leden 2019

1

Měsíčník informací z Dubé a okolí

zdarma

SLOVO ÚVODEM
Vážení čtenáři městského zpravodaje, loňský
rok přinesl změny, řada z nás vzhledem k magické osmičce, která provází naše dějiny, doufala i ve změny a posun na celostátní úrovni,
k tomu ovšem ve vrcholné politice nedošlo. Co
ale já osobně vnímám velmi pozitivně je fakt, že
lidem není lhostejné co se ve společnosti děje
a to je moc dobře.
Stojíme na prahu roku 2019 a čeká nás mnoho práce, která mnohdy nebude vidět, ale je nezbytnou podmínkou pro realizaci záměrů v nejbližších letech. Po maratonu schůzek v měsíci
listopadu a prosinci se těším, že se budeme
moci vrhnout do konkrétních plánů a přípravě

jednotlivých projektů a hledání způsobů jak je
ufinancovat.
Především v rámci osadních výborů, ale i zde
v centru města je stále dost lidí, kteří jsou ochotni
přiložit ruku k dílu a podílet se na kulturních akcích nebo uspořádat brigádu na zvelebení svého
okolí, těm patří velké poděkování a obdiv. Žijeme
tu všichni společně a stejně jako v domácnostech se na chodu podílí všichni členové rodiny,
přemýšlejme i my občané Dubé, co každý z nás
může udělat pro to, aby se nám tu žilo ještě lépe,
někdy stačí i zdánlivá maličkost, která rozhýbe
události novým směrem.
Budu moc ráda, když nás na úřadě upozorní-

Usnesení z veřejného
zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 2/2018 ze dne 13. prosince 2018
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Zastupitelstvo města Dubá na svém zasedání
přijalo následující usnesení:
VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky
o podané písemné rezignaci ze dne 12. prosince 2018 zastupitelky paní Mgr. Zdeňky Šepsové na mandát člena Zastupitelstva Města Dubá,
viz příloha. Podle pořadí je prvním náhradníkem
z kandidátní listiny volební strany NEZÁVISLÍ
na uvolněný mandát člena Zastupitelstva Města Dubá paní Mgr. Jana Mašková, trvale bytem
Dubá. Paní Mgr. Janě Maškové vznikl jako náhradníkovi mandát člena Zastupitelstva Města
Dubá dnem 13. prosince 2018.
1) URČILO na návrh paní starostky zapisova-

tele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele
zápisu paní Bc. Annu Ložkovou a pana Tomáše
Nováka a zapisovatele usnesení paní Moniku Šimonovou.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová,
T. Novák, E. Jelenová)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

2) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený doplněný program veřejného zasedání Zastupitelstva Města Dubá č. 2/2018.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová,
T. Novák, E. Jelenová)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

Z městské matriky
JUBILEA

Knotová Blanka, Dubá
Hendrychová Růžena, Dubá
Skalická Miloslava, Dubá
Jirkalová Libuše, Dubá
Škodová Hana, Dubá
Marysková Jana, Dubá
Kulhanová Drahomíra, Deštná
Drunecký Josef, Nedamov

82 let
75 let
85 let
83 let
90 let
70 let
87 let
75 let

NAROZENÍ

te na místa, která by bylo potřeba uklidit či opravit, nebo nás seznámíte s nápady jak vylepšit
veřejná prostranství nebo zpestřit kulturní akce.
Nápadů a podnětů není nikdy dost a i když nelze
vše zrealizovat naráz, budeme určitě naslouchat
a přemýšlet nad vhodnými řešeními.
Na všem se jistě neshodneme, to je víc než
jisté, ale buďme pozitivní, buďme k sobě slušní,
poslouchejme se navzájem, snažme se navzájem
pochopit a respektovat.
Přeji Vám všem úspěšný rok 2019. Pro každého z nás úspěch představuje něco jiného, ale
vždy by měl vést k tomu, abychom byli spokojení.
Irena Žalovičová – starostka

3) ZKONTROLOVALO po projednání v kontrolním výboru zastupitelstva plnění usnesení Zastupitelstva Města Dubá č. 7/2018 ze dne 20. září
2018 a č. 1/2018 ze dne 1. listopadu 2018, včetně
nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 1/2018 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha.
4a) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se stavu finančních
prostředků Města Dubá na bankovních účtech ke
dni 30. listopadu 2018, který byl na hlavní činnosti 9 milionů 203 tisíc Kč; celkové finanční prostředky na účtech Města Dubá byly 11 milionů
838 tisíc Kč; hospodaření Města Dubá za leden
až listopad roku 2018 skončilo kladným výsledkem ve výši 2 miliony 83 tisíc Kč.
4b) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se rozpočtového
opatření č. 6 rozpočtu Města Dubá na rok 2018,
provedeného v kompetenci paní starostky, viz příloha.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočtového opatření č. 7 rozpočtu Města Dubá na rok 2018, viz příloha.

Dne 30. 1. 2019 se dožívá pan Josef Drunecký 75 let.
Do dalších let vše nejlepší, zdravíčko,
lásku a pohodu přeje manželka.

Hrabětová Ema, Zakšín
Kulda Saimon, Dubá

ÚMRTÍ

Hajná Juliana, Korce

29. ledna uplyne již 30 smutných let,
kdy nás navždy opustil pan Josef Křupala
z Drchlavy.
Stále s láskou vzpomíná celá rodina.
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pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová,
T. Novák, E. Jelenová)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

