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KONCEPCE A PLÁN ROZVOJE RODINNÉ POLITIKY města Dubá 
 
Dokument navazuje na „Národní koncepci rodinné politiky“ vlády ČR z listopadu 2006 
a zastupitelstvem Města Dubá schválený Plán rozvoje města Dubá z roku 2005 
a to na všechny hlavní priority rozvoje města Dubá a na většinu opatření: 
 
1. Příjemné prostředí k životu 
2. Pracovní příležitosti 
3. Rozvoj cestovního ruchu v oblasti 
4. Bezpečné město 
5. Možnost využití volného času 
 
 
Použitá data jsou z těchto zdrojů: 

• Matrika MěÚ Dubá 
• http://vdb.czso.cz/ 
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1. CHARAKTERISTIKA OBYVATELSTVA VE MĚSTĚ DUBÁ
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1. CHARAKTERISTIKA OBYVATELSTVA VE MĚSTĚ DUBÁ 
 
Před 2. světovou válkou m
kolem 4 tisíc obyvatel, v
dokonce 5 060. Po vysídlení 
německého obyvatelstva po
obyvatel klesal. 
dochází především v
částech Dubé, kde chalupy jsou 
užívány více k 
než trvalému pobytu.
 

V roce 1991 už to bylo 
obyvatel, ale d
zlomu a po

mírně narůstá. V poslední době přibývá po

20ti částí, níže je přehled počtu trvale žijících o

Rozložení obyvatelstva dle věku v porovnání s celorepublikovým a Libereckým krajem:

 
 Dubá trvale žije větší podíl dětí na celkovém počtu obyvatelstva a mén

obyvatel ve věku 65 let a více. 
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tovou válkou měla Dubá 
kolem 4 tisíc obyvatel, v roce 1880 

060. Po vysídlení 
meckého obyvatelstva počet 

lesal. K vysidlování 
ředevším v okolních 

ástech Dubé, kde chalupy jsou 
 rekreačním účelům 

než trvalému pobytu. 

roce 1991 už to bylo jen 1 723 
dochází k mírnému 

zlomu a počet obyvatel 
ibývá počet přihlášených 

tu trvale žijících občanů ČR: 

(zdroj: matrika) 

Libereckým krajem: 

tu obyvatelstva a méně 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V posledních letech dochází ve v
obyvatel ve věku 0-14 let a zárove
k pomalému přibližování se vě
V produktivním věku je stabiln
nezaměstnanost. Město patří do regionu 
 
V posledních letech docházelo k
obyvatel až do roku 2011, kde
naproti tomu dochází k nárůstu po
 
V těchto datech nejsou zahrnuti cizinci, p
v poslední době vyrovnávají.
 
 
 
V regionu je výrazná nezam
soustředěnou podporou státu. Ve m
pouze o několik soukromých podnikatel
Kokořínsko a k památkové ochran
zóny se nedá předpokládat ani rozvoj pr
v oblasti cestovního ruchu.
 
 
 
Záměrem koncepce rodinné politiky je

• Zmapování současných aktivit rodinné politiky.
• Vytvoření společného rámce pro rodinnou politiku a nastavit systém 

a plánování. 
• Koordinace současných i budoucích aktivit v

a řízení s cílem zajistit dobré podmínky pro život všem obyvatel
zřetelem na rodiny s malými d
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posledních letech dochází ve věkové struktuře k mírnému přesunu 
14 let a zároveň k nárůstu obyvatel ve věku 65 let a více. Dochází 

ibližování se věkové struktury v ČR. 
ku je stabilně necelých 70% obyvatel. V regionu je však 

sto patří do regionu se soustředěnou podporou státu.

posledních letech docházelo k pozitivním migračním i celkovým p
, kde dochází k mírnému úbytku a to celkov

nárůstu počtu přihlášených cizinců.  

chto datech nejsou zahrnuti cizinci, přihlášení v Dubé k pobytu, kte
vyrovnávají. 

regionu je výrazná nezaměstnanost a město Dubá patř
nou podporou státu. Ve městě není mnoho zaměstnavatel

kolik soukromých podnikatelů. Vzhledem k umístě
památkové ochraně vzhledem k vyhlášené mě
edpokládat ani rozvoj průmyslu. Ve městě je nevyužitý potenciál 

ruchu. 

rem koncepce rodinné politiky je 
asných aktivit rodinné politiky. 
ného rámce pro rodinnou politiku a nastavit systém 

asných i budoucích aktivit v oblasti rodinné politiky, 
cílem zajistit dobré podmínky pro život všem obyvatel

malými dětmi, mládež, seniory a handicapované
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(zdroj: matrika) 

řesunu – úbytku počtu 
ku 65 let a více. Dochází 

regionu je však výrazná 
nou podporou státu. 

vým přírůstkům v počtu 
úbytku a to celkově o 9 občanů ČR, 

pobytu, kteří tento úbytek 

sto Dubá patří do regionu se 
ěstnavatelů, jedná se 

umístění města v CHKO 
vyhlášené městské památkové 

 je nevyužitý potenciál 

ného rámce pro rodinnou politiku a nastavit systém řízení 

oblasti rodinné politiky, jejich rozvoj 
cílem zajistit dobré podmínky pro život všem obyvatelům se zvláštním 

tmi, mládež, seniory a handicapované. 
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2. SLUŽBY PRO RODINY 

