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Měsíčník informací z Dubé a okolí

zdarma

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, můj červencový sloupek bude reakcí na kritiku naší
práce a postupu při obnově Slávie. Mnozí z vás jistě zaznamenali ony kritické názory prezentované prostřednictvím sociálních sítí. A tak mi dovolte,
abych vám více přiblížila, jak že to tedy s tou naší Slávií vlastně je.
V majetku města je Slávie od roku 2000. V době, kdy ji město koupilo, byla ve velmi špatném stavu. Mnoho měsíců naši zaměstnanci vyklízeli
a odváželi léty nashromážděný odpad a zničené vybavení. Snažili jsme se
zachránit vše cenné a historické, co ještě ze Slávie zůstalo. Po několika
schůzkách s nadšenci ze strany občanů, zaměstnanců úřadu a milovníků
historie, jsme se rozhodli přesvědčit městské zastupitele o nutnosti tuto
krásnou a pro Dubou důležitou památku zachránit, uvést ji v život a předat
opět k užívání našim občanům. Naštěstí se podařilo přesvědčit i většinu
zastupitelů o nutnosti investic do záchrany Slávie. Po rozhodnutí Slávii zachránit jsme nechali vypracovat studii a následně projekt, který byl nezbytný
k tomu, abychom mohli získat všechna potřebná povolení a zahájit rozsáhlou rekonstrukci tohoto objektu.
Níže mi dovolte připomenout
jednotlivé etapy a ve stručnosti vás seznámit s realizovanými
pracemi a vynaloženými finančními prostředky.
Průběh jednotlivých etap v letech 2013 – 2018:
- První etapa si v roce 2013
vyžádala náklady ve výši
3.250.843,- Kč. Práce byly zaměřeny na výměnu krovů, střešní krytiny a stropu nad předsálím. Vzhledem k tomu, že celý
objekt je nemovitou kulturní památkou, bylo třeba vyrobit přesnou repliku krovu včetně všech
tesařských spojů.
- Druhá etapa (rok 2014) zahrnovala provedení výměny střechy nad severním (tzv. kuchyňským) křídlem areálu Slávie.
Nezbytné bylo také odvodnění
paty tohoto křídla a statické zajištění obvodových zdí sálu a předsálí. Na
výše uvedené vynaložilo město ze svého rozpočtu 1.274.086,- Kč.
- Třetí etapa (realizovaná v druhé půli roku 2014) obnášela zahájení první části oprav sálu a jeho příslušenství. Součástí prací byla úprava severního křídla včetně prostoru jeviště a jeho zázemí. Stavební práce přitom
byly zaměřeny na zajištění nosných konstrukcí vč. stropů, změny dispozice
místností a konsolidaci narušeného obvodového zdiva v suterénu. Zároveň
se vybouraly nežádoucí dvorní objekty. Třetí etapa vyšla městský rozpočet na 1.364.912,- Kč.
- Čtvrtou etapou jsme navázali v roce 2015. Tehdy jsme pokračovali ve
stavebních úpravách sálu, předsálí a příslušenství, a to včetně vnitřní kanalizace a rozvodů vody. Práce byly zaměřeny na obnovu podkladového
betonu podlah, změny dispozice místností v zázemí jeviště a vybudování
sociálního zařízení v úrovni hrubé stavby s novou střechou. Čtvrtá etapa
si vyžádala náklady ve výši 2.083.730,- Kč.
- Pátá etapa realizovaná též v roce 2015 byla zaměřena na odvodnění ob-

jektu Slávie. Odvodnění spočívalo v izolaci obvodového zdiva suterénních
prostor a v odvedení dešťových vod nově vybudovanou přípojkou dešťové
kanalizace, do které byl kromě okapových svodů napojen i přepad ze staré
studny. Realizované práce vyšly město na 755.965,- Kč.
- V rámci šesté etapy (od roku 2016 stále probíhající) přichází na řadu akce
s názvem „Stavební úpravy – Hotel Slávie – Dubá, Oprava sálu a jeho příslušenství, stavební část – III. etapa“. Co si představit pod tímto dlouhým
názvem? Zjednodušeně řečeno následovalo vybavení sálu a jeviště stropní
konstrukcí, která byla navržena tak, aby do ní bylo možné bezpečně uložit
elektroinstalace, vzduchotechnická zařízení i tepelnou izolaci, která zajistí
dostatečný komfort nejen pro návštěvníky, ale také pro personál Slávie po
jejím uvedení do provozu. Počítáno přitom bylo s tím, že provoz ve Slávii
bude nepravidelný a kulturní akce se tu budou konat nárazově. Druhou
souběžně probíhající zakázkou se řeší instalace vzduchotechniky, měření
a regulace. Vzduchotechnická zařízení budou zajišťovat větrání a chlazení
sálu, jeviště a předsálí, odvod vzduchu z WC návštěvníků, odvod vzduchu
ze sociálního zařízení účinkujících. Postupně se začaly realizovat další zakázky, vybavující Slávii potřebným zařízením. Jedna zakázka řeší elektroinstalace včetně slaboproudých rozvodů (alarm, protipožární signalizace,
wifi apod.), další potom přívod
plynu a ústřední vytápění. Zatím bylo v rámci těchto čtyř
zakázek na Slávii celkem proinvestováno 4.865.322,93 Kč.
V následujícím roce (2017)
byla zahájena zakázka na
dokončovací stavební práce,
která dosud probíhá a ve které bylo zatím proinvestováno
1.471.380,- Kč. Poslední větší zakázkou ke zprovoznění
společenského sálu bude realizace výměn dveří a oken
v celé rekonstruované části
areálu Slávie.
Od roku 2013 investovalo město do Slávie více než
15 milionů korun. Je proto
vcelku zarážející, když se dozvídám o tom, že si toho někteří „kritici“ v podstatě ani nevšimli. A na otázku, která byla
položena, i když bohužel ne přímo mně „K čemu město potřebuje sál a proč
raději neopraví bývalý hotel, který je součástí tohoto rozsáhlého komplexu“ si dovoluji odpovědět stručně a jednoduše. Slávie bývala a opět bude
věhlasným kulturním místem, kam se budou moci chodit bavit nejen místní občané, ale také návštěvníci Dubé. Mnohým z nás chybí plesy a zábavy, na které jsme do Slávie rádi chodili. Za divadlem musíme dojíždět do
okolních měst a v případě špatného počasí v podstatě není kam přemístit
pořádání kulturních akcí, které se odehrávají venku.
Je smutné, jak někteří lidé smýšlejí, byť má samozřejmě každý právo
na svůj názor. Na co ovšem nejhlučnější kritici právo nemají, je házet špínu na ty, kteří se snaží o to, aby se nám všem v Dubé žilo lépe. Dovolte
mi tedy malou výzvu. Pokud budete chtít diskutovat na téma Slávie, nebo
kterékoliv jiné, přijďte, dveře mojí kanceláře jsou vám otevřeny.
Závěrem vám chci popřát krásné slunečné léto a mnoho zábavy na kulturních akcích pořádaných městem, o nichž vás vždy předem informujeme.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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Zastupitelstvo města Dubá na svém zasedání
přijalo následující usnesení:
1) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele
zápisu pana MUDr. Jiřího Klementa a paní Ludmilu Kadlečkovou a zapisovatele usnesení paní
Evu Jelenovou.
pro schválení: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený program veřejného zasedání Zastupitelstva města Dubá č. 6/2018.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 5/2018 ze dne 24. května 2018, včetně nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 6/2018 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha.
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 11/18, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městské nemovitosti – pozemku:
části stavební parcely parcelní číslo 397, zastavěná
plocha a nádvoří (zbořeniště), o výměře cca 80 m2,
v obci Dubá, katastrální území Dubá. Přesná výměra a rozsah pozemku budou upřesněny geometrickým plánem. Jedná se o pronajatý pozemek navazující na pozemky ve vlastnictví žadatele u stavby
čp. 132 v Poštovní ulici v části obce Dubá. Předmětná část pozemku je z hlediska využití pro město
Dubá nepotřebná. Bližší podmínky prodeje budou
uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městské nemovitosti – pozemku včetně porostů (záměr byl již vyhlášen
a zveřejněn, písemná žádost složka č. 8/18): pozemkové parcely parcelní číslo 431/1, zahrada,
o výměře 283 m2, v obci Dubá, katastrální území
Deštná u Dubé.
SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva v této souvislosti uzavřít Kupní
smlouvu mezi městem Dubá (strana prodávající) a paní D.H. (strana kupující). Kupní cena je
stanovena ve výši 16 980,- Kč plus 21 % DPH,
plus správní poplatky, vše se splatností nejpozději 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: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městské nemovitosti – pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost složka č. 9/18): pozemkové parcely parcelní číslo 2003/8, ostatní plocha (jiná
plocha), o výměře 220 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá.
SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva v této souvislosti uzavřít Kupní
smlouvu mezi městem Dubá (strana prodávající) a panem J.H. a paní V.H. (strana kupující).
Kupní cena je stanovena ve výši 8 800,- Kč plus
21 % DPH, plus správní poplatky, vše se splatností nejpozději 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 smlou-
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Usnesení z veřejného
zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 6/2018 ze dne 21. června 2018 z veřejného zasedání zastupitelstva 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.
vy, bude tento schválený prodej zrušen.

pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městských nemovitostí
– pozemků včetně porostů (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost složka č. 10/
18): podle vypracovaného geometrického plánu
v rámci předloženého záměru vybudovat stavbu
„Zařízení sociální péče, Dubá“ se jedná o část
pozemkové parcely parcelní číslo 117/1 (plocha A), ostatní plocha (jiná plocha), o výměře
1 305 m2, část pozemkové parcely parcelní číslo 117/10 (plocha D), ostatní plocha (neplodná
půda), o výměře 126 m2, celou pozemkovou parcelu parcelní číslo 117/11, ostatní plocha (neplodná půda), o výměře 306 m2, a část pozemkové
parcely parcelní číslo 3005/7 (plocha B), ostatní plocha (jiná plocha), o výměře 21 m2, v obci
Dubá, katastrální území Dubá.
SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva v této souvislosti uzavřít Kupní
smlouvu mezi městem Dubá (strana prodávající)
a Silver Age, z.s., se sídlem Dubá (strana kupující). Kupní cena je stanovena ve výši 193 300,- Kč
plus 21 % DPH, plus správní poplatky, vše se
splatností nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Podmínkou k uzavření kupní smlouvy je, že
strana kupující bude již vlastníkem navazujícího
pozemku stavební parcely parcelní číslo 619, jehož součástí je stavba čp. 20 v Nedamovské ulici
v části obce Dubá, v obci Dubá, katastrální území
Dubá. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do 30. 6.
2019. Pokud v tomto termínu nedojde za stanovených podmínek k uzavření předmětné kupní
smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
Dále vzhledem k tomu, že přes části prodávaných pozemků pozemkové parcely parcelní číslo
117/1 a pozemkové parcely parcelní číslo 3005/7,
v obci Dubá, katastrální území Dubá, vede chodník využívaný veřejností jako spojnice pro pěší
z Nedamovské ulice do ulice Na Vyhlídce v části
obce Dubá, bude dále v kupní smlouvě zřízeno
věcné břemeno služebnosti na předmětné části
pozemků, sjednané na dobu neurčitou s právem
bezplatného a neomezeného průchodu veřejnosti, v rozsahu dle geometrického plánu, s oprávněním pro Město Dubá, IČ 00260479.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5a) VZALO NA VĚDOMÍ po projednání ve finančním výboru zastupitelstva předložený rozbor hospodaření příspěvkové organizace města
Dubá – Základní škola Dubá ke dni 31. 12. 2017,
viz příloha.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva účetní závěrku s kladným hospodářským výsledkem Základní školy Dubá – příspěvková organizace, ke dni 31. 12. 2017 ve výši
671 742,09 Kč.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva převod části tohoto kladného hospodářského výsledku na účet Hospodářský vý-