komentář starostky: Rozpočtové opatření č. 6
se týká průtokové dotace MŠ Dubá, vrácení části
dotace po vyúčtování potravinové pomoci dětem
za rok 2017. Rozpočtové opatření č. 7 obsahuje
především zvýšení daňových příjmů a poplatků
ve výši 939 tisíc Kč, úpravu o přijaté transfery
348 tisíc Kč, navýšení příjmů v nebytovém hospodářství o 45 tisíc Kč, komunální služby 20 tisíc
Kč, sběr a svoz komunálního odpadu 75 tisíc Kč,
požární ochrana 21 tisíc Kč a finanční vypořádání
minulých let o 1 tisíc Kč. Na straně výdajů byl navýšen na paragraf 1031 – Pěstební činnost o přijatou dotaci na lesnickou činnost ve výši 343 tisíc
Kč, 2212 – Silnice snížen o 500 tisíc Kč vzhledem
k přesunu prací v ulici Jana Roháče na jaro 2019,
3314 – Činnosti knihovnické navýšení o 26 tisíc
Kč na výdaje spojené s přijatou dotací na projektor, 3322 – Zachování a obnova kulturních památek snížení o 600 tisíc Kč – neproinvestované
prostředky na Slávii, 3632 – Pohřebnictví snížení
o 40 tisíc Kč a 6402 – Finanční vypořádání minulých let navýšení o 1 tisíc Kč na průtokový transfer projektu ZŠ Dubá – potravinová pomoc.
4c) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva střednědobý výhled rozpočtu
Města Dubá na roky 2020 – 2021 jako vyrovnaný, viz příloha.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová,
T. Novák, E. Jelenová
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

komentář starostky: Střednědobý výhled rozpočtu vychází z predikce daňových výnosů ministerstva financí, z běžných výdajů a investic do
výše vyrovnaného rozpočtu.
4d) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva rozpočet Města Dubá na rok
2019 jako schodkový s příjmy 45 200 000,- Kč,
výdaji 49 360 000,- Kč a financováním ve výši
4 160 000,- Kč. Schodek rozpočtu je uhrazen
z přebytku finančních prostředků minulých let,
viz příloha.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová,
T. Novák, E. Jelenová
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

komentář starostky: Hlavní plánované investice
a velké opravy v roce 2019 jsou v navrženém rozpočtu 6,2 milionu Kč na chodníky v rámci programu bezbariérovosti v Deštné (přislíbená dotace
3,6 milionu Kč), 4,2 milionu Kč na opravy silnic
(3,2 milionu Kč ulice Jana Roháče, 1,2 milionu
Kč na opravu v Horkách a přípravu dokumentací na další silnice), 3,2 milionu Kč na Sušárnu
chmele na probíhající dotované práce na této
památce, 1 milion Kč na Slávii na zakrytí stropů a vylití betonové podlahy, aby nedocházelo
ke znehodnocení již vynaložených prostředků na
rekonstrukci v sále, 500 tisíc Kč na územní studii a projekt na stavební pozemky pro výstavbu
rodinných domů v ulici Zahradní v Dubé, tak aby
splňovala požadavky Správy CHKO Kokořínsko
a Máchův kraj. Další akce budou v průběhu roku
přidávány s ohledem na úspěšnost při podávání
žádostí o dotace.
4e) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva závazné ukazatele pro Základní
školu Dubá – příspěvková organizace pro rok
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2019 v tomto složení: provozní příspěvek na
chod školy a jídelny 2 400 000,- Kč, příspěvek
na pořádání akcí (sportovní kurzy a kroužky pro
děti) 50 000,- Kč.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová,
T. Novák, E. Jelenová)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

4f) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva závazné ukazatele pro Mateřskou školu Dubá – příspěvková organizace pro
rok 2019 v tomto složení: provozní příspěvek na
chod školy a jídelny 600 000,- Kč, příspěvek
na pořádání akcí (sportovní kurzy a kroužky pro
děti) 25 000,- Kč.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová,
T. Novák, E. Jelenová)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

4g1) NESCHVÁLILO protinávrh zastupitelky
paní Evy Jelenové k návrhu finančního výboru
zastupitelstva na základě předložené písemné
žádosti DIAKONIE DUBÁ z.s., IČ 26591511, poskytnout dotaci z rozpočtu Města Dubá ve výši
50 000,- Kč na spolufinancování provozu Centra
sociální rehabilitace v Dubé na rok 2019, v této
souvislosti bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Dubá,
viz přílohy.
pro schválení: 2 (T. Novák, E. Jelenová)
proti schválení: 6 (M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová)
zdrželo se: 1 (I. Žalovičová)

4g2) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva na základě předložené písemné
žádosti DIAKONIE DUBÁ z.s., IČ 26591511, poskytnout dotaci z rozpočtu Města Dubá ve výši
80 000,- Kč na spolufinancování provozu Centra
sociální rehabilitace v Dubé na rok 2019, v této
souvislosti bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Dubá,
viz přílohy.
pro schválení: 7 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová)
proti schválení: 2 (T. Novák, E. Jelenová)
zdrželo se: 0

4h) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva na základě předložené písemné
žádosti TJ Slavoj Dubá, z.s., IČ 46750606, poskytnout dotaci z rozpočtu Města Dubá ve výši
200 000,- Kč na spolufinancování provozu tělovýchovné jednoty na rok 2019, v této souvislosti
bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Dubá, viz přílohy.
pro schválení: 8 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, M. Šimonová, H. Středová, T. Novák,
E. Jelenová)
proti schválení: 0
zdrželo se: 1 (J. Fliegel)

4i) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti Klubu malých Dubáčků, z.s., IČ
22836802, poskytnout dotaci z rozpočtu Města
Dubá ve výši 210 000,- Kč na spolufinancování
provozu mateřského centra na rok 2019, v této
souvislosti bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Dubá,
viz přílohy.
pro schválení: 8 (M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, T. Novák,
E. Jelenová)
proti schválení: 0
zdrželo se: 1 (I. Žalovičová)

5a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru

zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 13/18, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městských nemovitostí – pozemků včetně porostů: části pozemkové parcely
parcelní číslo 47, ostatní plocha (neplodná půda),
o výměře cca 200 m2 a části pozemkové parcely
parcelní číslo 1311/1, ostatní plocha (ostatní komunikace), o výměře cca 250 m2, v obci Dubá,
katastrální území Deštná u Dubé. Přesné výměry a rozsahy pozemků budou upřesněny geometrickým plánem. Jedná se o pozemky navazující
na nemovitosti ve vlastnictví žadatele u stavby
bez čp. /če. stojící na stavební parcele parcelní
číslo 106 v části obce Deštná. Předmětné části
pozemků jsou z hlediska využití pro Město Dubá
nepotřebné. Bližší podmínky prodeje budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová,
T. Novák, E. Jelenová)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