A) Služby péče o děti 
 

Město zřídilo dvě příspěvkové organizace zajišťující služby péče o děti, které hodlá i přes 
zvyšující se náklady a snižování počtu žáků na ZŠ zachovat v současné podobě: 

 
MŠ Dubá     http://www.materskaskoladuba.estranky.cz/ 

Kapacita: 80 dětí 
Obsazenost: školka je obsazena 
Rozpočet poskytovaný obcí: 600.000 Kč + investiční akce 
 

Každoročně pořádají Pohádkový les pro širokou veřejnost nebo posvícení pro rodiny 
žáčků. V rámci MŠ funguje i několik kroužků  - přírodovědný kroužek Včelka Mája, 
Sboráček, hudební kurz YAMAHA Class a cizí jazyky. Pořádají společné besedy 
a setkávání s rodiči ku příležitosti besídek (Vánoční a ke Dni matek) nebo ukončení 
školního roku, vyjíždí do školy v přírodě, pořádají Dny otevřených dveří. 
Budova dosluhuje a vyskytují se problémy s dodržováním hygienických norem 
na čistotu ovzduší. 
 

 
ZŠ Dubá http://www.zsduba.cz/ 

Kapacita: 500 žáků 
Obsazenost: 180 žáků 
Rozpočet poskytovaný obcí: 2.000.000 Kč + investiční akce 
 

Součástí školy jsou: základní škola, školní družina, školní klub, keramická dílna, 
školní jídelna (dílna a jídelna jsou i pro veřejnost) 
 

Kromě řady kroužků, každoročně organizují dětský den, exkurze, výlety, dny otevřených 
dveří, lyžařský výcvik, cyklisticko-vodácký kurz, plavecký výcvik pro celý 1. stupeň v roce 
2011 i 14ti denní příměstský tábor. Po dohodě lze také kdykoliv navštívit prostory 
chovatelského kroužku s řadou zvířátek. Pořádají jarmarky svých výrobků. 
Má mezinárodní titul EKOŠKOLA od roku 2008 – ekologizuje celý provoz, separuje 
odpad a zapojuje i obyvatele Dubé a dále pracuje v řadě projektů: Rodiče vítáni, Zdravá 
výživa a zdravý životní styl dětí a mládeže Euroregionu Nisa, Zdravé zuby, Ajaxův 
zápisník, Záchrana obojživelníků při jarním tahu, Les ve škole, škola v lese, 
MOP Bodlinky. Organizuje akce pro rodiče s dětmi např. ŽÁROŠ. 
 
Cíl 1.: Odpovídající prostředí pro MŠ 
Odpovídající opatření: 
a) Rozhodnout o budoucnosti zařízení (přestavba ZŠ, nebo nová MŠ na stávajícím 
prostranství) a zahájit nezbytné administrativní kroky potřebné k realizaci. 
Způsob realizace a financování opatření: rozhodnutí zastupitelstva 
Termíny plnění: 2013 
 
Cíl 2.: Péče o děti v době školních prázdnin a odpoledne 
Odpovídající opatření: 
a) udržení stavu školství v současném rozsahu 
b) minimalizovat uzavření MŠ v době školních prázdnin 
c) přednostně umisťovat do MŠ děti pracujících rodičů 
d) školní družina na ZŠ s nabídkou i na školní prázdniny pro 1. stupeň a případně i MŠ 
e) školní klub pro starší děti 
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f) příměstský nebo klasický tábor 
g) volnočasové aktivity pro děti a mládež 
h) příležitostná péče o děti mladší než tři roky – podporovat hlídání 
Způsob realizace a financování opatření: financování z vlastních zdrojů 
 - sledovat plán uzavření MŠ a družiny ZŠ v době prázdnin a spolupracovat s okolními 
MŠ tak, aby doba uzavření byla pro pracující rodiče malých dětí co nejmenší 
 - finančně podporovat i aktivity péče o děti organizované mimo příspěvkové organizace 
Termíny plnění: průběžně v rámci plánování školního roku 
 
Cíl 3.: Udržení lékařské služby pro děti a lékárny ve městě 
Odpovídající opatření: Poskytnutí prostor a jednání s provozovateli  
 

B) Služby zaměřené na podporu funkce a soudržnosti rodiny 
 
Ve městě funguje řada spolků a občanských sdružení, ve kterých jsou organizovány 
i celé rodiny, město organizuje a zajišťuje klub seniorů a podporuje rodinné centrum: 
 

Občanské sdružení Klub malých Dubáčků – rodinné centrum. 
Rodinné centrum organizuje řadu aktivit a setkávání, kurzy, přednášky, 
zapojuje se do projektu „Celé Česko čte dětem“. 
 
Podpora: Poskytnutí prostor, úhrada nákladů spojených s užíváním 
prostor, příspěvky na činnost a úhrada některých nákladů 

při organizování akcí pro děti a rodiny. 
 