sledek minulých let této příspěvkové organizace
ve výši 371 742,09 Kč, dále 100 000,- Kč převod
do fondu investičního a 200 000,- Kč převod do
fondu rezervního.
ULOŽILO na návrh finančního výboru zastupitelstva Základní škole Dubá provádět řádně
inventarizaci majetku a rozvahových účtů.
Výsledek hlasování:
pro schválení: 8
proti schválení: 0 zdrželo se: 0
5b) VZALO NA VĚDOMÍ po projednání ve finančním výboru zastupitelstva předloženou výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace města Dubá – Mateřská škola Dubá ke dni
31. 12. 2017, viz příloha.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva účetní závěrku s kladným hospodářským výsledkem Mateřské školy Dubá – příspěvková organizace, ke dni 31. 12. 2017 ve výši
22 402,30 Kč.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva převod tohoto kladného hospodářského výsledku do fondu rezervního této příspěvkové organizace.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5c) SOUHLASILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva se zaúčtováním výsledku hospodaření města Dubá na účet výsledku hospodaření minulých účetních období za rok 2017 z hlavní činnosti ve výši 1 447 410,44 Kč a vedlejší
hospodářské činnosti (organizační složky města
Dubá Městské lesy Dubá a Autokemp Nedamov)
za rok 2017 ve výši 1 371 871,87 Kč.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva Účetní závěrku města Dubá sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017, viz příloha.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5d) VZALO NA VĚDOMÍ po projednání ve finančním výboru zastupitelstva předloženou zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubá
za rok 2017, vypracovanou Krajským úřadem Libereckého kraje, odbor kontroly, viz příloha.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva závěrečný účet města Dubá za
rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením bez výhrad.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, byl sestaven závěrečný účet města Dubá za rok 2017:
Rozpočet města pro rok 2017 byl schválen na
veřejném jednání městského zastupitelstva dne
16. 12. 2016 bod 5c-10/2016. V průběhu roku
bylo městským zastupitelstvem schváleno 12 rozpočtových opatření.
Příjmy byly rozpočtovými opatřeními navýšeny
především o získané dotace od krajů a státních
fondů a vyšší výběr daní. Výdaje byly upraveny
především o akce související s přijatými dotacemi
a o poskytnutou zálohu na dotaci – předfinancování projektu na kompostéry. Původně schválený

rozpočet byl naplněn na straně výdajů na 113 %
a upravený rozpočet na 92 %. Skutečný výsledek hospodaření za rok 2017 je: příjmy celkem
42 469 112,35 Kč, výdaje celkem 41 496 708,89
Kč, rozdíl příjmů a výdajů +972 403,46 Kč
Účetní zisk v hospodářské činnosti byl za rok
2017 ve výši 1 693 541,87 Kč z toho Městské
lesy Dubá 1 404 665,14 Kč, Autocamp Nedamov
288 876,73 Kč. Účetní zisk z hlavní činnosti byl
k 31. 12. 2017 ve výši 1 988 910,44 Kč
Výdaje města sloužily k zajištění nutných provozních výdajů spojených s chodem celého správního území, bylo pamatováno také na výdaje dlouhodobého charakteru. Město eviduje seznam akcí
nad rámec běžných výdajů uskutečněných v tomto
roce za celkem 10 182 000,- Kč. Z celkem 45 realizovaných akcí je možné jmenovat například: Obnova Sušárny chmele 2 787 000,- Kč, Slávie – sál
1 736 000,- Kč, předfinancování projektu na pořízení kompostérů 1 089 000,- Kč, Křenov – rekonstrukce komunikace 2. část 638 000,- Kč, Horky
– rekonstrukce veřejného osvětlení 621 000,- Kč,
rekonstrukce Sklepů v Sadové ulici 481 000,- Kč,
nákup sekacího traktůrku s příslušenstvím a vysavače na listí 435 000,- Kč.
Finanční prostředky města k 31. 12. 2017: Běžné účty: BÚ hlavní činnosti 7 339 000,-Kč, Sociální fond 50 000,- Kč, účet hospodářské činnosti 4 160 000,-Kč, pokladna hospodářské
činnosti 24 000,-Kč, finanční prostředky celkem
11 573 000,-Kč.
Město Dubá má zřízeny dvě příspěvkové organizace – Základní školu Dubá a Mateřskou školu
Dubá. Základní škola skončila účetní rok 2017 se
ziskem 671 742,09 Kč. Mateřská škola skončila
účetní rok 2017 se ziskem 22 402,30 Kč.
Součástí závěrečného účtu města Dubá je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, zpracovaná pracovníky Krajského úřadu Libereckého
kraje. Závěrečný výrok je: Nebyly zjištěny chyby
a nedostatky. Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního
celku v budoucnosti. Tato zpráva je k nahlédnutí na městském úřadě nebo na internetových

JUBILEA

Beneš Jindřich, Dubá
Šímová Pavla, Dražejov
Puršová Jana, Dubá
Macková Mária, Dubá

82 let
75 let
70 let
75 let

stránkách města www.mestoduba.cz. Závěrečný účet města byl v souladu se zákonem č. 250/
2000 Sb., v platném znění, vyvěšen na úřední
desce i na internetových stránkách města dne
5. 6. 2018.
5e) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se stavu finančních
prostředků města Dubá na bankovních účtech ke
dni 31. května 2018, který byl na hlavní činnosti 10 milionů 800 tisíc Kč, celkové finanční prostředky na účtech města Dubá byly 12 milionů
772 tisíc Kč, hospodaření města Dubá za leden
až květen roku 2018 skončilo kladným saldem
příjmů a výdajů ve výši 3 miliony 660 tisíc Kč.
Výsledek hospodaření hospodářské činnosti: zisk
ve výši 377 tisíc Kč.
5f) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočtového opatření č. 4 rozpočtu města Dubá na rok 2018, viz příloha.

ÚMRTÍ

Bezdíček Vladimír, Dubá
Žáková Jitka, Dřevčice
Mayer Reinhold, Heřmánky

NAROZENÍ

Nečková Lola, Dubá
Černá Karolína, Dubá
Vaníček Dominik, Dřevčice
Pryšingerová Ema, Dubá

Neplačte, že jsem odešel, ten klid a mír mi
přejte,
jen věčné světlo vzpomínky mi v srdci
zachovejte.
Dne 26. července 2018 uplyne 14 let od
chvíle, kdy nás navždy opustil pan Vojtěch
Šimo z Dřevčic. Stále vzpomínají dcera Jana
s rodinou a ostatní příbuzní.
4

pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Na straně příjmů jsou
upraveny tyto položky a paragrafy: 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (dotace na
hasiče) +138 000,- Kč, 1069 – Ostatní správa
v zemědělství (sankční platby od jiných subjektů) +2 000,- Kč.
Na straně výdajů jsou upraveny tyto paragrafy: 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací (Na Výsluní) +4 995 000,- Kč, 3113
– Základní školy (průtokový transfer na šablony,
příjem krytý) +251 000,- Kč, 3322 – Zachování
a obnova kulturních památek -3 000 000,- Kč,
3421 – Využití volného času dětí a mládeže
+10 000,- Kč, 3631 – Veřejné osvětlení (Na
Výsluní) +645 000,- Kč, 3632 – Pohřebnictví
-10 000,- Kč, 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (čerpání OV na jiných §) -15 000,- Kč,
5512 – Požární ochrana – dobrovolná část
+387 000,- Kč.
Návrh úpravy rozpočtu města Dubá je schodkový
ve výši 3 miliony 223 tisíc Kč. Navrhovaný schodek
pro rok 2018 výši 7 milionů 139 tisíc korun bude
kryt z finančních prostředků na účtech města.
6) ROZHODLO na návrh paní starostky v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru

nejvhodnější nabídky Veřejné zakázky malého
rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/
2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pod
názvem „DUBÁ – Oprava komunikace, parkovací stání – ULICE NA VÝSLUNÍ“, kterou je na
základě kritéria nejnižší nabídkové ceny nabídka
společnosti INGSTAV Doksy s.r.o., IČ 40232191,
se sídlem Doksy, nabídková cena činí celkem
4 627 921,- Kč bez DPH. Pokud by došlo před
podepsáním smlouvy o dílo k odstoupení vybraného dodavatele od realizace zakázky, pak bude
zakázka zadána společnosti s další nejnižší cenovou nabídkou uvedenou v Zápisu hodnotící komise ze dne 13. června 2018. Smlouva o dílo bude
uzavřena nejdříve po uplynutí lhůty k podání námitek.
SCHVÁLILO na návrh paní starostky smlouvu
o dílo mezi městem Dubá a společností INGSTAV
Doksy s.r.o., IČ 40232191, se sídlem Doksy.
POVĚŘILO paní starostku podpisem smlouvy
o dílo mezi městem Dubá a společností INGSTAV
Doksy s.r.o., IČ 40232191, se sídlem Doksy.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Účelem výstavby je odstranění nerovností a poškození povrchu vozovky její
výměnou, odvodnění komunikací, drobné úpravy
půdorysu vozovek za účelem zároveň prováděného rozšíření počtu parkovacích míst, úpravy
veřejného osvětlení podle současných norem.
Cílem celé akce je zvýšení obytného komfortu sídliště Na Výsluní. Pokud dojde k podpisu
smlouvy, předpokládáme zahájení stavebních
prací od 1. 8. 2018 a dokončení do 31. 10. 2018.
K předání a převzetí díla (kompletace dokladů ke
kolaudaci včetně vyúčtování) by mělo dojít nejpozději do 15. 11. 2018.
7) STANOVILO na návrh paní starostky počet členů Zastupitelstva města Dubá, který má
být zvolen pro následující volební období 2018
– 2022, který činí 11 členů.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

8) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
předložený závěrečný účet Svazku obcí Mikroregion Podralsko za rok 2017, viz příloha.
komentář starostky: Při přezkoumání hospo-

Z městské matriky
Za všechnu lásku a péči Tvoji co vděkem
dnes Ti můžeme dát?
Hrst krásných květů na hrob a pak jen
vzpomínat.
Dne 24. července 2018 tomu budou smutné
3 roky, co nás navždy opustil můj milovaný
manžel, náš tatínek, dědeček, pradědeček,
bratr, strýc a kamarád pan Josef Chramosta
z Vrchovan.
S láskou stále vzpomínají manželka, děti s rodinami a snacha
Jana s dětmi. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkejeme.