5b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 14/18, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městských nemovitostí – pozemků: pozemkové parcely parcelní číslo 411/1,
zahrada, o výměře 603 m2 a pozemkové parcely
parcelní číslo 414/2, zahrada, o výměře 225 m2,
v obci Dubá, katastrální území Nedamov. Jedná se o pozemky navazující na nemovitosti ve
vlastnictví žadatele u stavby čp. 18 v části obce
Nedamov. Předmětné pozemky jsou z hlediska
využití pro Město Dubá nepotřebné. Bližší podmínky prodeje budou uvedeny ve zveřejněném
záměru.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová,
T. Novák, E. Jelenová)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

5c) ODLOŽILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 15/18, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městské nemovitosti – pozemku: části pozemkové parcely parcelní číslo 950/29, orná půda, o výměře cca 1 200 m2,
v obci Dubá, katastrální území Dubá. Jedná se
o pozemek, který je součástí uceleného komplexu pozemků v Zahradní ulici v Dubé, které jsou
v platném Územním plánu Dubá zařazeny v návrhu do kategorie BM (plocha č. 1): plochy bydlení – nízkopodlažní městské – rodinné domy.
Ovšem využití této plochy pro výstavbu je podmíněno zpracováním územní studie na základě
požadavku Správy Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko a Máchův kraj. Je tedy nutné nejdříve
splnit tento požadavek a až poté bude možné
přistoupit k parcelaci plochy.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová,
T. Novák, E. Jelenová)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

5d) ODLOŽILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 12/18, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městských nemovitostí – pozemků včetně porostů: části pozemkové parcely
parcelní číslo 117/1, ostatní plocha (jiná plocha),
o výměře cca 150 m2 a části pozemkové parcely
parcelní číslo 117/10, ostatní plocha (neplodná
půda), o výměře cca 100 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Je vhodné celou záležitost
řešit komplexně s prodejem navazujících měst-

ských pozemků subjektu Silver Age, z.s., kdy je
nezbytné nejdříve dopracovat geometrický plán.
V současné době je doporučeno se žadatelem
uzavřít nájemní smlouvu na pronájem předmětných pozemků.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová,
T. Novák, E. Jelenová)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

5e) NESCHVÁLILO na návrh majetkového
výboru zastupitelstva na základě projednávání
písemné žádosti – složka č. 19/18, vyhlášení
a zveřejnění záměru prodeje městské nemovitosti – pozemku: pozemkové parcely parcelní
číslo 685/1, zahrada, o výměře 216 m2, v obci
Dubá, katastrální území Nedamov. Dle vyjádření odborného lesního hospodáře Městských lesů
Dubá Ing. Štveráčka se jedná o pozemek, který by mohl být do budoucna využit jako přístup
k městskému lesnímu pozemku v Křenovské rokli
v rámci těžby dřeva, proto je vhodné, aby Město
Dubá zůstalo i nadále vlastníkem tohoto pozemku. Předmětný pozemek je z hlediska využití pro
Město Dubá strategický. Nicméně je doporučeno
se současným uživatelem předmětného pozemku
uzavřít např. nájemní smlouvu.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová,
T. Novák, E. Jelenová
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

5f) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a Smlouvu o právu provést stavbu číslo IV-12-4017241/P001, CL-Dubá, ppč. 447/6,
smyčka kNN, mezi Městem Dubá (budoucí strana povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s.,
Děčín (budoucí strana oprávněná), která se týká
umístění a provozování nového zařízení distribuční soustavy – uložení zemního kabelového vedení NN v rozsahu 4 běžných metrů, na částech
městských nemovitostí – pozemků pozemkové
parcele parcelní číslo 443/2 a pozemkové parcele parcelní číslo 449, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Jednorázová finanční náhrada
za zřízení práv odpovídajících věcnému břemeni
služebnosti je sjednána ve výši 1 000,- Kč bez
DPH. Budoucí strana oprávněná hradí všechny
související poplatky.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová,
T. Novák, E. Jelenová)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

5g) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby číslo IE-12-4006072/VB07, CL-Dubá,
Berštejn, rekonstrukce NN a nová, mezi Městem
Dubá (budoucí strana povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín (budoucí strana
oprávněná), která se týká umístění a provozování nového zařízení distribuční soustavy – uložení zemního kabelového vedení NN v rozsahu
185 běžných metrů, na částech městských nemovitostí – pozemků pozemkové parcele parcelní
číslo 2991/1 a pozemkové parcele parcelní číslo
2992, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Jednorázová finanční náhrada za zřízení práv odpovídajících věcnému břemeni služebnosti je
sjednána ve výši 10 000,- Kč bez DPH. Budou-
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cí strana oprávněná hradí všechny související poplatky.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová,
T. Novák, E. Jelenová)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

5h) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a Smlouvu o právu provést stavbu číslo IP12-4008849/003, CL-Dubá, Sušice ppč. 737/4,
přípojka NN, mezi Městem Dubá (budoucí strana povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s.,
Děčín (budoucí strana oprávněná), která se týká
umístění a provozování nového zařízení distribuční soustavy – uložení zemního kabelového vedení NN v rozsahu 60 běžných metrů, na části
městské
nemovitosti – pozemku pozemkové
parcele parcelní číslo 1226/1, v obci Dubá, katastrální území Dřevčice. Jednorázová finanční náhrada za zřízení práv odpovídajících věcnému břemeni služebnosti je sjednána ve výši
4 000,- Kč bez DPH. Budoucí strana oprávněná
hradí všechny související poplatky.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová,
T. Novák, E. Jelenová)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