Klub Seniorů – funguje při místní knihovně a je zajišťován přímo městem. Pořádají se 
výlety, přednášky, setkávání či dílničky. 
 
Spolky a sdružení podporované městem: Veteráni Dubá, TJ Slavoj Dubá, Karate klub 
Beringin, Fotoklub, Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací a další. 
 
Cíl 1: Podpora funkce a soudržnosti rodiny 
Odpovídající opatření: 
a) systematická podpora mezigeneračních spolků a jejich zapojení do kulturních akcí 
b) pořádání a podpora mezigeneračních a rodinných kulturních akcí 
c) organizace vítání občánků, pasování školáků a rozloučení 
d) ZŠ i MŠ otevřená rodičům – dny otevřených dveří, volný přístup rodičů do zařízení, 
pozvánky pro rodiny na akce MŠ i ZŠ a pozvánky na účast na výlety a kulturní 
představení, pasování školáků a školní akademie, absolventů IX. třídy se školou 
Způsob realizace a financování opatření: 
z vlastních zdrojů spoluprací se spolky, Kulturní komisí, zástupci ZŠ a MŠ 
Termíny plnění: průběžně v rámci kulturního a společenského kalendáře 
 
Cíl 2.: Sociální začlenění rodičů s malými dětmi 
Odpovídající opatření: 
a) systematická podpora rodinného centra pořádající akce, posezení a tematické 
přednášky v oblasti rodičovských kompetencí 
b) udržování a rozšiřování dětských hřišť a sportovišť 
c) umožnění částečných pracovních úvazků pro rodiče s malými dětmi zaměstnané 
na městském úřadě a v příspěvkových organizacích města 
Způsob realizace a financování opatření: 
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z vlastních zdrojů, u dětských hřišť podávat žádosti o dotace 
Termíny plnění: údržba průběžná, 1x do roka vybudování nového nebo úpravy 
stávajícího dětského hřiště, podpora aktivit občanů nebo občanských sdružení 
na základě žádosti o příspěvek 
 
Cíl 3.: Mladí lidé – volný čas a pracovní návyky 
Odpovídající opatření: 
a) volnočasové aktivity 

- vybudování hřiště a parku s prvky pro náctileté 
- zájmové kroužky a podpora sportovní činnosti mládeže 
- podpora lyžařského výcviku, plavání, cyklisticko-vodáckého kurzu, letního tábora 
a dalších aktivit na ZŠ 
- seznamování s historií a krásami Dubska formou výletů, prací, aktivní zapojování 
do veřejného života (výtvarné práce, sbor apod.) 

b) zaměstnávání mladých lidí  
- přednostně ve veřejné službě a na veřejně prospěšných pracích 
- letní brigády v infocentru a autokempu Nedamov 
- odborná praxe na městském úřadě a v příspěvkových organizacích 

c) drogy a projevy xenofobie 
- prevence v rámci preventivního programu pořádaného na ZŠ i MŠ 
- uveřejnění kontaktních údajů na poradce na ZŠ i odborníky 
- spolupráce s policií, hlídací agenturou případně dalšími organizacemi 
zaměřenými na tuto oblast např. pro terénní službu 

d) etická a rodinná výchova 
- Udržení, rozšiřování programu na ZŠ: Péče o domácnost, vedení domácnosti, 
vaření, vyhlašování soutěže „ZDRAVÉ SVAČINY“, projekt „Zdravá výživa“ 
a zdravý životní styl, v rámci kterého probíhá i otužování dětí ve třídách. 
- organizace besed a přednášek jako „"Láska ano, děti ještě ne", „Cesta proti 
násilí. Součástí výuky v 8. a 9. třídě projekt „Rozumíme penězům“. 
- zapojení do sbírkových akcí např.: „Srdíčkový den“, „Kytičkový den“, „Červená 

 stužka“ 
- integrace dětí se zdravotním hendikepem. 

Způsob realizace a financování opatření: vlastní zdroje, realizace ve spolupráci se ZŠ 
Termíny plnění: průběžně v rámci plánu aktivit ZŠ a kulturního kalendáře města 
 
Cíl 4.: Senioři (prarodiče vyžadující péči) 
Odpovídající opatření: 
a) organizace Senior klubu městem 
b) výlety pro seniory organizované městem 
c) tematické přednášky o zdraví a životním stylu 
d) spolupráce a seznamování se službou: Anděl strážný 
e) dům pro seniory, sociálně slabé a matky v nouzi  
f) obědy – možnost nákupu v jídelně ZŠ za zvýhodněnou cenu 
g) pravidelná poradna pro zdravotně postižené a seniory 
h) zajištění služby asistentky pro seniory (příspěvek na ½ pracovního úvazku Centru 
pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s. 
i) spojení rodiny s Centrem pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s. při náhlých 
onemocnění nebo případech vyžadujících odbornou nebo asistenční péči 
Způsob realizace a financování opatření: organizace a financování z vlastních zdrojů 
města 
Termíny plnění: průběžná realizace 
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Cíl 5: Rodiny s dospělým dlouhodobě nezaměstnaným členem v produktivním 
věku 
Odpovídající opatření: 
a) přednostní zaměstnávání na veřejně prospěšné práce a veřejnou službu 
b) brigády v letních měsících 
Způsob realizace a financování opatření: vlastní zdroje a dotace, realizace ve spolupráci 
s Úřadem práce 
Termíny plnění: průběžně 
 