Dne 15. 7. tomu bude 26 let, co nás navždy
opustil náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček pan František Pacek z Dřevčic.
S láskou stále vzpomínají manželka, děti
a vnoučata s rodinami. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi, děkujeme.
Rodina Packova.

daření svazku za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyla zjištěna žádná závažná
rizika, která by mohla mít negativní dopad na
hospodaření v budoucnu.
9) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
předložený závěrečný účet Svazku obcí Máchův
kraj za rok 2017, viz příloha.
komentář starostky: Při přezkoumání hospodaření svazku za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky, nebyla zjištěna žádná závažná rizika,
která by mohla mít negativní dopad na hospodaření v budoucnu.
10) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky

týkající se pozvání na kulturní akce města Dubá
– Letní slavnosti města Dubá, které se konají v sobotu dne 7. července 2018
– Sportovní hry v Nedamově, které se konají v sobotu dne 21. července 2018
– 24. ročník Mezinárodních jazzových dnů
Dubá – Nedamov, které se konají v pátek dne 10.
a v sobotu dne 11. srpna 2018
– Dny Evropského dědictví u Sušárny
chmele v Dubé, které se konají v sobotu dne
15. září 2018.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Tomáš Novák, místostarosta města Dubá

l Dne 29. 5. 2018 od 15:48 hodin byla jednotka krajským operačním
střediskem s technikou CAS-32 I. a CAS-32 II. v celkovém počtu 6 členů
jednotky povolána k rozsáhlému lesnímu požáru nedaleko Korců, který
nahlásil pilot letadla, jenž však polohu požářiště nedokázal upřesnit. Jednotka vyhledávala příjezdové cesty pěší chůzí a pomocí cisterny CAS-32
I. Po nalezení požářiště o rozloze cca 3 hektarů v těžko přístupném terénu pro cisternovou techniku byl na místo povolán vrtulník s bambivakem,
který byl na místě plněn vodou. Zbytek jednotky se lopatami snažil hasit
požár, aby zabránil dalšímu šíření. Na místě zasahovalo celkem 9 požárních jednotek. Po domluvě s velitelem zásahu se naše jednotka vrátila na
základnu ve 23:45 hodin. Druhý den dubští hasiči vyjeli na místo v 5:20
hodin, aby pokračovali v hasebních pracích. Stejně jako předešlý den pomáhal s likvidací požáru vrtulník. Voda byla na místo dovážena kyvadlovou dálkovou dopravou pomocí CAS-32 I. a II., a to až do 21:30 hodin. Na
místě zasahovalo 20 jednotek. Třetí den zásahu, tedy 31. 5. 2018 vyjela
jednotka v 7:00 hodin k nedamovskému koupališti, kde zbudovala čerpací
stanoviště vody, kam si vodu jezdily doplňovat ostatní cisterny, které pomáhaly s dohašováním požáru. Po jeho likvidaci odjela jednotka zpět na
základnu ve 13:11 hodin. Do zásahu bylo třetí den zapojeno 15 jednotek.
Pro zajímavost uvádíme, že bylo provedeno celkem 67 shozů vody z vrtulníku s bambivakem, a že ve středu 30. 5. 2018 v ranních hodinách vyjelo
ze stanice Liberec obojživelné pásové vozidlo hägglunds, které pomáhalo
hasičům s průzkumem místa zásahu a dopravou materiálu.
Za vynikající práci odvedenou při hašení u nás nebývale rozsáhlého požáru travního porostu, lesní hrabanky, jehličí, listí a rašeliny patří všem, kdo
pomohli požár zlikvidovat velké poděkování.
l Dne 30. 5. 2018 od 4:31 do 4:51 hodin byla jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1+5 vyslána k odstranění stromu spadlého přes komunikaci u letiště směrem na Pavlíčky. Strom byl rozřezán motorovými pilami, odstraněn z vozovky a následně byla komunikace uklizena.
l Dne 2. 6. 2018 od 14:37 do 18:56 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS-32 v počtu 1+1 k požáru lesního porostu mezi obcemi Bezděz a Doksy. Jednotka na místě zásahu prováděla kyvadlovou dopravu vody. Po likvidaci požáru se jednotka vrátila na základnu.
l Dne 5. 6. 2018 od 15:30 do 15:56 hodin byla jednotka s technikou
CAS-32 v počtu 1+3 vyslána k požáru lesního porostu mezi obcemi Bezděz a Doksy. Při cestě k zásahu byla jednotka odvolána a vrácena zpět
na základnu.
l Dne 6. 6. 2018 od 19:28 do 20:17 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1+4 k požáru elektrického sloupu v Bukovci. Po příjezdu na místo se toto však nepotvrdilo.
l Dne 8. 6. 2018 od 00:17 do 1:19 hodin byla jednotka vyslána s technikou
CAS-32 I. a II. v celkovém počtu 6 členů jednotky k požáru mezi obcemi
Zakšín a Bukovec. Požár nebyl nalezen, proto byla událost nahlášena na
operační středisko jako poplach.
l Dne 10. 6. 2018 od 15:48 do 16:38 vyjela jednotka s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1+4 k dopravní nehodě dvou osobních automobilů na silnici
I/9. Jednotka provedla protipožární opatření u obou havarovaných vozidel, která se nacházela mimo komunikaci. Posádky vozidel se nacházeli
mimo auta. Jedné osobě s lehkým zraněním byla poskytnutá předlékařská pomoc.
l Dne 10. 6. 2018 od 22:17 do 22:48 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1+5 do Bukovce ke spadlé větvi, která zasahovala do
komunikace. Větev byla rozřezána motorovou pilou a po jejím odstranění
byl proveden úklid vozovky.
l Dne 11. 6. 2018 od 10:05 do 10:22 hodin byla jednotka s technikou
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Kulturní akce
Dubá-Nedamov
21. 7. Sportovní hry
28. 7. Taneční večer
10. – 11. 8. 24. ročník
Mezinárodních jazzových dnů
25. 8. Taneční večer

Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá
CAS-25 Liaz v počtu 1+4 vyslána k odstranění větve spadlé do části komunikace u obce Dřevčice. Větev byla rozřezána a odstraněna z vozovky.
l Dne 15. 6. 2018 od 14:47 do 18:56 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS-32 I. a II. v celkovém počtu 7 členů jednotky k požáru lesního porostu
a hrabanky k obci Dražejov. Dle odborného lesního hospodáře Městských
lesů Dubá a přivolané Policie ČR šlo o úmyslné zapálení. Požár byl likvidován třemi proudy C. Voda byla dopravována kyvadlově.
l Dne 20. 6. 2018 od 12:07 do 18:37 hodin byla jednotka povolána k požáru lesní hrabanky na Dubové Hoře, kde postupně zasahovala s technikou CAS-16 Zil, CAS-32 II. a Nissan Patrol v celkovém počtu 5 členů JPO.
V nepřístupném terénu se nacházelo požářiště, ke kterému se dostal pouze
Zil. Pomocí proudu C byl požár lokalizován a následně uhašen. Na místo
dorazila jednotka SDH Doksy, odborný lesní hospodář i lesník Městských
lesů Dubá. Požár byl brán jako úmyslné zapálení a na místo byla přivolána
Policie ČR. Jednotka se vrátila zpět na základnu, odkud byla v 16:12 hodin
opět povolána na Dubovou Horu k dalšímu úmyslně zapálenému požáru,
který se nacházel cca 400 metrů od předchozího požářiště. Na místo dorazily jednotky HZS Česká Lípa a SDH Tuhaň. Pomocí dvou proudů C byla
uhašena tři požářiště o rozloze cca 3 x 4 metry.
l Dne 20. 6. 2018 od 22:06 do 00:28 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1+3 k lesnímu požáru v Doksech u Borného. Naše
jednotka na místě vypomáhala s hasebním prací. Po likvidaci požářiště se
dubští hasiči vrátili zpět na základnu.
l Dne 21. 6. 2018 v 8:03 hodin byla jednotka povolána k nahlášenému
požáru lesní hrabanky o rozloze cca 20 x 30 metrů. Následně však byla
jednotka odvolána.
l Dne 21. 6. 2018 od 22:24 do 23:00 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1+3 k odstranění spadlého stromu zasahujícího do
části komunikace u Drchlavy. Strom byl pomocí motorové pily rozřezán
a odstraněn z vozovky.
(Mar)

Česko-polské dny
Projekt „Česko-polské dny radosti při příležitosti nabytí samostatnosti”, se dostal do své realizační fáze.
Společný projektový tým připravil a zorganizoval v termínech: 7. - 8. 6. 2018 v Dubé a 14.
– 15. 6. 2018 v Mirsku velice bohatý program
pro děti a mládež základních škol obou partnerských měst, jehož hlavním cílem bylo navázání
přátelských vztahů mezi mladými lidmi obou příhraničních zemí.
Organizace obou dvoudenních cyklů byla
koncipována tak, aby se podařilo dosáhnout primárního cíle projektu, a to navázání partnerství
základních škol, odstartování přátelských vazeb
mezi dětmi a mládeží měst Mirsk a Dubá, pochopit některé historické události a historické souvislosti, které se v hodinách dějepisu děti ve školách
v obou zemích neučí, zdokonalování dovedností
účastníků v mnohých oblastech umění, jako jsou
divadlo, tanec, hudba, zpěv, výtvarná činnost,
získat nové dovednosti v oblasti umělecké pedagogiky díky novým metodám poznaným během
projektu, stmelení mnoha společenských skupin
prostřednictvím společných akcí a překonávání
jazykových, sociálních a kulturních bariér.
V rámci aktivity „Českopolské divadlo, zpěv
a tanec v podání žáků základních škol z Mirska
a Dubé“ pod vedením velmi šikovných učitelek ze
základních škol z Dubé i Mirska jsou připravena
velice zajímavá představení. Do obou
představení jsou zapojeny jak české,
tak polské děti. Koncepce, resp. scénář
jednoho z představení divákovi přiblíží
historické milníky spjaté s Českou republikou od roku 1918 ve směru k současnosti. Druhé z představení zase umožní
divákovi zorientovat se v dějinách Polska
sahajících několik století zpět až do roku
1918. Více prozrazovat nebudeme, protože žáci Vás chtějí skutečně překvapit
něčím, co tu ještě nebylo, a co „má doopravdy sílu státnosti a národní hrdosti“.
Žáci, herecké postavy, obsazené v obou
dramatických představeních budou ještě
zkoušet a zdokonalovat své výkony, aby
na podzim mohli divákům nabídnout skutečný
kulturní zážitek. Vyjma divadelního představení
se ovšem můžete těšit také na taneční a pěvecké vystoupení.
Druhá věcná aktivita nesoucí dle projektu
název: „Kreativní a výtvarné dílny dětí a mládeže Mirska a Dubé“ přinesla jak žákům obou základních škol, tak i jejich učitelskému doprovodu
mnoho radosti.
Co se týče samotného uspořádání dvoudenních cyklů, tak v Dubé se setkání účastnilo
40 dětí společně s jejich dospělým doprovodem.
Návštěva z Mirska přijela na osmou hodinu ranní, na jejich cestě společnými prostorami školy
byly „malé taháčky“, na kterých se objevovaly
základní slovní výrazy v českém i polském jazyku. Děti a dospělý doprovod (česká i polská
skupina) se potkali ve školní jídelně, kde všechny
zúčastněné po lehkém občerstvení, oficiálně přivítala paní ředitelka školy i paní starostka města
Dubé. Byl představen program, který organizátoři
na oba dny připravili. Následovalo rozdělení do
čtyř skupinek. V každé ze skupin bylo vždy deset
českých a deset polských žáků. Průvodci skupin
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byly určení žáci ZŠ Dubá, kteří měli přesný iterenář toho, kdy a kam mají skupinku odvést. Na
programu byly aktivity v rámci jazykové výchovy,
chovatelské třídy, keramiky, sportovních her v tělocvičně. Na integrační aktivity žáků základních
škol z Dubé i Mirska se přijel podívat i pan starosta města Mirsk. Po zdravém a chutném obědě ve školní jídelně následoval program, který si
pro děti připravili místní hasiči. Děti zažily napětí
při ukázce „správného“ a „nesprávného“ hašení
požáru. Také se mohly s ohledem na velice horké počasí ochladit v místním rybníku v Autokempu Dubá - Nedamov, či si vyzkoušet držet hasící
stříkačku, což se ukázalo býti pro děti jako dobrý
důvod, jak vyzkoušet, zda i dospělá část z doprovodu nepotřebuje mírně zchladit. V pozdním odpoledni probíhalo pečení buřtíků, a potom byl připraven program opět ve škole. Následovala noc
plná her, součástí které byla úniková hra a hledání pokladu. Děti si mohly také vyzkoušet kostýmy,
které ZŠ Dubá měla k dispozici. Kdysi tyto kostýmy využívali herci v Národním divadle v Praze.
Aby si všichni účastníci uchovali tuto zajímavou
uměleckou zkušenost, bylo zorganizováno fotografování profesionálním fotografem a fotografie
dostali účastníci na památku. Spaní bylo Městem
Dubá zajištěno v chatičkách v areálu autokempu.
Druhý den se po snídani děti zase rozdělily do
společných čtyř skupin, a pokračovalo se v pro-