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, část DEŠTNÁ – chodníky podél
I/9“, kterou je na základě kritéria nejnižší nabídkové ceny nabídka společnosti Chládek & Tintěra, a.s., IČ 62743881, se sídlem Litoměřice, nabídková cena činí celkem 4 726 592,17 Kč bez
DPH, tak jak je dále uvedeno v Protokolu hodnotící komise o otvírání obálek, o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 30. listopadu 2018, viz
příloha. 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 Chládek & Tintěra, a.s., IČ 62743881, se sídlem Litoměřice.
POVĚŘILO paní starostku podpisem smlouvy o dílo mezi Městem Dubá a společností Chládek & Tintěra, a.s., IČ 62743881, se sídlem Litoměřice, včetně jejích případných dodatků.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová,
T. Novák, E. Jelenová)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

komentář starostky: Do výběrového řízení na
realizaci zakázky se přihlásilo celkem šest firem. Nejnižší nabídková cena je nižší než cena
předpokládaná.
7a) ZŘÍDILO na návrh paní starostky na základě předložené písemné žádosti občanů části
obce Deštná – Osadní výbor Zastupitelstva Města Dubá pod názvem Osadní výbor Deštná, viz
příloha.
ZVOLILO na návrh paní starostky pětičlenný Osadní výbor Deštná ve složení: předsedkyně paní Monika Šimonová, a členové paní Jitka
Stehlíková, paní Petra Hřebíčková, pan Jakub
Kos a paní Jindřiška Stehnová, všichni adresa
místa trvalého pobytu Dubá, Deštná.
pro schválení: 8 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložko-

vá, V. Matějková, J. Fliegel, H. Středová, T. Novák,
E. Jelenová)
proti schválení: 0
zdrželo se: 1 (M. Šimonová)

7b) ZŘÍDILO na návrh paní starostky na základě předložené písemné žádosti občanů části
obce Zakšín – Osadní výbor Zastupitelstva Města Dubá pod názvem Osadní výbor Zakšín, viz
příloha.
ZVOLILO na návrh paní starostky pětičlenný Osadní výbor Zakšín ve složení: předseda
pan Martin Hrabě, a členové pan Martin Dvořák,
paní Ludmila Zítková, pan Petr Haltmar a pan Michal Pešan, všichni adresa místa trvalého pobytu
Dubá, Zakšín.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová,
T. Novák, E. Jelenová)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

7c) ZŘÍDILO na návrh paní starostky na základě předložené písemné žádosti občanů části obce Dřevčice – Osadní výbor Zastupitelstva
Města Dubá pod názvem Osadní výbor Dřevčice,
viz příloha.
ZVOLILO na návrh paní starostky pětičlenný Osadní výbor Dřevčice ve složení: předseda
paní Jana Adamcová, a členové pan Ing. Petr
Kmínek, pan Emanuel Adamec, paní Mgr. Jana
Samcová a paní Veronika Velechovská, všichni
adresa místa trvalého pobytu Dubá, Dřevčice.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová,
T. Novák, E. Jelenová)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

7d) ZŘÍDILO na návrh paní starostky na základě předložené písemné žádosti občanů části
obce Korce – Osadní výbor Zastupitelstva Města Dubá pod názvem Osadní výbor Korce, viz
příloha.
ZVOLILO na návrh paní starostky sedmičlenný Osadní výbor Korce ve složení: předseda
pan Jan Svárovský, a členové paní Tereza Šťastná, pan Tomáš Šťastný, pan Petr Vrána, paní Eva
Adamcová, paní Jindra Šťastná a paní Kateřina
Švermová, všichni adresa místa trvalého pobytu
Dubá, Korce.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová,
T. Novák, E. Jelenová)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

7e) ZŘÍDILO na návrh paní starostky na základě předložené písemné žádosti občanů části
obce Zátyní – Osadní výbor Zastupitelstva Města
Dubá pod názvem Osadní výbor Zátyní, viz příloha.
ZVOLILO na návrh paní starostky tříčlenný
Osadní výbor Zátyní ve složení: předseda pan
Michal Exner, a členové paní Adriana Velebná
a pan Oldřich Grosman, všichni adresa místa
trvalého pobytu Dubá, Zátyní.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová,
T. Novák, E. Jelenová)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

7f) ZŘÍDILO na návrh paní starostky na základě předložené písemné žádosti občanů části
obce Lhota – Osadní výbor Zastupitelstva Města
Dubá pod názvem Osadní výbor Lhota, viz příloha.
ZVOLILO na návrh paní starostky tříčlenný
Osadní výbor Lhota ve složení: předseda pan Jiří
Navrátil, a členové paní Jarmila Richtová a pan
Jan Cais, všichni adresa místa trvalého pobytu

Dubá, Lhota.

pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová,
T. Novák, E. Jelenová)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

7g) ZŘÍDILO na návrh paní starostky na základě předložené písemné žádosti občanů části obce Nedvězí – Osadní výbor Zastupitelstva
Města Dubá pod názvem Osadní výbor Nedvězí,
viz příloha.
ZVOLILO na návrh paní starostky tříčlenný
Osadní výbor Nedvězí ve složení: předsedkyně
paní Michaela Bašová, a členové pan Ing. Tomáš
Jankot a pan Ing. Josef Středa, všichni adresa
místa trvalého pobytu Dubá, Nedvězí.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová,
T. Novák, E. Jelenová)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

8) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
předloženou Výroční zprávu o činnosti Základní
školy Dubá – příspěvková organizace, za školní
rok 2017 – 2018, viz příloha.
9) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
předloženou Výroční zprávu o činnosti Mateřské
školy Dubá – příspěvková organizace, za školní
rok 2017 – 2018, viz příloha.
10) 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 „Rekonstrukce zahrady Mateřské školy Dubá, Zahrada v přírodním stylu – MŠ Dubá,
Pozorujeme, zkoumáme, učíme se navzájem“,
kterou je na základě kritéria nejnižší nabídkové ceny nabídka společnosti Hřiště 8D s.r.o.,
IČ 04436857, se sídlem Brno, nabídková cena
činí celkem 449 834 Kč bez DPH, tak jak je dále
uvedeno v Zápise hodnotící komise o hodnocení
a posouzení nabídek ze dne 30. listopadu 2018,
viz příloha. Smlouva o dílo bude uzavřena nejdříve po uplynutí lhůty k podání námitek.