Cíl 6: Specifické potřeby rodin, jako jsou vícečetné rodiny, rodiny s dětmi 
se zdravotním postižením apod., ale i konkrétněji např. rodiny s potencionální 
obětí domácího násilí apod., neúplné rodiny) 
 
Odpovídající opatření: 
a) integrace dětí s hendikepem do ZŠ i MŠ 

(dle zájmu se integrují děti s postižením fyzickým i slabě mentálním - rozmezí 
lehké mentální retardace) s asistentem (v současné době jsou na ZŠ integrovány 
3 děti se zrakovým postižením a několik dětí s poruchami učení ZŠ 
je bezbariérová, v MŠ je integrováno dítě s mentálním postižením) 

b) „Poradna pro zdravotně postižené“ – 1x do měsíce 
c) zveřejnění kontaktů a webových stránek zabývajících se domácím násilím 

v konkrétních případech spolupráce s Intervenčním centrem pro osoby ohrožené 
domácím násilím 

d) bytová politika 
- přednostně jsou do uvolněných bytů umisťováni mladé rodiny, lidé v tíživé životní 
situaci 
- město vyčlenilo startovací byt pro děti z místního dětského domova 

e) tělesně postižení - podpora aktivit pro klienty místní Diakonie (příspěvek na speciální 
vozíček, spolupráce v plánování projektů bezbariérovosti apod.) 
Způsob realizace a financování opatření: z vlastních zdrojů ve spolupráci se 
jmenovanými organizacemi, granty 
Termíny plnění: průběžná realizace 

3. SLADĚNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA 
 
Cíl 1.: Pracovní příležitosti 
Odpovídající opatření: 
a) částečné pracovní úvazky pro rodiče s malými dětmi zaměstnané na městském úřadě 
a v příspěvkových organizacích města 
b) přednostní pronájem městských prostor místním i začínajícím podnikatelům 
a podnikatelkám s rodinami 
Způsob realizace a financování opatření: z vlastních zdrojů na žádost 
Termíny plnění: průběžná realizace 
 
Cíl 2.: Zajištění péče o děti 
Odpovídající opatření: 
a) udržení školství v současné podobě (MŠ, ZŠ 2 stupně, kroužky, družina, jídelna) 
b) omezení doby uzavření MŠ a družiny 
c) školní jídelna s možností vaření obědů i pro veřejnost 
Způsob realizace a financování opatření: z vlastních zdrojů 
Termíny plnění: průběžná realizace 
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Cíl 3.: Vzdělávání dospělých 
Odpovídající opatření: 
a) kurzy pro veřejnost na místní ZŠ – práce s internetem, finanční gramotnost apod. 
b) podpora jazykových a dalších vzdělávacích kurzů přímo v Dubé 
Způsob realizace a financování opatření: z vlastních zdrojů 
Termíny plnění: průběžná realizace – nabídka otevření nových kurzů alespoň 1x do roka 

4. PROSTOR OBCE/MĚSTSKÉ ČÁSTI PŘÁTELSKÝ RODINÁM 

A) Veřejná doprava 
Vzdálenosti z Dubé 
Liberec   64 km    Mělník  26 km 
Praha    62 km    Česká Lípa  20 km 
Mladá Boleslav  37 km    Doksy   11 km 
Dubá neleží na železniční trati, z dopravního hlediska mají význam tedy jen silniční 
komunikace. Strategický význam má silnice 1. třídy číslo 9, která vede přes Dubou 
z Prahy přes Mělník a pokračuje dále do České Lípy a do Rumburku. 
 
V obci jsou zajištěny všechny základní služby – pošta, bankomat, lékař, dětský lékař, 
stomatolog, lékárna, potraviny, čajový obchůdek, 2 cukrárny, masna, stavebniny, 
železářství, oděvy, květinářství a základní galanterie, obchod s dětskými potřebami, 
v obci nakoupíte základní papírenské zboží, hračky a krmiva, je zde několik restaurací, 
knihovna, MŠ, devítiletá ZŠ s družinou, keramická dílna, rodinné centrum, tělocvična, 
hřiště, tenisové kurty, koupaliště, kemp, letní kino, minigolf, nově bowling, možnost 
rybaření, hotel, sběrný dvůr, kosmetika, manikúra, pedikúra, kadeřnictví, masáže a řada 
řemeslníků včetně pneuservisu a autoopravny, 2 čerpací stanice, 1x do měsíce dojíždí 
veterinář a ve městě je záchranná stanice pro dravce a sovy. 
  
Dubou prochází 15 autobusových linek. Nejvíce jich je na trase Praha – Mělník – 
Česká Lípa – Rumburk a Praha – Mělník – Doksy – Jablonné v Podještědí. 
Okrajové části Dubé jsou také povětšinou pokryty autobusovou dopravou, město 
přispívá finanční prostředky na ztrátové linky kraji. 
Kromě dálkových linek lze na všech linkách přepravovat kočárky. Kočárky 
se přepravují pouze, pokud není autobus plně obsazen (rozhoduje řidič). Na některých 
dálkových autobusech přepraví kočárky složené v zavazadlovém prostoru. 
 