gramu, který spočíval v prostřídání se v aktivitách
v rámci keramické tvorby, výtvarných dílen, sportovních her a chovatelské třídy a jazykové výchovy. Při jazykové výchově se panu učiteli podařilo
mezi dětmi navázat přátelské vztahy prostřednictvím základních komunikačních formulací. Procvičili si základní konverzační obraty jak v českém
jazyce, tak polském a anglickém jazyce. Na společných výtvarných dílničkách a keramice vznikly
velice zdařilé práce, které budou také předmětem
plánované podzimní výstavy věnované 100. výročí, které naše obě země v tomto roce obcházejí.
V Dubé bude společná výstava prací, které žáci
připravili jak při dvoudenním setkání v Dubé, tak
během výtvarných dílniček v Mirsku, uspořádána v prostorách Šatlavy na radnici od 15. září
2018 do 31. října 2018 a v Mirsku od 1. listopadu 2018 do poloviny prosince 2018. V odpoledních hodinách druhého integračního dne nastal
čas loučení. Našim polským přátelům byly předány diplomy za úspěšné absolvování večerní hry
a také medaile.
Po necelém týdnu se žáci ZŠ Dubá nedočkavě
těšili na návštěvu kamarádů v Mirsku. Cesta z Du-

bé započala ve čtvrtek 14. 6. 2018 v 6:00 hod,
a zkušený pan řidič čtyřicetičlennou skupinu školou povinných a jejich doprovod dovezl dle přesného časového scénáře na místo, kde jsme byli
ubytováni, do mládežnické ubytovny Halny v Kamieniu. Rozmístili jsme se po pokojích, ubytovali
se, a potom jsme se odebrali na lehkou svačinu.
Následoval přesun autobusem do základní školy
v Mirsku. Přivítání našimi polskými přáteli bylo velice srdečné a plné emocí. Všimli jsme si také, což
nás velmi potěšilo, že děti z Mirska nosí jako svůj
módní doplněk i batůžky, které jsme společně připravovali, výtvarně zdobili, u nás v Dubé.
Oficiální přivítání proběhlo v prostorách krásné moderně vybavené sportovní haly, kterou
místní základní škola disponuje. Úvodnímu přivítání byl účasten také pan starosta města Mirsk.
Pan ředitel místní školy nám na začátku sdělil informace organizačního charakteru, rozdělili jsme
se potom do čtyř skupinek. V každé skupině vždy
bylo 10 českých a 10 polských dětí. V Mirsku
byly aktivity tematicky rozděleny do bloků „tanec“, „zpěv“, „divadlo“ a „umění“. Děti si kreslily
na trička a popisovaly je svým jménem, organizátoři potom trička přežehlili, aby na nich nápisy
vydržely a některé děti je nosily na sobě. Soutěže a hry, které jsme v rámci skupinek podnikali,
měly velice integrační charakter a nám se to líbilo. Někdy to bylo trochu složité „na zapamatování“, a to si mohli spolu poměřovat mladí
včetně dospělého doprovodu. Po obědě,
který jsme absolvovali v pěkném venkovním prostředí v areálu školy, následovala terénní hra „Poznej Mirsk“. S využitím
mapy a QR kódů, jsme se v rámci města
přemísťovali pěšky, celkem jsme obešli
čtyři stanoviště, a snažili se řešit skutečně nesnadné úkoly a nalézt odpovědi
na otázky místně geografického a historického charakteru. Naši žáci byli velice
šikovní, s kvízy si poradili a ani moc nepotřebovali od průvodců ze základní školy v Mirsku podpůrné nápovědy. Hra byla
pro nás přínosem i v tom smyslu, že jsme
poznali zajímavá místa našeho partnerského města Mirsk, mimo jiné jsme měli možnost vychutnat si pěkný pohled do zdejší krajiny
z rozhledny poblíž centra města Mirsk. Druhý den
při oficiálním zakončení celého programu pan ředitel mirské základní školy vyhlásil nejaktivnější
žáky, kteří se podíleli v rámci týmové práce na
nalezení správných odpovědí při terénní hře. Den
ještě nekončil, a tak bohatý program pokračoval
dále dílničkami senzoplastiky, kdy žáci pracovali
s „potravinovými materiály“ jako například mouka, škrobová moučka, olej, barviva, želatina, sůl,
mák, luštěniny, atd. a vytvářeli různé hmoty, které
měli vnímat svými smysly, především byl uplatněn hmat. Neboť bylo zapotřebí, abychom v „našem pracovním – kreativním prostředí“ byli bosí,
mohli jsme si v závěru naší smyslové činnosti
vyzkoušet bosky našlapovat na vytvořené placky posypané různými ingrediencemi, které běžně naše maminky využívají při vaření či pečení
v kuchyni. Bylo to něco nového, co jsme doposud nepoznali a moc se nám to líbilo, a nic nám
nevadilo, že jsme se poněkud „tvůrče ušpinili“.
Potom jsme odjeli zpět na místo našeho ubytování, a tam už byly připravené klobásky z grilu

a také animační program, kde se vyžili nejvíce
ti nejmladší z našich spolužáků, žáci prvního
stupně základní školy. Ti starší spolu hráli různé
sportovní hry, neb spolu konverzovali česko-polsko-anglicky. Druhý den jsme pokračovali v pracích dle rozdělení ve skupinách. Trénovali jsme
divadelní představení, zpívání i jsme se tanečně
zdokonalovali. Vyvrcholením našeho dvoudenního setkání bylo naše setkání v tělocvičně, kde
jsme se s našimi státními vlajkami prezentovali
před hledištěm ostatních žáků a diváků. A potom
jsme nastoupili do řady a zazpívali za ozvučeného hudebního doprovodu naší státní hymnu. Po
nás navazovali naši polští přátelé zase tou svou.

Celé to mělo obrovské kouzlo a sílu. Přítomní tomuto aktu byli též paní starostka z Dubé a pan
starosta Mirska. Rovněž se za námi přijela podívat regionální polská televize. Na ceremonii navazovalo společné závodění ve školní tělocvičně,
kde jsme s trenérem poměřovali své výkony ve
smíšených polsko českých sportovních týmech
v různých disciplinách. Některé z nich byly i dosti fyzicky náročné. Nejvíce nás zřejmě zaujala
soutěž „piškvorky“, kterou jsme si tak, jako když
ji hrajeme „na papír“, museli prostě „odběhat“.
Atmosféra byla úplně ta nejbáječnější. Po odpoledním obědě jsme vyhodnotili celou akci, a ač se
nám nechtělo, museli jsme se rozloučit.

Kulturní léto u Máchova jezera

Během letní sezóny se u Máchova jezera uskuteční velké množství akcí, od řezbářského sympozia, přes nejrůznější výstavy až
po velké festivaly. Kromě nejznámějšího, kterým je srpnový festival taneční hudby Mácháč (24.-25.8.), se tu chystají i menší festivaly. Za návštěvu určitě stojí rodinný festival Rozmarné léto
(21.7.), odehrávající se na pláži Klůček, na malých pódiích s hudbou a s divadélky pro děti. Jeho součástí jsou také koncerty na
velkých podiích s aktéry, jako je kapela Žlutý pes či Tomáš Klus.
Dalším z festivalů je třeba Zadarmofest (4.8.), který se koná také
na Klůčku a má zcela neopakovatelnou atmosféru.
Na zámku v Doksech pak budou probíhat pravidelná divadelní představení a znovuotevření se dočkalo i letní kino. Základním místem pro promítání bude areál zámku, ale turisté
se díky mobilní promítací technice mohou těšit i na jiná místa,
včetně pláže. Posadí se na deky, ve stáncích si koupí občerstvení a budou sledovat západ slunce. A jakmile slunce zapadne,
začne promítání ...
Za zmínku bezpochyby stojí i nedaleké hrady Bezděz a Houska, kde jsou na celé léto naplánovány nejrůznější jarmarky, koncerty, rytířská klání či divadelní představení. Třeba na Bezdězu
můžete od 5. do 8. července prožít čtyři dny jako ve středověku,
nebo navštivte Housku již v sobotu 23. června, kdy se na nádvoří
od 21 hodin hrají Tři mušketýři.
Vladimír Reichert

VYŘEŠENÍ HÁDANKY
Z MINULÉHO ČÍSLA
Kaplička na Nedvězí

NOVÁ HÁDANKA
(foto Václav Zýval)
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S ohledem na dobrou práci všech organizátorů celého cyklu aktivit jak v Dubé, tak v Mirsku
a také na nadšené zapojení všech dětí, které se
projektu účastní, se zástupci obou partnerských
měst společně s řediteli škol domluvili na širším
programovém uchopení v rámci bloku představení žáků obou základních škol na podzimních
oslavách stého výročí, které si naše obě země
připomínají.
Projekt s registračním číslem CZ.11.4.120/
0.0/0.0/16_012/0001493, je financován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Nisa, z Programu
INTERREG V-A Česká republika – Polsko 2014
- 2020.
Ing. Barbara Vítková