SCHVÁLILO na návrh paní starostky smlouvu o dílo mezi Mateřskou školou Dubá – příspěvková organizace a společností Hřiště 8D s.r.o., IČ
04436857, se sídlem Brno.
POVĚŘILO na návrh paní starostky paní
ředitelku Mateřské školy Dubá – příspěvková
organizace podpisem smlouvy o dílo mezi Mateřskou školou Dubá – příspěvková organizace
a společností Hřiště 8D s.r.o., IČ 04436857, se
sídlem Brno, včetně jejích případných dodatků.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová,
T. Novák, E. Jelenová)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

11) SOUHLASILO A PLNĚ PODPOŘILO na
návrh paní starostky realizaci projektu zřízení
domova pro osoby se zdravotním postižením
a denního stacionáře pro poskytování sociálních
služeb s názvem SVATÁ KATEŘINA – DOMOV
SOCIÁLNÍ PÉČE DUBÁ, realizovaného společností Silver Age, z.s. včetně jeho předložení v rámci 82. výzvy IROP. Projekt je zaměřen
na následující cílové skupiny: osoby, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu vzácného onemocnění; osoby s poruchou autistického spektra;
osoby postižené roztroušenou sklerózou či jinými neurodegenerativními onemocněními; osoby,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění; osoby se sníženou soběstačností v souvislosti s onemocněním
CMP (cévní mozková příhoda) a kardiovaskulárními chorobami; osoby se sníženou soběstačností po úrazech a operacích pohybového a nervového systému; osoby s kombinovaným postižením.
Typy poskytovaných služeb: sociální služby pro
osoby se zdravotním postižením s kapacitou
18 klientů, denní stacionář s kapacitou 5 klientů.
SCHVÁLILO na návrh paní starostky doplnění dokumentu Komunitní plán sociálních služeb
Města Dubá zpracovaného na roky 2014 – 2018,
a to v jeho části A.5 Analýza potřebnosti a dostupnosti sociálních služeb, kde se za 4. odsta-

vec doplňuje nový odstavec s textem viz předchozí odstavec.
SCHVÁLILO na návrh paní starostky prodloužení platnosti dokumentu Komunitní plán sociálních služeb Města Dubá na roky 2014 – 2018,
o dva roky, tj. do 31. 12. 2020.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová,
T. Novák, E. Jelenová)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

12) STANOVILO na návrh paní starostky data,
časy a místa konání řádných veřejných zasedání
Zastupitelstva Města Dubá v roce 2019. Veřejná
zasedání se budou konat ve čtvrtek od 1800 hodin v termínech: 24. ledna, 21. února, 21. března,
18. dubna, 23. května, 20. června, 19. září, 24. října, 21. listopadu a 19. prosince. Místo konání zasedání: Dubá, Dlouhá ulice čp. 86 (Klubový dům,
zasedací místnost) s výjimkou termínů 18. dubna
(ve Dřevčicích) a 24. října (v Deštné).
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová,
T. Novák, E. Jelenová)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

13) VZALO NA VĚDOMÍ informace týkající se:
– pozvání na štědrovečerní bohoslužby v neděli dne 24. 12. 2018 od 16.00 hodin v kostele
sv. Václava v Deštné, od 20.30 hodin v kostele Nalezení sv. Kříže v Dubé a od 22.00 hodin
v kostele sv. Havla v Tuhani, a pozvání na vánoční bohoslužbu ve čtvrtek dne 27. prosince 2018
od 17.00 hodin v kapli sv. Jana Nepomuckého na
Dražejově;
– pozvání na silvestrovský ohňostroj v sobotu
dne 31. 12. 2018 o půlnoci na autobusovém nádraží v Dubé.
Ing. Irena Žalovičová, starostka Města Dubá
Martin Fuxa, DiS., místostarosta Města Dubá

Příští veřejné zasedání
bude 24. ledna v Dubé

KONTAKTY NA MĚSTSKÝ ÚŘAD DUBÁ
Jméno

funkce

tel. číslo

Ing. Irena Žalovičová
Martin Fuxa, DiS.
Bedřich Janďourek
Leona Maříková
Barbora Tomášková

starostka
místostarosta
tajemník
sekretariát
správa domů
přestupky
mzdová účetní
účetní
ekolog
lesní hospodář, ochrana ŽP
lesník ML
stavební úřad
stavební úřad
investiční a proj. příprava
koordinátor VPP
poplatky
infocentrum, spisovna
matrika, evidence ob.
městská údržba

725 071 130, 487 870 535
725 733 608
606 372 922
487 870 201
728 168 134, 487 870 201
487 870 201
487 870 201
487 870 201
724 857 243, 487 870 201
607 851 462, 487 870 201
606 904 093, 487 870 201
487 870 103
487 870 103
606 077 702, 487 870 201
606 826 945, 487 870 201
487 870 201
736 126 063, 487 870 490
487 870 201
607 933 058, 487 870 201

Danuše Červená
Alena Buřtová
Zuzana Martínková
Ing. Josef Štveráček
Zbyšek Stibor
Věra Králová
Lenka Čermáková
Ing. Petr Kmínek
Martina Šepsová
Ludmila Plzáková
Bc. Lucie Matysová
Miroslava Papírníková
Jiří Jírový

5

e-mail
starostka@mestoduba.cz
mistostarosta@mestoduba.cz
tajemnik@mestoduba.cz
sekretariat@mestoduba.cz
sprava.domu@mestoduba.cz
prestupky@mestoduba.cz
ucetni@mestoduba.cz
ucetni2@mestoduba.cz
ekolog@mestoduba.cz
lesni.hospodar@mestoduba.cz
lesnik@mestoduba.cz
stavebni.kralova@mestoduba.cz
stavebni.urad@mestoduba.cz
dotace@mestoduba.cz
koordinator@mestoduba.cz
poplatky@mestoduba.cz
podatelna@mestoduba.cz
matrika@mestoduba.cz
udrzba@mestoduba.cz

Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá
l Dne 23. 11. 2018 od 14:40 do 14:56 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS 25 Liaz v počtu 1+5 k nahlášené dopravní nehodě osobního automobilu, kdy oznamovatel hlásil vozidlo převrácené na střechu. Po příjezdu na
místo bylo zjištěno, že se jedná o vozidlo, které zůstalo v příkopě po dopravní nehodě mezi Dubou a Deštnou ze dne 17. 11. 2018 (viz prosincový
Dubáček). Jednotka měla při zásahu problém s navázáním komunikace
s operačním střediskem. Po úspěšném spojení a podání hlášení se vrátila
na základnu.
l Dne 27. 11. 2018 od 13:31 do 14:22 hodin byla jednotka s technikou CAS 25
Liaz v počtu 1+3 vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu na komunikaci II/270 k obci Vrchovany. Vozidlo se nacházelo mimo vozovku, byla u něj
provedena protipožární opatření. Uvnitř se nacházela jedna lehce zraněná
osoba, která s jednotkou komunikovala. Po rozbití zadního okna a vstupu do
vozu byly otevřeny dveře a zraněné osobě byla poskytnuta předlékařská pomoc – nasazení krčního límce, fixace zraněné ruky a nasazení páteřové dlahy.
Na místo dorazila jednotka HZS stanice Doksy. Zraněná osoba byla předána
do péče zdravotníků. Zásah byl brán jako prověřovací cvičení.
l Dne 29. 11. 2018 od 22:11 do 3:50 hodin následujícího dne vyjela jednotka s technikou CAS 32 T148 I. a II. v celkovém počtu šesti členů k požáru
bývalého dětského tábora na Bezdězu. Vozidla naší jednotky byla určena
k provádění kyvadlové dopravy vody k požářišti. Ostatní členové jednotky
vypomáhali s hasebními pracemi.
l Dne 30. 11. 2018 od 6:09 do 6:37 hodin byla jednotka s technikou
CAS 25 Liaz v počtu 1+3 vyslána k požáru na Nové město v Dubé. Od
popelnice, která zahořela po vhození horkého popela, chytly thuje rostoucí v těsné blízkosti rodinného domu. Jednotka požár zlikvidovala pomocí
vysokotlakého proudu.
l Dne 30. 11. 2018 od 15:35 do 16:34 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS 25 Liaz a CAS 32 T148 I. k požáru bioodpadu ve sběrném dvoře

v Dubé. Jednalo se o samovznícení. Požár byl lokalizován vysokotlakým
proudem. Na místo dorazila také jednotka HZS stanice Doksy. Na rozhrnutí hromady byl použit městský traktor. Hromada štěpek byla kontrolována
termokamerou a prolévána vodou. Po likvidaci požáru bylo místo předáno
obsluze sběrného dvora.
l Dne 11. 12. 2018 od 8:12 do 9:18 hodin byla jednotka s technikou CAS 25
Liaz v počtu 1+4 vyslána k úniku ropných produktů na komunikaci. Při provádění průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o olej, který byl vlivem deštivého počasí rozlitý na části komunikace I/9 a dále od benzínové čerpací
stanice MOL směrem na Vrchovany až k Doksům. Silnice byla duhová po
celé délce i šíři. Na místo dorazila jednotka HZS stanice Doksy a policie
ČR. Silnice č. 270 byla uzavřena a byl vyrozuměn správce komunikace,
který vyslal na místo své zaměstnance. Na likvidaci oleje byl použit sorbent. Jednotka se po dohodě s velitelem vrátila na základnu.

l Dne 12. 12. 2018 od 11:24 do 11:43 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS 25 Liaz v počtu 1+4 k technické pomoci k odstranění stromu zasahujícího do půlky komunikace II/270. Strom byl rozřezán a před odjezdem
jednotky zpět na základnu byl proveden úklid vozovky.
(Mar)

DIAKONIE DUBÁ INFORMUJE

Vážení a milí občané Dubé, v měsíci červnu požádal náš klient a občan Dubé Aleš Horyna město Dubou o příspěvek ve výši 20.000,- Kč na úhradu doplatku na invalidní vozík. Tato žádaná částka byla městem darována, za což
jsme on i my velmi vděční. Vzhledem k tomu, že celková úhrada vozíku i po odečtení úhrady pojišťovny činí 52.800,- Kč,
sbírali jsme peníze dál mezi jednotlivými dárci a požádali jsme o příspěvek i nadace.
Díky daru města Dubá a několika jednotlivých dárců byla dne 23. 7. 2018 uhrazena polovina potřebné částky,
tedy zálohová faktura, a tím mohla začít příprava vozíku, která měla trvat 4 – 6 týdnů. Celá potřebná částka byla
již v srpnu vybrána díky výraznému příspěvku města Dubá a příspěvků nadací - Výboru dobré vůle Nadace Olgy
Havlové, Nadaci Charty 77, Konta bariéry, firmě Medicco, která poskytla na vozík slevu ve výši 5 % a jednotlivým
dárcům: panu Michaelu Matouškovi, paní Michaele Sládečkové, manželům Tomáši a Markétě Rejholcovým, panu
Jiřímu Hoffmanovi, panu Jaroslavu Veselskému a panu Davidu Kepákovi, který uspořádal sbírku i mezi svými přáteli
a přispěl tak významnou částkou.
V pátek 7. 12. 2018 byl po velmi dlouhé době vozík Alešovi předán. Zpoždění bylo způsobeno administrativní
i lidskou chybou, to se někdy stává. Chtěli jsme jako poděkování uspořádat slavnostní předání, ale bohužel byl Aleš
kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu v pondělí 10. 12. 2018 minimálně na 3 měsíce hospitalizován.
Jsme ale moc rádi, že si s sebou mohl už vzít nový vozík.
Věříme, že se vám vaše štědrost v mnohém vrátí.
Za centrum sociální rehabilitace Diakonii Dubou Iveta Exnerová
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Nevíme jestli byla planeta Země stvořena pro člověka. Pravdou jistě je,
že je pro život jako stvořená. Žijeme v době, kdy máme možnost ovlivnit, aby takovou zůstala i pro další generace. O současném negativním
vlivu člověka na život na Zemi, máme dnes spoustu informací – stručně: znečištěné ovzduší, znečištěná voda, degradace půdy a stále diskutované téma globálního oteplování (nezodpovězenou otázkou zůstá-