Nízkopodlažní autobusy v Dubé jezdí, zajišťují spojení na místních linkách v regionu, 
ale nejsou vždy na celé lince – pouze na některých spojích.  Z celkového počtu 89 spojů 
na 8mi linkách jezdí 5 spojů nízkopodlažních autobusů (2x Česká Lípa, 3x Doksy 
nebo zpět). Pokud je potřeba na nějaký konkrétní spoj a den bezbariérový autobus, 
tak lze zažádat o vypravení bezbariérového autobusu u současného provozovatele 
ČSAD Česká Lípa a.s. 
 
Během prázdnin jezdí také speciální turistický autobus s přívěsem na jízdní kola 
Mšeno – Dubá – Doksy, kočárky ovšem nepřepravuje. Autobus lze objednat 
i na speciální akce během roku. 
 
Cíl 1.: Udržení i ne zcela využívaných linek v regionu 
Odpovídající opatření: 
a) příspěvek na ztrátové autobusy 
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b) vyjednávání o linkách – možnost zavedení „Poptávkových autobusů“ – zapsaných 
v jízdním řádu, ale pojednou pouze na zavolání (30 minut před plánovaným odjezdem) 
Způsob realizace a financování opatření: vyjednávání, příspěvek z vlastního rozpočtu 
Termíny plnění: do konce roku 2012, příspěvky každoročně 
 
Cíl 2.: Úprava autobusových zastávek 
Odpovídající opatření: 
a) Úprava současných autobusových zastávek, tak aby odpovídala předpisům včetně 
přilehlých přechodů pro chodce nebo míst pro přecházení 
Způsob realizace a financování opatření: Národní rozvojový program mobility pro 
všechny a vlastní zdroje, případně další dotační tituly – řešeno v rámci bezbariér. tras. 
Termíny plnění: 2013 – 2017 

B) Bezbariérová přístupnost 
 
Bezbariérový přístup je do ZŠ, do MŠ – do jednoho z oddělení, do knihovny. U pošty je 
zvonek, ale přístup je dobře zvládnutelný s kočárkem. Na budově radnice je také zvonek, 
do přízemí radnice je třeba překonat několik schodů, vzhledem k úzkému chodníku 
a památkově chráněnému objektu není možné bezbariérově upravit vchod do radnice 
ani lékárny.  
 
Město má zpracovaný audit bezbariérovosti a generel bezbariérových tras v obci 
Dubá a návrh bezbariérových projektů.  
Zpracována je dokumentace k trase MŠ Dubá – koupaliště Nedamov, následuje II. etapa 
od MŠ Dubá – lékař a stomatolog a následně III. etapa od autobusového nádraží 
až na část města Nový Berštejn. V rámci projektů je řešeno nasvícení a řešení přechodů 
pro chodce a míst pro přecházení, úpravy autobusových zastávek. 
 
Cíl 1.: Bezbariérové chodníky a vstupy do budov s občanskou vybaveností 
Odpovídající opatření:  
a) postupná realizace navržených bezbariérových tras 
b) bezbariérová úprava letního kina (sociální zařízení je již hotové) 
c) bezbariérová úprava vchodu na poštu, klubového domu 
d) jednání o možnostech bezbariérových úprav do dalších soukromých objektů 
s občanskou vybaveností 
Způsob realizace a financování opatření: Národní rozvojový program mobility 
pro všechny a vlastní zdroje, případně další dotační tituly 
Termíny plnění: 2013 – 2017 

C) Bezpečnost pohybu po obci 
 
Na silnici I. třídy, které prochází částmi Dubá a Deštná jsou umístěny měřiče rychlosti, 
které upozorňují na nepřiměřenou rychlost v obci. Jeden pár měřičů je v Deštné, 
kde je i dětský domov a druhý přímo v Dubé, kde je v bezprostřední blízkosti silnice 
základní škola. 
 
Cíl 1.: Přechody pro chodce a místa pro přecházení 
Odpovídající opatření: 
a) V rámci projektů bezbariérových tras se řeší přechody pro chodce (zmenšení délky 
přechodů) nová místa pro přecházení i nasvícení přechodů pro chodce a míst 
pro přecházení v nejkritičtějších místech na silnicích I. a II. třídy včetně odpovídajícího 
nasvícení. 
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Způsob realizace a financování opatření: Národní rozvojový program mobility 
pro všechny a vlastní zdroje, případně další dotační tituly 
Termíny plnění: 2013 – 2017 
 
Cíl 2.: Úprava autobusových zastávek 
Odpovídající opatření: 
a) Úprava současných autobusových zastávek, tak aby odpovídala předpisům včetně 
přilehlých přechodů pro chodce nebo míst pro přecházení 
Způsob realizace a financování opatření: Národní rozvojový program mobility 
pro všechny a vlastní zdroje, případně další dotační tituly - řešeno v rámci 
bezbariérových tras 
Termíny plnění: 2013 - 2017 

D) Veřejné prostory pro rodiče s dětmi vč. prostor pro trávení volného času 
neorganizovaně 
 
Dětská hřiště a parky: 
V roce 2005 vzniklo první oficiální dětské hřiště za autobusovým nádražím, Opodál 
je volejbalové hřiště a hřiště bez branek, které slouží jako školní hřiště a je volně 
dostupná veřejnosti a mládeži. Plocha: 3 250 m2 školní hřiště s doskočištěm, + 4 330 m2 

travnatá plocha a dětské hřiště. 
 