Finanční pomoc pro rodiny s vážně nemocným dítětem

Třicet dva rodin z Českolipska již dostalo finanční podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá
také rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným
onemocněním. Díky každoměsíčním příspěvkům
dárců – Dobrých andělů – mohou všechny těžkosti zvládat lépe alespoň po finanční stránce.
Pomozte najít další rodiny, které tuto podporu
potřebují!
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny
by potřebovaly finanční podporu, je mnohem
více. Rodiče často neví, že u nás mohou o příspěvek požádat. Naší snahou je, aby se tato
informace co nejvíce rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl. „Některým rodinám poradí lékaři či sociální pracovníci
přímo v nemocnici, jiným pomoc doporučí pacientské organizace. K mnohým z nich se ale i

přesto tato informace nedostane,“ dodává.
Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými dětmi, které zasáhlo

vážné onemocnění. Typicky se jedná o onkologické onemocnění, selhání orgánů, vážné metabolické poruchy, těžká kombinovaná postižení,
svalovou dystrofii Duchenne, cystickou fibrózu,
nemoc motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná onemocnění je možné také pomoci dětem, které se

PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom touto cestou poděkovali paní Evě Jelenové za perfektní organizaci dvoudenního
zájezdu Morava za dobrým vínem. Navštívili jsme město Valtice, zámek a několik vinných
sklípků. Krásná a zajímavá byla komentovaná prohlídka Křížového sklepa A. D 1640. Sobotní
večer jsme strávili příjemně u cimbálu. Ubytování jsme měli zajištěné v nově zrekonstruovaném
areálu internátu Střední vinařské školy, kde jsme měli objednanou večeři i snídani. Celý víkend
panovala výborná nálada všech účastníků.
Pro velký úspěch paní Jelenová již plánuje další zájezd na Moravu v říjnu tohoto roku, kde
bychom měli mimo jiné navštívit zámek v Lednici a Valtické podzemí.
manželé Janďourkovi

potýkají se vzácnými onemocněními a s těžkými
kombinovanými poruchy (mentálními, smyslovými, tělesnými).
Kromě dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl rakovinou jeden
z rodičů. Za šest let fungování nadace podpořili dárci více než 5 384 rodin z celé České republiky.
Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně
nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc nadace
doporučit. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí
zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí
vše potřebné. Důležité je nebát se ozvat, Dobří
andělé rodinám rádi pomohou.
Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na www.dobryandel.cz
a můžete začít přispívat. Vaše finanční pomoc
bude rodinám odeslána do posledního haléře.
Díky svému Andělskému účtu si navíc můžete
přečíst konkrétní příběhy rodin, kterým pomáháte.
Markéta Křížová
PLACENÁ INZERCE

Bezpečnostní služba
T.A.O. přijme
do pracovního poměru
výhradně invalidní důchodce
nebo osoby zdravotně
znevýhodněné
na pozici vrátný/á
na objekt cca 6 km
od České Lípy ( směr Doksy ).
Práce je případně vhodná i pro
starobní důchodce.
Nástup: 1.8.2018
Kontakt : Alena Reslerová
– 724 235 695

ZUBNÍ POHOTOVOST

Krajská nemocnice Liberec, a.s., zubní ordinace
Jablonecká ul. 15, (budova LDN), Telefon: 485 312 187
Ordinační hodiny soboty, neděle, svátky
od 8.00 -15.00 hodin, od 12.00 -12.30 hodin přestávka
Liberecká dentální s.r.o., Soukenné náměstí 121/1, Liberec
(budova Dunaj – 4. patro), Telefon: 777 738 625
Ordinační hodiny soboty, neděle, svátky
od 18.00 -22.00 hodin
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Lékárna v Dubé

Provozovatel: Českolipská lékárenská společnost, s. r. o.

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

–
–
–
–
–
–

12,30 hod.
18,00 hod.
12,30 hod.
12,30 hod.
14,00 hod.
12,00 hod.

Tel.: 487 870 139, e-mail: lek.duba@seznam.cz
V lékárně je možné platit také kartou.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1) zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), a jako místně příslušný vodoprávní úřad, ve veřejném zájmu s účinností od 01.6.2018 do 30.9.2018 podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona zakazuje odběr povrchových
vod z celých povodí vodních toků:
Bystrá, Bobří potok, Bohatický potok, Brnišťský potok, Dobranovský potok, Dubnický potok, Libchavský potok, Liběchovka, Litický potok, Ploučnice, Panenský potok, Radečský potok, Robečský potok, Svitávka, Šporka, Valdecký potok, Valteřický potok
Zákaz je vydán na základě dlouhodobých přetrvávajících klimatických podmínek, vlivem nichž došlo ke kritickému snížení průtoků na tocích (přechodný nedostatek vody), čímž může dojít ke kyslíkovému deficitu a závažnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkcí vodních toků.
Zákaz odběru povrchových vod platí do 30. 9 2018. Pokud by vodní podmínky umožňovaly odvolání zákazu, bude tak neprodleně učiněno.

ZMĚNY VE VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ OD 1. ČERVENCE 2018

l všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány
pouze s kontaktním elektronickým čipem (ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč za vydání občanského průkazu s čipem),

l občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit i později); aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu (4 – 10 číslic) – zadání
není povinné,
l aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele,
l dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude prováděna hromadná výměna dokladů),
l občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány pouze z důvodu voleb,
l lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však umožněno vydávat občanské průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách, a
to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů,
l občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat nejen obecní úřady
obcí s rozšířenou působností (v hl.m. Praze úřady městských částí Prahy
1 až 22), ale také Ministerstvo vnitra,

PŘEVZÍT lze - pouze u Ministerstva vnitra
Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů
městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra
PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě
podání žádosti nebo
- u Ministerstva vnitra
Vydání občanského průkazu do 30 dnů
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů
městských částí Praha 1 až 22)
(nelze žádat u Ministerstva vnitra)
PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě
podání žádosti nebo
- u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si občan uvede
do žádosti
za správní poplatek 100 Kč
(nelze přebírat u Ministerstva vnitra)
Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana mladšího
15 let
- ve lhůtě do 30 dnů - 50 Kč,
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč,
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500 Kč.

l občan může při podání žádosti o vydání občanského průkazu zadat své
telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí dokladu,

Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana staršího 15
let ve zkrácené lhůtě
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč,
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1000 Kč.

l převzít občanský průkaz vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin lze
pouze u Ministerstva vnitra - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C stanice „Pražského povstání“).
Vydání občanského průkazu v pracovních dnech do 24 hodin
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra

KDE se platí správní poplatek za vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě:
Pokud bude občan přebírat občanský průkaz v místě, kde podal žádost, platí
se celý správní poplatek při podání žádosti. Pokud požádá o vydání občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen
„ORP“) a převezme občanský průkaz u Ministerstva vnitra (dále jen „MV“),
vybírá se část správního poplatku u ORP a část správního poplatku u MV.

ZMĚNY VE VYDÁVÁNÍ CESTOVNÍCH PASŮ OD 1. ČERVENCE 2018

Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů
občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí.
Podání žádosti
Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to:
l v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
l do 5 pracovních dnů.
Občan může žádost o vydání cestovního pasu podat ve zkrácených lhůtách:
l u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností („ORP“),
l v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 („ORP“),
l u Ministerstva vnitra.

Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace
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o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu.
Převzetí cestovního pasu
Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin
pouze u Ministerstva vnitra
- adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského povstání“).
Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může převzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské
části Praha 1 až 22, u kterého podal žádost o jeho vydání.
Správní poplatky
Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní
pas převezme u úřadu, kde žádost podal. Pokud podal žádost u obecního
úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22
a převezme cestovní pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí první část správního
poplatku při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu.

Ambrož Glaser

Jeden z nejdéle sloužících kněží v dubské římskokatolické farnosti Ambrož Glaser je dnes
známý v podstatě pouze tím, že zaznamenal do
dubské farní pamětnice událost, která inspirovala
Karla Hynka Máchu k básni Máj. Tragický příběh,
kdy Ignaz Schiffner zabil svého otce Antona, popsal Glaser decentně a přitom velmi plasticky.
Kdo ale byl páter Glaser? Narodil se 23. dubna 1711 v Zákupech do rodiny knížecího zaměstnance Matese a Veroniky Glaserových. Při křtu
dostal budoucí dubský farář jméno Johannes
Ambrosius. Studoval posléze u premonstrátů
v arcibiskupském semináři v Praze u profesora
církevního práva a filozofie Tadeáše Františka
Schwaigera (také Schweigera). U premonstrátů
přijal Glaser jméno Hieronýmus, takže jeho jméno znělo pak Ambrosius Hieronymus (Ambrož Jeroným) Glaser.
V roce 1748, 3. března, nastoupil páter Glaser do Dubé a strávil tu dlouhých 37 let. Zažil zde
mnohé, nejen Schiffnerovskou otcovraždu. Sedmiletá válka 1756 – 63 přinesla na Dubsko bídu a nemoci, což nakonec vyústilo v selské bouře, další
problémy způsobila pruská vojska, která se převalila krajem v roce 1778. V době Glaserova působení v Dubé se také dostavoval nový velký kostel
Nalezení sv. Kříže, dokončený roku 1760.
V pořadí 13. dubský duchovní správce Páter
Ambrož Glaser zemřel v téměř 75 letech na plicní
edém 10. prosince 1785 v domě čp. 126 v Dubé.
Pohřeb se konal 13. prosince v novém kostele Nalezení sv. Kříže za asistence děkana a biskupského vikáře Antona Haslauera z Haslau (z Házlova).
Glaserovým nástupcem na místě správce farnosti
byl od 2. března 1786 Josef Storch.
–myš–

Záznam o narození A. Glasera

Po letních cestách

Na cyklovýlet dlouhý přibližně 17 km se vydáme
z Dřevčic po silnici směrem na Holany. U křížku odbočíme doleva a vzápětí po žluté turistické
značce vyjedeme mírnou stráňkou doprava na
Starou Husí cestu. Mladá alej, vysazená podél
cesty, získala titul Alej roku. Vede nás přes pole
k lesu. Pokračujeme lesními partiemi až na rozcestí, kde se dáme doprava po Husí cestě, kde
je značená cyklotrasa č. 0058. Jedeme borovými lesy s pískovcovými skalami, míjíme několik
vyznačených přírodních památek, a také pomník
Járy Cimrmana. V některých místech se můžeme
pokochat i krásnými výhledy.
Sjedeme do Skalky, mineme na kraji lesa
občerstvení a pokračujeme asfaltovou silničkou z kopce ke křižovatce, kde se dáme doprava po cyklotrase č. 0059 směrem na Hvězdu.
Cesta vzápětí vede podél lesa, máme z ní pěkný výhled na Ronov. Pak trasa pokračuje lesem,
držíme se zpevněné cesty, značení trasy není
příliš časté. Vyjedeme z lesa, můžeme si opět

Stará Husí cesta
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užít krásné rozhledy, především na Stříbrný vrch
a Vlhošť. Sama cesta, lemovaná třešňovou alejí, je půvabná.
Dojedeme do osady Hvězda, kde se na slnici
dáme doprava. Sjedeme serpentinou a za druhou
prudkou zatáčkou odbočíme na polní cestu doprava a dojedeme k rozcestí, u kterého stojí pod
stromy kříž s bíle natřeným soklem. Pokračujeme
rovně po zelené turistické značce a zároveň cyklotrase č. 0059. Bohužel zde není značení nej-