Nejlepší místo pro život
mi. Vlastně cokoliv pozitivního, ve vztahu k Zemi, co dnes člověk vytváří,
je pouhou nápravou bezohlednosti či nevědomosti předchozích generací.
Pravděpodobně nám dnes nezbývá nic jiného, než napravovat chyby předchozích generací a předcházet našim vlastním. I proto připravujeme rubriku
o přírodě s názvem “NEJLEPŠÍ MÍSTO PRO ŽIVOT”
V první polovině roku budou články věnovány vodě a půdě (příběh
vody, voda v lese a na poli, voda v zahradě a domácnosti, čistá voda, historie a současnost vodohospodářství v Dubé, živá půda). Druhá část roku
bude věnována chráněným rostlinám a živočichům v CHKO Kokořínsko.
Bohužel nebude možné na jedinou stránku napsat vše podstatné, na konci
každého článku budou uvedeny zdroje informací.
Vaše připomínky či podněty k uvedeným tématům, později článkům
jsou vítány na info@symbioza.cz.
Míša Bašová
PLACENÁ INZERCE

UHELNÉ SKLADY LUKA
Ladislav Markvart

foto Petr Kohout

vá, je-li způsobeno vlivem lidské činnosti nebo zdali je to přirozený
cyklus planety), kterému se, tak jako tak, budeme muset přizpůsobit.
O pozitivním vlivu člověka na Zemi je k dispozici málo informací – například některé orchideje jsou dnes závislé na pravidelném sečení luk lid-

UZAVŘENÍ NOVÝCH NÁJEMNÍCH
SMLUV NA SKLEPY

Správa domů a bytů žádá všechny, kteří byli v prosinci
osloveni kvůli novým nájemním smlouvám na sklepy
a do 15. prosince odevzdali zpět potvrzení, ve kterém
vyjádřili zájem novou smlouvu podepsat, aby se v době
od 7. do 18. ledna 2019 dostavili do kanceláře paní
Barbory Tomáškové (2. patro – Správa domů a bytů)
k podpisu smlouvy. Nájem za sklep pro rok 2019
bude možné uhradit až po podpisu smlouvy.
V případě dotazů kontaktujte paní Tomáškovou
na tel. čísle 728 168 134.

SPLATNOST POPLATKU
ZA ODPADY

Vážení občané, jak jsme vás informovali v prosincovém
vydání Dubáčku, poplatek za odpady zůstává ve
stejné výši, tedy 450,- Kč za trvale hlášeného občana
nebo rekreační objekt. Termín splatnosti pro první
pololetí roku 2019 je do 31. ledna (hradit jej lze i na
celý rok najednou). Poplatek je možné zaplatit hotově
v pokladně v přízemí radnice nebo převodem na účet
č. 0903265309/0800 pod variabilním symbolem
1340. Do poznámky prosím uveďte jméno poplatníka,
na kterého se platba vztahuje. Bližší informace
u paní Ludmily Plzákové (tel. 487 870 201 nebo
poplatky@mestoduba.cz).
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držitel stříbrné plakety za prodej a skladování uhlí
prodej – ledvické uhlí, brikety, palivové dřevo
• Ořech I., • Ořech II., • Kostka
• Brikety uhelné, brikety dřevěné
• Palivové dřevo, • Kostkoořech Polsko
Uhlí je skladováno v hale, skládání pásem zdarma,
doprava do 25 km zdarma, zapůjčení přívěsného
vozíku zdarma.
Tel. 723 524 112.
VYŘEŠENÍ HÁDANKY Z MINULÉHO ČÍSLA
Kaplička Nejsvětější Trojice v Blatcích

NOVÁ HÁDANKA
(foto Markéta Myšková)

Pozor na nákupy přes internet
Dnešní počítačová doba přináší nejen možnost
získávání velkého množství informaci, ale také
pohodlné nakupování zboží přes internet s dodáním až do domu. Nakupování přes internet
uskutečňujeme pomocí e-shopů od prodejců,
které ani nikdy neuvidíme. Bohužel anonymita
internetu nahrává podvodníkům, nepoctivým obchodníkům a prodejcům. Ti nabízí zboží, které
je oproti jiným obchodům příliš levné a prodejci
zpravidla vyžadují platbu předem převodem na
účet. Stává se, že objednané zboží nepřijde vůbec, či dorazí něco jiného, bezcenného nebo se
může jednat o napodobeninu, kterou laik nemusí poznat. Často se také stává, že se zboží po
krátké době opotřebuje a v případě reklamace
vám prodejce reklamaci neuzná. Zboží koupené po internetu ale můžete do 14 dnů bez udání
důvodu vrátit.
Je obtížné vypátrat pachatele těchto podvodů, prokázat jim úmysl podvodného jednání a zís-

POLICIE ČR

kat tak peníze zpět. Mezi nejčastější podvody
stále patří nedoručení zboží.
Pár rad, jak prostřednictvím webových
portálů co možná nejbezpečněji nakupovat:
• Velmi důležité je nakupovat u prodejců, které
dobře znáte. Pokud je neznáte, předem si o nich
zjistěte potřebné informace.
• Čtěte recenze a zkušenosti od jiných nakupujících.
• Prohlédněte si údaje o e-shopu. Podvodné
obchody většinou neuvádějí vůbec žádné nebo
smyšlené kontaktní údaje. Vyhledejte a uchovejte
si veškeré kontakty na prodejce.
• Peníze na účet předem zasílejte pouze prodejcům, které opravdu dobře znáte.
• Raději neplaťte za zboží předem. Riziko, že nezaplatíte, je při online nákupech na obchodníkovi
a ten s tím musí počítat.
• Doporučujeme zásilku hradit na dobírku.