V roce 2006 došlo k úpravě prostranství před ZŠ, kde je také umístěna certifikovaná 
prolézačka z akátu. Plocha: 170 m2 

 

Zahrada u MŠ: Hřiště je zaměřeno na děti mladšího věku. Hřiště využívá MŠ, rodinné 
centrum, ale i rodiče s dětmi v době otevření MŠ, město Dubá zajišťuje i rozšíření 
otevírací doby na víkendy a pozdější odpoledne. Své akce si tu pořádá i ZŠ nebo klub 
seniorů – například opékání buřtů. Plocha areálu využívaná jako dětské hřiště 
je cca 3 600 m2 a obsahuje malé dopravní hřiště, dětské prvky – prolézačky a houpačky, 
trampolínu, jezírko, bylinkovou zahrádku, mlhoviště, ohniště, minilezecká stěna. 
U všech prvků, kde je to nutné, je dopadová plocha z pryže. 
 

Prostranství na sídlišti Na Výsluní: po úpravě zeleně a umístění certifikovaného malého 
kolotoče a hrazdy pro děti, na prostranství byly vybudovány dvě dřevěná posezení. 
Plocha: cca 880 m2 
 

Prostranství u domu seniorů, kde vznikl dřevěný altán a park byl osázen dřevinami 
a upraven záhon růží. Plocha: cca 920 m2. 
 

koupaliště Nedamov – otevřeno květen – září, vstup se platí jen o hlavní sezoně 
(červen – srpen za pěkného počasí). Pláž je písečná a tak slouží i pro hry dětí, v areálu 
je umístěno dřevěné plato s kostičkami a „kladina“ v podobě jezevčíka, prolézačka ve 
tvaru lodě a dva venkovní posilovací stroje. K dispozici za poplatek je minigolf. V areálu 
je pingpongový stůl a hřiště na míčové hry. Rybník je celoročně využíván pro rybolov. 
Plocha: pro hry cca 1 500 m2 
 

Dubá – Deštná: víceúčelové hřiště na míčové hry, opodál je pingpongový stůl 
a posezení – občané v této části jsou velmi aktivní a pořádají si venku společné akce, 
organizují si i vlastní rozsvěcení Vánočního stromku a Dětský den či Mikuláše a je zde 
i menší knihovna s internetem pro veřejnost. Plocha: cca 1 000 m2 

 
 

Cíl 1.: Úprava a budování dětských hřišť 
Odpovídající opatření: 
a) údržba stávajících hřišť a prostranství, rozšíření otevírací doby zahrady MŠ 
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b) úprava prostranství u bytovek v Luční ulici a v dalších částech města Dubá, která 
zahrnuje 22 vesnic. Prostranství jsou vybírána na základě podnětů občanů nebo 
rodinného centra, požadavků jednotlivých osadních výborů a na základě využívání míst 
rodinami nebo počtem rodin bydlících v okolí. 
c) vybudování parku s prvky pro náctileté (Nedamov) 
d) venkovní posilovací hřiště po seniory 
Způsob realizace a financování opatření: dotační programy, vlastní zdroje 
Termíny plnění: údržba průběžná, investice – 1x za rok náročnější úprava nebo 
vybudování nového hřiště 

E) Další městské služby vstřícné k rodinám 
 

Cíl 1.: Umisťování přebalovacích koutků na veřejných prostranstvích a veřejné WC 
ve městě 
Odpovídající opatření: 
a) sociální zařízení v chodbě u dětské lékařky na radnici včetně přebalovacího pultu – 
údržba a udržení služby 
b) vybudování přebalovacího koutku na koupališti Nedamov 
c) veřejné WC – radnice – umístění přebalovacího koutku a informační ukazatel 
d) autobusové nádraží – potřebuje celkovou rekonstrukci, v současné době je v nájmu 
Způsob realizace a financování opatření: z vlastních zdrojů 
Termíny plnění: koupaliště Nedamov – duben 2013, veřejné WC – do roku 2014 
 
Cíl 2.: Kulturní zařízení 
Odpovídající opatření: 
a) koupaliště – rodinné vstupné, rozšiřování možností sportovního vyžití a atrakcí 
pro děti a mládež 
b) knihovna – udržení oddělení pro děti i dospělé 
c) letní kino – prázdninový provoz: 1 – 2x týdně film pro děti, možnost využití i na další 
kulturní a společenské akce 
d) klubový dům k dispozici i pro neformální a formální schůzky a přednášky 
e) znovu zprovoznění chybějícího společenského sálu v bývalém hotelu Slávie 
f) oprava bývalé Sušárny chmele jako prostoru pro výstavy a uměleckou činnost 
Způsob realizace a financování opatření: z vlastních zdrojů 
Termíny plnění: průběžné 
 