Záznam o smrti A. Glasera

lepší, tabulky, označující cyklotrasu, často chybí, v lepším případě leží na zemi. Po 430 m od
rozcestí odbočíme lesní cestou doleva, zelená
turistická značka pokračuje rovně. O něco dále
pojedeme mírně vlevo méně výraznou cestou,
která posléze zahýbá doprava. Zde už značení
cyklotrasy uvidíme.
Projíždíme lesem kolem přírodní rezervace
Malý Vlhošť. Cesta nás vyvede z lesa, jedeme
pak dál po jeho okraji, opět se můžeme kochat
krásnou krajinou. Z polní cesty vidíme nalevo
domy Loubí, před námi v dálce se tyčí Bezděz.
Dojedeme do Horních Heřmánek, kde polní cesta
ústí na úzkou silničku, na které se dáme doprava.
Sjíždíme po ní dolů, velmi opatrně, povrch silnice
je zdevastovaný. Vyjedeme na silnici od Holan,
kde zabočíme doprava. Projíždíme osadou Dolní Heřmánky, mineme opravený křížek pod lipami vedle bývalé hasičské zbrojnice se zvoničkou.
Po silnici se vrátíme do Dřevčic.
–myš–
Výhledy z cesty u Hvězdy

Třešňová alej k Hvězdě
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Mokřady známé i neznámé

Lesní tůňka, slepé rameno řeky, břeh rybníka,
prameniště, podmáčená louka, lužní les, rašeliniště, říční niva či louže na poli. To vše a množství dalších typu zamokřeného území vystihuje
význam slova mokřad. Tedy území s přetrvávající hladinou povrchové vody a na ni navázanou
specifickou formu přírodního prostředí. Jednou
z všeobecně vžitých představ mokřadu může být
páchnoucí bažina plná obtížného hmyzu, která
nepřináší žádný užitek. Tento dojem by se autor
článku rád pokusil trochu pozměnit.
Domov mnoha zajímavých organismů
Slyšíme-li o velkém druhovém bohatství,
představíme si zpravidla tropický deštný prales
či korálový útes. Málo se však ví, že prostředí s třetí nejvyšší koncentrací rostlinných a živočišných druhů jsou právě sladkovodní mokřady.
Tuto skutečnost potvrzuje přítomnost celé řady
druhů i skupin organismů od mikroskopických
řas, prvoků či korýšů, přes obojživelníky a cév-

Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
česká orchidej rostoucí na podmáčených loukách,
foto autor

naté rostliny až po množství druhů ptáků. Každá
ze jmenovaných forem života si v široké nabídce
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různých typů vodního prostředí našla v průběhu kořeny příbřežních rostlin, čímž snižuje množevoluce své místo. Je s podivem, kolik živého je ství úkrytů, kam se přeživší obojživelníci mohou
možné pozorovat při jediné vycházce k vodě. schovat před predátory. Suché roky také neproStačí sledovat okolí a zaposlouchat se. V rákosí spívají. Blížíme se tak možná k době, kdy kuňka
skřehotají a kvákají žáby, nad nimi má své hníz- či čolek budou obecní již jen podle názvu.
do rákosník, opodál zabuká bukač, nad hlavami
Mokřady v ohrožení
přeletí jeřábi, na klobouk chodce usedne vážka
Rozloha mokřadů v minulosti byla na našem
a při bližším pohledu pod vodu se nestačíme di- území několikanásobně větší než nyní. Úbytek
vit velkému množství plžů, larev hmyzu, obojži- má na svědomí z velké části člověk a jeho činvelníků, poskakujících drobných korýšů a to vše nost. Velká část zamokřených ploch na území
obklopené záplavou roztodivných rostlin – bíle ČR byla od středověku přetvářena na zeměkvetoucího ďáblíku, mezi ostřicemi ukrytých or- dělskou půdu odvodňováním. Část naopak byla
chidejí, temně zeleného skřípince či žlutého bla- uměle zaplavena a dala tak vzniknout rybníkům,
touchu.
které, nejsou-li používány k intenzivnímu chovu
Mokřady, jakožto ostrovy pestrých forem živo- ryb, částečně mokřady svými funkcemi nahrazuta v jinak často stejnorodé krajině, hrají v přírodě jí. Potřeba nakrmit vzrůstající populaci lidí vedla
nezastupitelnou úlohu a jejich mizení znamená k tomu, že byly na ornou půdu měněny stále dalpro mnoho druhů organismů vymírání. Nepříz- ší a další plochy bývalých mokřin. Nejintenzivněnivý vliv je vidět např. na většině druhů obojži- ji na likvidaci mokřadů působily až přibližně od
velníků. Tato skupina živočichů vyhledává vodní 70. let minulého století masivně budované sysprostředí zejména kvůli rozmnožování, po kterém témy plošného odvodnění, tzv. meliorace. Tento
kladou svá vajíčka právě do vody. Také v ní pro- systém podzemních trubních drenáží na něktebíhá raný vývoj jejich larev (pulců). Nicméně již
od 50. let je na našem
území, pozorováno klesání početnosti jak žab,
tak ocasatých obojživelníků, tedy čolků
a mloků. Příčin je více,
ale tou nejpalčivější je
právě úbytek vhodných
rozmnožovacích biotopů. Množství mokřadů
a tůněk bylo rozoráno,
vysušeno a přeměněno
na ornou půdu. V rybnících pak celkově vzrostla intenzita chovu ryb,
především kapra, který
Lovčík vodní (Dolomedes fimbriatus) – jeden z našich největších pavouků;
je doslova všežravcem.
umí se pohybovat po vodní hladině, foto: Pavlína Fořtová
Zkonzumuje v rybníku
opravdu všechno, včetně vajíček a larev obojži- rých místech pomohl zvýšit úrodnost polí, a proto
velníků. Při hledání potravy také vyrývá ze dna bylo přistoupeno k jeho plošné aplikaci. To sice
umožnilo zvětšit plochu obdělávané půdy, ale
urychlil se tak odtok vody z takto odvodněných
oblastí. Přímo se tak tyto stavby negativně podepsaly na vymizení mnoha mokrých luk v minulosti
užívaných k pastvě či ke sklízení píce, mokřadů
a drobných vodních ploch dříve se vyskytujících
v krajině. Uvážíme-li, že systematickou drenáží
je na našem území odvodněna asi jedna čtvrtina
zemědělské půdy, tedy kolem 1 mil. ha, vychází nám ve spojení s častějším výskytem přívalových srážek, intenzivní odvodnění velké části
naší země. A pak si stěžujme na sucho!
Dalšími příčinami úbytku mokřadů je jejich zavážení. Tento snadný a levný způsob likvidace
stavebního i jiného odpadu byl v naší zemi velmi
populární a v jeho důsledku přišla mnohá vesnice o svůj rybníček či tůňku se žábami. S radostí
lze konstatovat, že se s tímto bezohledným chováním v poslední době setkáváme méně často
než dříve, ale nepochybně zatím zcela nevymizelo. I dnes je totiž možné potkat tůň u cesty zpola zasypanou drcenými taškami či cihlami, nebo
posekanou trávou a shrabaným listím.
Význam mokřadů pro člověka
Odnepaměti byly bažiny a močály doslova
motorem lidské obrazotvornosti. Jakožto místa

nepřístupná a obtížně obyvatelná, navíc plná
roztodivných zvuků a vůní či zápachů, měla
vždy nádech tajemna. V myslích našich předků byly kromě žab, volavek a vážek domovem
bludiček, které nepozorného poutníka zavedly
do bažin, kde utonul nebo vodníka, který pentličkami lákal nezkušené dívky do svého vodního království. Tento vliv na lidskou představivost se promítl nejen do řady písní, báchorek
a pohádek, ale vzniklo i množství literárních děl,
v nichž mokřady a bažiny hrají nezastupitelnou
roli. Mezi jinými vzpomeňme Klostermannovy
Mlhy na Blatech, Dvořákovu Rusalku, Psa Baskervillského sira A. C. Doyla, Jiráskovu Lucernu
či v nedávné minulosti Urbanova Hastrmana. Význam mokřadů pro člověka však nekončí u literární inspirace. Čím více toho o nich víme, tím
více si uvědomujeme výhody, které nám z jejich
existence plynou.
Mokřady zejména pomáhají stabilizovat vodní režim krajiny. V časech bohatých na srážky
jsou schopné přebytek vody zadržet a v dobách
suchých vodu postupně uvolňovat zpět do jejího koloběhu. V současné době jsou srážkové
úhrny na území ČR sice v průměru stejné jako
v minulosti, ale místně a časově se významně
liší. Existují tak někdy i relativně nedaleko od
sebe oblasti, kde na jednom místě hrozí sucho
a na druhém vzniká ohrožení povodněmi. Příčin
je jistě mnoho a jejich rozbor přesahuje rozsah
tohoto textu. Nicméně velké množství na jednom
místě spadlých srážek nemívá zpravidla mnoho

příznivých dopadů a rychle odtéká koryty většinou napřímených vodních toků nijak nevyužito.
Pro ilustraci uveďme, že při povodních v roce
2002 došlo například na průtoku řeky Lužnice k opoždění kulminace povodňové vlny asi
o 60 hodin. Voda se tehdy rozlila do Třeboňské
pánve – zadržela se jak v mokřadech přirozené nivy řeky Lužnice, tak v obvykle nezaplavených částech rybníků, které vody v ohromném
objemu nasály a pak postupně uvolňovaly jako
houba. Podle některých výpočtů tehdy třeboňská rybniční soustava zadržela více vody než je
objem všech nádrží Vltavské kaskády. Pokud by
se tedy podařilo zvětšit plochu mokřadů a dalších drobných vodních útvarů, mohlo by to do
budoucna pomoci zpomalit celkový odtok vody
z našeho území a posílit funkci krajiny zadržovat
vodu a zmírňovat sílu povodní.
Značná je také schopnost mokřadů čistit vodu,
která jimi protéká. Kombinací fyzikálně-chemických i biologických procesů v nich dochází k postupnému odstranění znečištění organickými i anorganickými látkami, mikrobiálního a bakteriálního
znečištění a v neposlední řadě také odstranění živin. Účinných procesů čistících vodu v mokřadech
bývá stále častěji využíváno i při čištění odpadních
vod nejen z domácností, ale i obcí a průmyslových
objektů. Tzv. kořenové čistírny odpadních vod, sestávající hlavně z filtračního štěrkového pole, porostlého vlhkomilnými rostlinami, jsou ve své podstatě umělým mokřadem. Kromě účinného čištění
odpadních vod, nízkých provozních nákladů a ne-

