 500 Kč
Informace, přihlášky
Mgr. Jana Mašková,
723 734 892
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Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Čertovské řádění v Ekoškole Dubá
proběhlo ve čtvrtek dopoledne
za bohaté účasti čertovské
populace. Andělé přinesli mlsání
a velký Mikuláš Efa moudře
dohlížel nad děním.

Dubáček