5. PŘÍMÁ PODPORA RODIN 

 
Cíl 1.: Podpora při významných událostech 
Odpovídající opatření: 
a) „Vítání občánků“ a zápis do knihy občanů Dubé a v rámci akce rodiny získají i dárkové 
balíčky s dětskou kosmetikou a květiny 
b) „Pasování školáků“ a předání věcných dárků v podobě balíčku školních potřeb 
c) rozloučení s absolventy ZŠ s věcnými dary 
d) dárky při významných jubileích 
e) udělování Ceny Města Dubá s finanční odměnou pro občany, kteří se v minulosti 
výrazně podíleli na společenském životě ve městě 
Způsob realizace a financování opatření: z vlastních zdrojů 
Termíny plnění: průběžné 
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Cíl 2.: Rodinné slevy 
Odpovídající opatření: 
a) rodinné vstupné do koupaliště Nedamov 
b) pořádané kulturní akce pořádané Městem Dubá zdarma 
Způsob realizace a financování opatření: z vlastních zdrojů 
Termíny plnění: průběžné 
 
Cíl 3.: Příspěvky na autobusovou dopravu na výlety dětí i seniorů 
Odpovídající opatření: 
a) organizace 2x ročně výlet pro seniory za památkami ČR 
b) 1x ročně vypravený autobus do ZOO Praha 
c) příspěvek na autobus na plavání dětí z MŠ a ZŠ 
d) příspěvek na autobus na školy v přírodě 
e) příspěvek na autobus lyžařský nebo cyklisticko-vodácký kurz 
f) organizace dvou zájezdů do divadla v Praze 
Způsob realizace a financování opatření: z vlastních zdrojů 
Termíny plnění: průběžné, u akcí pořádaných MŠ a ZŠ na žádost 
 
Cíl 4.: Byty 
Odpovídající opatření: 
a) přidělování bytů v čp. 200 se sníženým nájemným osobám v tíživé životní situaci 
b) přidělování bytů v čp. 15, které byli pořízeny z Programu Výstavby podporovaných 
bytů – nájemní byty pro lidi s vymezeným příjmem 
 
Celkově je ve městě 60 městských bytů. Z toho je 22 bytů, kde jsou důchodci (z toho 11 
bytů je v domě seniorů) a v 18 bytech bydlí rodiny s dětmi ve věku předškolním 
a školním. Byty se přidělují pouze v případě uvolnění, upřednostňovány jsou vždy osoby 
v tíživé životní situaci nebo rodiny s malými dětmi. 
V roce 2005 bylo přiděleno 5 nových bytů, které byly postaveny z Programu Výstavby 
podporovaných bytů pro příjmově vymezené osoby. V bytech v současné době bydlí 
4 rodiny a 1 mladý pár. 
Způsob realizace a financování opatření: z vlastních zdrojů 
Termíny plnění: průběžné, aktuálně vždy při uvolnění bytu 

6. KOMUNIKACE S RODINAMI 
 
Cíl 1.: Lepší informovanost 
Odpovídající opatření: 
a) vybudování místního rozhlasu 
b) rozvíjení městského zpravodaje „Dubáček“ 
c) rozšiřování a doplňování informací na webových stránkách města – především 
zveřejňování všech kulturních a společenských akcí ve městě 
d) pokračování v roznášení Informačního letáku každý měsíc před konáním 
zastupitelstva do jednotlivých schránek včetně zveřejnění nejdůležitějších informací 
a akcí konaných ve městě 
e) využívání možnosti informovat rodiče prostřednictvím ZŠ a MŠ 
f) v MŠ a ZŠ – možnost využití konzultačních hodin, zapůjčení odborné literatury 
g) neformální setkávání nad některými problémy (pořádané ZŠ, Městem Dubá, 
v rodinném centru, v klubu seniorů, Komisí pro občanské záležitosti) 
h) na zjištění názoru na konkrétní problémy využívat více dotazníkového šetření 
nebo ankety na webových stránkách 
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Způsob realizace a financování opatření: z vlastních zdrojů 
Termíny plnění: průběžné, nový rozhlas: do konce roku 2013 

7. DOTAČNÍ TITULY A FONDY PODPORUJÍCÍ PRORODINNÉ ORGANIZACE 
Každá organizace může zažádat o příspěvek od města přímo u starostky Města Dubá. 
Na aktivity pro děti a mládež je v rozpočtu vyčleněno každý rok 100.000 Kč + 160.000 Kč 
přímo na sportovní činnost TJ Slavoj Dubá. 
100.000 Kč je rozdělováno na základě žádostí ZŠ, MŠ a dalších subjektů pořádajících 
akce nebo výjezdy pro děti nebo rodiny. 
Příspěvek pravidelně dostává TJ Slavoj Dubá a Občanské sdružení Klub malých 
Dubáčků, ZŠ, MŠ, Karate klub. 
 