Po stopách Krakonoše

V první polovině května odjely děti z mateřské školy spolu se svými učitelkami na školu v přírodě do Krkonoš na Benecko.
Celý týden byl v duchu pohádek z Večerníčků. Králíkům Bobu a Bobkovi
jsme pomáhali poznávat stromy pro jejich truhlaření, objevovali vlastnosti
dřeva a určovali, co se ze dřeva vyrábí. Maková panenka měla ráda korálky, proto nás pozvala do korálkárny v Poniklé, kde jsme obdivovali korálkové království. Viděli jsme výrobu i konečnou úpravu různých vánočních
ozdob, v expozici jsme našli i korálkové kamarády Makové panenky jako
motýla Emanuela, vílu Amálku, Křemílka a Vochomůrku a jiné.
Právě Křemílek a Vochomůrka, v době našeho pobytu, stonali. Z klacíků, stromové kůry i mechu, přinesené z lesa, jsme jim pomohli opravit
jejich pařezovou chaloupku a našli bylinky na uzdravující čaj. Než jsme
odjížděli, byli již fit.
Při našem pobytu na horách jsme přemýšleli, kde asi Krakonoš bydlí.
Při putování za bydlením Krakonoše jsme našli jeho hůl a tu si také odvezli
do mateřské školy. Za to, že jsme se chovali v přírodě slušně, nic neničili ani netrhali, pro nás pán hor připravil překvapení, ale museli jsme si ho
najít. Poklad jsme našli a pochutnali si na něm.
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náročnosti na obsluhu, může „kořenovka“ s rozkvetlými kosatci nebo kypreji vrbicemi přinést i
velmi pěkné pokoukání.
Závěrem bych rád předal čtenářům jednu
vlastní zkušenost: I zdánlivě bezvýznamný podmáčený koutek Vaší zahrady Vám kromě zvlhčení vzduchu za letních veder přinese možná i překvapení a radost z toho, kolika zajímavým tvorům
poskytuje útočiště. Přeju všem příjemné, klidné
a ne přespříliš horké léto.
Martin Fořt
Zdroje a zajímavosti pro zájemce:

KLVAČ, P. (2003): Bažina a mokřad – dvě
tváře divočiny. Biograf(30): 55 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/
clanek.php?clanek=v3003
VAŠKŮ, Z. (2011): Zlo zvané meliorace. Vesmír
(90): 440. Dostupné na adrese https://vesmir.cz/
cz/casopis/archiv-casopisu/2011/cislo-7/zlozvane-meliorace.html
ČÚZK (2018): SOUHRNNÉ PŘEHLEDY O PŮDNÍM FONDU Z ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
ČESKÉ REPUBLIKY Dostupné na adrese: https:
//www.cuzk.cz/Periodika-a-publikace/Statistickeu daj e / S ou hr ne - pr ehledy - pu d ni ho - fo ndu /
Rocenka_pudniho_fondu_2018.aspx
GARDAVSKÁ, A. (2013): MODELOVÁNÍ ČIŠTĚNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADNÍCH VOD - Diplomová práce. MUNI, Přírodovědecká fakulta.
Dostupné na adrese: https://is.muni.cz/th/cjia6/
matematicke_modelovani_komunalnich_cistiren.pdf

Ze života škol

Při pozorování rozkvetlých luk a stromů jsme si všímali čmeláků i včeliček, vyprávěli si o jejich užitečné práci a hledali včelku Máju, vzpomínali
na jejího kamaráda Vilíka.
Stihli jsme si i vyšlápnout na rozhlednu Žalý, opékat si buřtíky, projít
Lufťákovu stezku s plněním daných úkolů. Navštívit výtvarnou dílničku na
Benecku, kde si všichni ozdobili tričko barvami na textil a také s napětím
očekávanou stezku odvahy, na závěr pobytu i diskotéku v maskách.
Celému našemu pobytu přálo nádherné počasí, týden na horách jsme
si všichni užili a zažili hodně legrace.
Nestačili jsme si ani stýskat a byl tu čas balení kufrů a cesta domů, na
kterou se všichni těšili.
Nemešová Jaroslava, učitelka MŠ

Koloběžkiáda

V sobotu 16. 6. proběhl v zahradě MŠ Dubá závod koloběžek. Rodinné
sportovní odpoledne bylo plné legrace a smíchu. Do sportovního zápolení
se zapojily nejen děti ale i maminky.
Děkuji za super náladu všem zúčastněným! Plánujeme další klubové
akce, přidejte se k nám.
J. Rupertová

Ve dnech 7.6.-8.6. a 14.6.-15.6. proběhly dny
česko-polské spolupráce na úrovni základních
škol. Nejprve uvítala Ekoškola Dubá žáky a pedagogický doprovod ze ZŠ v Mirsku (Polsko).
Pro návštěvu byly připraveny aktivity v keramické dílně, v chovatelské učebně, v tělocvičně a
v jazykové učebně. Odpoledne prožily děti v
Nedamově za účasti hasičů , kteří je osvěžili
vodou. Opékání buřtíků, společné divadlo, ve-

Škola v Polsku

černí úniková hra, focení v historických kostýmech a diskotéka přinesly všem mimořádné
zážitky, nová přátelství. Komunikační bariéry
nebyly žádné, děti se dorozumívaly anglicky,
nohama a rukama, hatmatilkou, prostě společnou řeč našly.
Děkujeme všem, kteří zajistili hladký průběh
návštěvy a nehleděli na čas.
Do Mirska se z Dubé vydalo 40 dětí a dopro-

vod. Cesta trvala dvě hodiny a děti se už těšily
na „ staré známé“.
Polské děti si připravily také společné aktivity,
hledání úkolů po městě, společné zpívání, tancování a výtvarničení. Na závěr pobytu proběhly v
tělocvičně sportovní hry.
Všem se moc líbilo. Na podzim se setkají obě
strany na jednodenních návštěvách a už teď se
těší!
Mgr. Jana Mašková

Večerníčkův pohádkový les

Již počtrnácté jsme spolu s dobrovolníky uspořádali Pohádkový les. V letošním roce se podařilo připravit pouze deset pohádkových stanovišť, ale
podle ohlasů to akci nijak neublížilo. Oproti minulým rokům byl start i cíl
v prostorách zahrady mateřské školy.
V letošním roce jsme se zaměřili na tradiční večerníčkové pohádky,
mnohými již pozapomenuty. Mnoho dětí již tyto pohádky vůbec nezná.
Podtitul pohádkového lesa proto byl Večerníčkův pohádkový les.
Na počátku cesty děti dostaly startovní listinu přímo od Večerníčků,
a aby se dospělí nenudili, na startovní listině pro ně byla připravena jednoduchá křížovka, vlastně spíš kvíz, který mohli cestou luštit a doplňovat.
Startovních listin jsme dětem rozdali více než 190, a když k tomu přičteme
dospělé doprovázející účastníky, tak to je úctyhodný počet lidí, pro které to
bylo zajímavě prožité odpoledne.
Děti i dospělí se cestou potkali s Krakonošem, králíky Bobem a Bobkem, Včelkou Májou, vílou Amálkou, Rumcajsem a jeho rodinkou, Patem
a Matem, Křemílkem a Vochomůrkou, vodníky, Čmeldou a Brumdou a jejich kamarády. Ti všichni si pro účastníky připravili spoustu zajímavých
úkolů, při kterých si mohli procvičit svoji šikovnost, zručnost, vědomosti
ale i zdatnost a trpělivost.
V cíli na děti čekal opečený buřtík a limonáda a spousta dalších dobrot.
Nechyběl ani nejočekávanější „bonbónový děšť!“.
První tři nejlépe ohodnocená stanoviště si odnesla sladkou odměnu
v podobě vynikajících dortů z dílny cukrářky Květy Knížové a všichni, kte-

ří připravovali stanoviště dostali drobnou pozornost jako poděkování za
pomoc .
Tato akce je založena především na práci učitelek z mateřské školy, na
pomoci spousty dobrovolníků, kteří pomáhají bez nároku na honorář, ale
také na příspěvcích sponzorů, kteří každoročně přispívají nemalými částkami, abychom vůbec mohli tento program připravit.
Jako hlavní partner této akce je město Dubá, dále nám finančně pomohli Tomáš Novák – stavební práce, Josef Štveráček, Martin Mynařík, Myslivecké sdružení Výr, TJ Slavoj Dubá, MUDr. Jiří Klement, Květa
Knížová, Martina Hruzíková, Lucie Lázoková, Tomáš Novák-restaurace
u Nováků.
Do kreslířské soutěže tradičně přispěl Petr Slaba, Pojišťovna Halali
a časopis Myslivost.
Děkuji také panu Tomsovi, panu Pažoutovi a panu Lupoměskému, kteří
se starali o gril a drobné občerstvení pro děti. Ty za splněné úkoly dostaly
opečený buřtík a limonádu. Všem velmi děkuji.
Za poskytnuté fotografie děkuji panu Martinu Rupertovi a paní Zuzaně Martínkové.
Můžete si je prohlédnout na: http://slunicko-ms.rajce.idnes.cz/
Zdena Šindelářová, ředitelka MŠ

1. regionální setkání

Ve čtvrtek 14. června proběhlo v Klubu malých Dubáčků první regionální
setkání mateřských center Libereckého kraje. Dopoledne pro nás zorganizovala nová koordinátorka Libereckého kraje Lenka Pohlodková. Setkání
proběhlo netradičně tvořivě - dopoledne plné workshopů, do kterých se
zapojily i naše stálé návštěvnice, rychle uteklo. Vyráběly jsme provázkové
kočky, růžičky z PET lahví a také jsme malovaly na textil. Na závěr jsme
si začvily pilates.
J. Rupertová
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Škola v Jindřichově
Druháčkové se vydali na ozdravný pobyt do Jindřichova. Abychom to měli zajímavé, kufry jsme
poslali po panu Balouškovi ještě den před, a my
se vydali autobusem do České Lípy a vlakem do
Liberce. V Liberci jsme si dali svačinu a přestoupili
na vlak do Jabloneckých Pasek. Z Jabloneckých
Pasek jsme pěší túrou mířili až na chatu MUHU,
kde nás čekala odměna v podobě naservírovaného oběda. Naobědvali jsme se, ubytovali se, prozkoumali okolí chaty a v pohodlných botách jsme
se vydali porozhlédnout po krajině. Chtěli jsme
zajít na chatu Jindřichovku na zmrzlinu, jenže po
cestě žáci přivolali velkou bouřku. Zpíváním: „ My
chceme déšť!“, se prosba vyslyšela a z ničeho nic
začalo pršet, než jsme se stihli schovat v jenom
altánku, promokli jsme na kost.
Druhý den jsme začali hned zvesela rozcvičkou v trávě. Po snídani jsme se vrhli na nutné

Maloskalsko

Třetí den jsme se vydali kolem biatlonového okruhu na Jabloneckou přehradu. Kde jsme
ochutnali skvělou vanilkovo-borůvkovou zmrzlinu. Vyčvachtali jsme si nohy a vzhůru zpět na
chatu! Ten den děti měly v úmyslu zakončit u
pohádky, ale netušily, že paní učitelka běhá po
lese a připravuje stezku odvahy. Někteří se báli,
jiní se jen smáli. Ale všichni si jí užili i se sladkou odměnou.
Čtvrtý den jsme prodloužili budíček, až na půl
osmou, protože po večerním programu děti odmítaly vstávat. Ten den jsme toho ještě spousty stihli.
Konečně jsme došli k chatě Jindřichovce na jejich
vyhlášenou zmrzlinu, a ani jsme nezmokli. Navštívili jsme kamenný Hřib a obešli po vrcholcích celý
Jindřichov. Večer vypukla karnevalová diskotéka.
Rozdali se diplomy, pamětní listiny a unavení, ale
spokojení žáci padli do svých postelí.

Po pěti dnech strávených v krásném prostředí
Malé Skály můžeme všem vřele doporučit návštěvu této lokality. Vystoupali jsme na skalní
hrady Vranov a Frýdštějn a navštívili jsme zámek Hrubý Rohozec, procházeli jsme se údolím
řeky Jizery…Všude se nám moc líbilo.
Díky ochotě manželů Slovákových a Kadlečkových (kteří nám odvezli a přivezli zavazadla)
jsme mohli jet na Malou Skálu vlakem (někteří
poprvé v životě). Tímto jim mockrát děkujeme.
Třeťáci

Informace
ze školní jídelny
opakování učiva a poté na hry v přírodě, hráli
jsme fotbal, badminton, divadlo a někteří jen fandili. Odpoledne jsme šli na rozhlednu Bramberk,
kde nás přivítali místní kozy s kůzlaty, které nám
hned kontrolovaly batůžky, jestli tam nemáme
něco dobrého.
Večer nám pan Kolařík upekl buřtíky, na kterých jsme si moooc pochutnali, žáci nám zahráli
divadlo a šli jsme do peřin.

Pátý den nás čekalo balení a odjezd domů.
Balení bylo nezáživné, jak tomu tak bývá. Ale
zmákli jsme to. Cesta domů byla trošku hektická, protože české dráhy nezklamaly a měli jsme
zpoždění. Hodný pan řidič na nás v Lípě počkal
a na čas jsme se dostali do Dubé za rodiči, kteří
na nás už netrpělivě čekali.
Zakončení pobytu: Zvládli jsme to!
Bc. Tereza Jelenová

VÝZVA K OPATRNOSTI

Vážení spoluobčané, po zkušenostech z minulých týdnů, kdy se mnozí z vás obraceli na město s tím, že je doma navštívil „kdosi“ s nabídkou zapojení do výběrového řízení na levnějšího dodavatele elektřiny, nebo že jim bez předchozí poptávky přišli kominíci sami nabídnout
své služby apod. bych vás ráda upozornila na to, že opatrnosti není
nikdy nazbyt. Ráda bych rovněž zdůraznila, že s podobnými aktivitami nemá město nic společného. V dnešní době je dobré být opatrný,
nikdy nevíte, jak mohou být vaše citlivé osobní údaje, které někomu
sdělíte použity či dokonce zneužity. Doporučuji proto, využívat pouze
služeb, které si sami předem objednáte. Uzavírání jakýchkoliv smluv
doma nebo na ulici s sebou vždy nese řadu rizik. Prosím vás proto,
buďte opatrní a dobře zvažte, komu a za jakým účelem sdělujete své
osobní údaje. Děkuji.
Zuzka Martínková
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Znovu se začíná vařit od 6. 8. 2018
Od září musí mít každý strávník
novou přihlášku! Informace
na tel: 487 883 950
nebo na e-mailu:
jidelna@zsduba.cz.
Helena Pavlíková

Zahrada v areálu mateřské školy
provozní doba pro veřejnost o letních prázdninách

J. RUPERTOVÁ - 737044353
PROVOZNÍ DOBA
všední dny 10 – 12 a 14 – 18 hodin
soboty, neděle, svátky 14 – 18 hodin
v případě nepříznivého počasí (zima, déšť) bude v uvedené časy
POUZE VE VŠEDNÍ DNY
otevřená herna v Klubu malých Dubáčků - Klubový dům,
Dlouhá 86, Dubá
Provoz zahrady se řídí řádem MŠ a města Dubá. Vstup na zahradu a hřiště při
mateřské škole je povolen dětem do 10 let věku a pouze v doprovodu dospělé
osoby. Veškeré herní prvky umístěné na zahradě MŠ jsou určeny k užívání
dětem od 3 let věku.
Zařízení zahrady se používá obvyklým způsobem, je však nutné vyvarovat se
nebezpečným činnostem. Všichni návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny
a nařízeními provozovatele a návštěvním řádem umístěným na nástěnce u
knihovny, chovat se slušně a mravně.
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Marek Hrdý v Galerii Pošta

Červencová výstava v Galerii Pošta v Dubé jistě zaujme všechny obdivovatele výborných fotografií. Marek Hrdý, člen Fotoklubu Dubá, hledá inspiraci především v krásné přírodě
okolo Holan, kde nachází nejen pohledy do krajiny, ale i detaily a zákoutí,
která pohotově a s citem zachytí svým fotoaparátem. Výstava nabízí návštěvníkům nejen kvalitní fotografie, ale také možnost vidět některé partie známé
krajiny očima fotografa a nacházet tak nové pohledy, krásy a zajímavosti.
Výstava fotografií Marka Hrdého v Galerii Pošta potrvá do 4. srpna
a bude otevřená vždy ve středu a v sobotu od 9 do 11 hodin a v pátek od
14 do 16 hodin. Jiný termín si zájemci mohou dohodnout na telefonním
čísle 607 138 832
–myš–

DOKSY

Kult ura

do 30. 9. Romek Hanzlík - fotografie
Městská knihovna

KADLÍN

14. 7. 2018 Ty-Já-Tr - putovní divadlo
21. 7. 2018 - 22.7.2018 Jakubská pouť

MŠENO

20. 7. 2018 09:00 - 21. 7. 2018 15:00 21. místní
výstava drobného zvířectva (areál ČCHS)

CHORUŠICE

4. 8. 2018 9:00 - 5. 8. 2018 16:00 Chorušická pouť

DEBŘ

10. 8. 2018 18 - 20:00
divadlo v Debři

Country setkání

ÚŠTĚK

Připravovaná výstava

V srpnu se v Galerii Pošta v Dubé bude možné seznámit s tvorbou výtvarnice a designérky Jarmily Maturové. Absolventka fakulty umění a designu na Universitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem MgA. Jarmila Maturová pojmenovala výstavu, kterou přiveze do Dubé, Světelný deník. Vernisáž, na kterou jsou všichni příznivci umění srdečně zváni, se bude konat v pátek 10. srpna od
18 hodin a výstava potrvá do 9. září.
–myš–
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13. 7. 2018 20 - 22:00, 14. 7. 2018 9 - 24:00 Piráti dobývají jezero Chmelař aneb ukrutná řež na
březích úštěckých – 20. ročník
1. pláž jezera Chmelař, 3 strhující bitvy na vodě
i na souši, 3 pirátské lodi v akci
Muzeum čertů
14. -15. 7. 2018 Sukuby aneb neposedné čertice opět v akci
28. - 29. 7. 2018 Léto s čerty aneb v pekle netopíme
Galerie U brány
do 19. 7. 2018
Jiří Bouda - Ohlédnutí
exkluzivní výběr z tvorby grafik nedávno zesnulého výtvarníka ze známého rodu Boudů
20. 7. - 27. 9. 2018 Ilja Šavel - Obrazy
výběr z poslední tvorby olejomaleb nejnadanějšího z tria akademických malířů Šavelů

Hrady a zámky

červenec – srpen: státní zámek Sychrov – Prohlídky s princeznou. (www.zamek-sychrov.cz)
červenec – srpen: státní zámek Zákupy - Prohlídka s pohádkovou postavou – Cesta do medvědího království. (www.zamek-zakupy.cz)
10. července: státní hrad Grabštejn – Osmičková výročí - Zpřístupnění nové prohlídkové trasy
Muzeum veteriny pro veřejnost. (www.hrad-grabstejn.cz)
14. července: státní hrad Bezděz - Bezdězský
Blue grass a country minifestival IV. Skupina
Red Leaf, Lusatian Grass, Trativod, Blackout,
Od plotny skok. V kapli komorní sbor Chrapot.
(www.hrad-bezdez.eu)
14. července: státní zámek Zákupy - Noční prohlídky. Pohádkový příběh ve vybraných interiérech (www.zamek-zakupy.cz)
15. července: státní hrad Bezděz - Oldřich
z Chlumu. (www.hrad-bezdez.eu)
18. července: státní zámek Frýdlant – Audience
s vévodou Albrechtem z Valdštejna. (www.zamek-frydlant.cz)
18. července: státní hrad Trosky – Troskino. Filmové promítání na hradě. (www.hrad-trosky.eu)
21. - 22. července: státní hrad Bezděz - Šlechta
českých zemí v evropské diplomacii. Šermířský
program. (www.hrad-bezdez.eu)
21. – 22. července: státní hrad Trosky – Vyplenění hradu Švédy. (www.hrad-trosky.eu)

1. NÁRODNÍ SRAZ 2CV KLUBŮ,
ANEB „KACHNY“ V NEDAMOVĚ
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STARCI NA CHMELU
31. července
úterý
Vstupné 60,- Kč

Československo 1964; Romantický / Muzikál. Půvabná studentka Hanka se na chmelové
brigádě stává středem zájmu vychloubačného premianta Honzy a čestného a zásadového, byť
poněkud svéráznějšího Filipa. Romantika v podkroví školy, kde jsou studenti ubytováni, však
končí necitlivým zásahem pedagogického dozoru. Režie: Ladislav Rychman, Hrají: Vladimír
Pucholt, Ivana Pavlová, Miloš Zavadil, Irena Kačírková, ad., 88 minut.
Přístupný

Ve středu 8. srpna 2018 bude
Městská knihovna Dubá zavřená.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA DUBÁ
PŘEDSTAVUJE...

...knihu Bára krotí rodinu autorky Mileny Durkové.
Humorný příběh o
velkém rodinném
zázraku! Báře je
třináct a to jí stačí. Další problémy
nepotřebuje. Jenže má samozřejmě rodinu a ta je
pěkně praštěná.
Maminka je roztržitá umělkyně
a občas to prostě nezvládá. Táta
si dělá ze všeho
legraci a mladší
bráška prakticky
nepřestává zlobit.
Když se k nim nečekaně nastěhují
dva nezvaní hosté, nastane totální
chaos. Nafoukaná
sestřenice Marcela a její bráška Ivoš u nich mají strávit celé letní prázdniny.
Jsou rozmazlení až běda a nad vším ohrnují nos. Jestli to
má Bára ve zdraví přežít, bude muset tuhle příšernou rodinu malinko zkrotit… Kniha je určená dospívajícím dívkám
a už se těší na své čtenářky.
Bc. Lucie Matysová

Zprávička z KK Beringin

V sobotu 2. června 2018 se ve sportovní hale
TJ Kobylisy v Praze konal seminář Dr. Illja Jorga, který v neděli pokračoval čtvrtým ročníkem
Fudokan Open Cup s mezinárodní účastí. Tohoto sportovního klání se zúčastnily týmy z Prahy,
Brna, Teplic, Ústí nad Labem a Dubé, dále z Rakouska a Německa. Soutěž probíhala v těchto kategoriích KATA Team, KATA, EN-BU, KIHON KUMITE, JYU IPPON KUMITE a KUMITE.
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Výsledky KK Beringinu:
Kata mladší žáci 2012-2011 (8-7 kyu)
3. Dlouhý Daniel
Kata mladší žáci 2010-2009 (6-5 kyu)
2. Janďourek Jakub
KIHON KUMITE mladší žáci 2010-2009
1. Janďourek Jakub

Sport
Za KK Beringin nastoupili pouze 2 svěřenci
trenéra Marka Hrušky.
KK Beringin přeje všem čtenářům slunečné léto a dětem krásné prázdniny plné odpočinku a zážitků.
Kateřina Janďourková
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