Cíl 1.: Podpora prorodinných organizací a akcí 
Odpovídající opatření: 
a) zveřejnění pravidel a žádosti o příspěvek 
b) kulturní akce pořádat s ohledem na účast celých rodin 
Způsob realizace a financování opatření: z vlastních zdrojů 
Termíny plnění: průběžné na základě žádostí, formální příprava do konce roku 2012 

8. INSTITUCIONÁLNÍ, PERSONÁLNÍ A KONCEPČNÍ ZAJIŠTĚNÍ RODINNÉ 
POLITIKY 
 
Rodinná politika je zajišťována především těmito osobami: 
Matrikářka a účetní města jsou zároveň členky Komise pro občanské záležitosti, mládež 
a seniory.  
Referent pro získávání dotačních prostředků a účetní města jsou členy Občanského 
sdružení Klub malých Dubáčků. 
Účetní města Dubá je osobou zajišťující komunikaci a koordinaci aktivit klubu seniorů. 
Komise pro občanské záležitosti, mládež a seniory (matrikářka, účetní, zástupce seniorů, 
zastupitel) 
Kulturní komise – pořádání kulturních akcí města Dubá 
Bytová komise (starostka, matrikářka, referent pro správu domů, 2 zástupci občanů) – 
přiděluje uvolněné byty a přednostně uděluje byty občanům v tíživé životní situaci 
a mladým rodinám. 
 
Cíl 1.: Koordinace aktérů rodinné politiky a jejich aktivit 
Odpovídající opatření: 
a) pravidelné setkávání aktérů rodinné politiky a koordinace jednotlivých činností 
Způsob realizace a financování opatření: určení odpovědného pracovníka, svolání 
setkání, financování z vlastních zdrojů 
Termíny plnění: 2x do roka 

9. MONITOROVÁNÍ SITUACE RODIN 
 
Cíl 1.: Zjišťování potřeb občanů 
Odpovídající opatření: 
a) Podněty přijímány prostřednictvím spolků a klubů, především Občanského sdružení 
Klub malých Dubáčků  a Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Dubá. 
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b) Starostka města navštěvuje 1x ročně Klub seniorů, informuje o dění ve městě, 
beseduje a zjišťuje potřeby. 
c) Úzká spolupráce vedení města s vedením MŠ a ZŠ a dalšími institucemi. 
d) Dotazníková šetření a ankety na konkrétní problémy. (V roce 2008 probíhalo 
dotazníkové šetření, které se týkalo hlavně trávení volného času a dětských hřišť. 
Jednou za 1-2 roky MŠ nechává zpracovat dotazníkové šetření se spokojeností 
a hodnocení MŠ.) 
e) organizování otevřených setkávání a komunikace při průběhu kulturních 
a společenských akcí 
f) otevřenost a vstřícnost vedení a zaměstnanců MŠ, ZŠ, Městského Úřadu, zastupitelů 
Způsob realizace a financování opatření: z vlastních zdrojů 
Termíny plnění: průběžné 

10. SPOLUPRÁCE A VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ 
 
Cíl 1.: Spolupráce s místní ZŠ a MŠ 
Odpovídající opatření: 
a) zajištění hlídání dětí v době prázdnin 
b) zapojení dětí a mládeže do veřejného dění 
c) posilování rodinné soudržnosti možností účastnit se nebo spolupodílet se na akcích 
Způsob realizace a financování opatření: z vlastních zdrojů 
Termíny plnění: průběžné 
 
Cíl 2: Spolupráce s místními spolky 
Odpovídající opatření: 
a) poskytnutí prostor pro činnost 
b) podpora finančními příspěvky 
c) zapojení spolků do veřejného dění a kulturních akcí 
d) vytvářet možnosti účastnit se nebo spolupodílet se na akcích 
e) získávání podnětů a zpětné vazby k činnosti města 
Způsob realizace a financování opatření: z vlastních zdrojů 
Termíny plnění: průběžné 
 
Cíl 3: Spolupráce s dalšími organizacemi 
Organizace, se kterými město Dubá spolupracuje: 
a) Centrum pro zdravotně postižené Liberecké kraje o.s., pobočka Česká Lípa – v oblasti 
péče o seniory a zdravotně postižené: příspěvek na ½ úvazek na asistenta pro město 
Dubá 
b) Policie – Doksy: zajišťuje veškeré delikty, sleduje kamerový systém umístěný v obci 
c) hlídací agentura HENIG – Security: nabízí službu pro seniory Anděl strážný, jeden 
z přístrojů má město Dubá i na „zkoušku“ pro potřebné seniory, hlídá a monitoruje 
obecní prostranství a objekty 
d) Diakonie Dubá: spolupráce v rámci projektů bezbariérovosti, Město přispělo klientovi 
Diakonie na nákup speciálního vozíku 
e) Úřad práce Česká Lípa: umisťování mladých lidí nebo dlouhodobě nezaměstnaných 
na veřejně prospěšné práce  
f) Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím: řešíme konkrétní případy 
g) Most k naději, o.s. – město přispívá na činnost týkající se drogově závislých 
Způsob realizace a financování opatření: z vlastních zdrojů 
Termíny plnění: průběžné 
Cílem je zajistit služby, na které nemá Město Dubá kapacity nebo odborníky. 