• V případě, že prostřednictvím internetu uskutečníte nákup, uchovejte si záznam
o internetových transakcích, a to včetně webových stránek prodejců.
• Před nákupem zboží si řádně přečtěte obchodní podmínky, seznamte se s reklamačním řádem.
Jestli jej obchod nemá, nenakupujte u něj!
• Při dodání zboží si řádně zkontrolujte obsah
zásilky.
Při nákupu zboží prostřednictvím internetu buďte obezřetní a vždy zvažte věrohodnost
prodejce. Zjistěte si o něm co nejvíce informací,
prověřte si recenze a zboží raději neplaťte převodem z účtu předem.
V případě, že se stanete obětí podvodného jednání či nekalé praktiky ze strany prodejce, kontaktujte nejbližší policejní služebnu nebo
linku 158.
por. Mgr. Lenka Dvořáková
KŘPL, koordinátor prevence kriminality

PLACENÁ INZERCE

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

–
–
–
–
–
–

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

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

Na přibližně pětikilometrovou procházku vyjdeme z centra Dubé okolo bývalého hotelu Slávie
do Sadové ulice s řadou památkově chráněných
skalních sklípků. Kulturní památkou je i dům čp.
227, pocházející z počátku 19. století. Dojdeme
na křižovatku u tak zvaného Máchadla, nad kterým se tyčí socha sv. Floriána, a pokračujeme
rovně po modré turistické značce. Mineme památkově chráněnou roubenku a dva obezděné
prameny, ve stráni nad cestou byl před II. světovou válkou udržovaný park.
Dojdeme k velkému šedému domu, kde býval
původně špitál a později mateřská škola. Dům
míval výrazně horizontálně členěnou klasicistní
fasádu, která nebyla obnovena. Přejdeme mostek
k silnici a pokračujeme po chodníku podél lipového stromořadí. Na druhé straně silnice vidíme
bývalou mlékárnu, nyní tak zvaný vědeckotechnický park s pokusným reaktorem na plazmové
zplyňování organických látek. Dále mineme čističku odpadních vod a dojdeme ke vchodu do
areálu nedamovského autokempu, který se rozkládá na břehu Černého rybníka. Naproti stojí
roubený Černý mlýn, jmenovitě připomínaný již
v roce 1551. Pravděpodobně se ho týká i zmínka
o mlýně z roku 1402. Bývalý mlýn a pila slouží
nyní jako penzion.

Na křižovatce se dáme doleva, projdeme kolem hospůdky a pokračujeme po hrázi Černého
rybníka ke křižovatce, kde zabočíme opět doleva.
Z úzké silnice, stoupající do kopce, je v zimě skrze
holé stromy pěkný výhled na celý areál autokempu s pláží i letním kinem. Vyjdeme na rozcestí,
kde se dáme vpravo a jdeme zpevněnou cestou
podél chatové osady. Za poslední červenohnědě
natřenou chatou se dáme doprava na lesní cestu,
která vede podél zalesněného údolí, lemovaného
z obou stran stráněmi a skalami. Úvozem stoupáme nahoru, cesta se stáčí doprava, my se dáme
mírně vlevo k červené turistické značce, která zde
zbyla z bývalého značení. Vyjdeme na lesní cestu,
značenou novými značkami zeleně a žlutě. Po ní
půjdeme doleva. Míjíme lesní seník a o něco dále
bunkr. Cesta stoupá skalnatým úvozem až k rozcestí s turistickým rozcestníkem. Zde se dáme doleva po zelené značce.
Jdeme mladým borovým lesem, po pravé
straně se posléze otevře velká paseka. Přicházíme na rozcestí. Zeleně značená cesta vede
mírně doprava k bývalé kapli sv. Barbory. Pokud
půjdeme po ní, prodlouží se nám trasa přibližně
o 600 m. Můžeme se ale dát doleva, kde cesta klesá hlubším úvozem, a pokračuje vysokým

lesem. Po 300 metrech se zprava připojí zelená trasa od sv. Barbory. Dojdeme na kraj lesa,
na rozcestí půjdeme mírně doprava. Cesta vlevo vede zpět k chatám. Scházíme prudší strání
po zeleně značené pěšině a vyjdeme na rozcestí
Nad Mlýnkem. Doprava bychom se dostali k domům pod Novým Berštejnem, doleva k chatové
osadě. V přímém směru vede málo zřetelná cesta ke zbytkům po zbořeném domě čp. 30 a další
cesta klesá dolů směrem k Malému Mlýnku.
Půjdeme po ní, míjíme téměř zasypaný sklípek, po levé straně v údolí vidíme budku záchodů, zbylou po tábornících, a cestu, která obloukem stoupá ke zbořeništi. O něco dále vpravo
je táborníky poničený výklenek ve skalní stěně
a k táboru náležející skalní místnosti. Za nimi pak
vidíme mysliveckou chatu. Jdeme vlevo k hrázi
rybníka. Za ní si můžeme prohlédnout ústí náhonu a do skály vytesané prostory bývalého mlýna,
uváděného již v roce 1714.
Pokračujeme po cestě nad mokřinatým údolím, kterým se vine potok směrem k Černému
rybníku. Mineme dům čp. 7. Cesta stoupá hlubokým úvozem, když vyjdeme nahoru, otevře
se nám výhled na Dubou. Mineme odbočku do
ulice Na Terase a pěšinou přes louku projdeme

Lesní cesta z chatové osady

Opravený křížek u bývalého hřbitova

Bývalý špitál

Černý rybník
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Zbytky mlýna Mlýnku

k bývalému hřbitovu.
U něj stojí nově opravený podstavec s křížem.
Podstavec byl okolo
roku 1995 nalezen mezi
rozbitými náhrobky při
rekonstrukci plochy bývalého hřbitova a postaven na současné místo.
Starý dubský hřbitov byl
v 60. letech 20. století
rozhrnut buldozerem.
Přejdeme přes urovnanou plochu bývalého hřbitova ke schodů
a po nich sejdeme do
Českolipské ulice. Podél bývalého hotelu Slávie se vrátíme do centra
Dubé.
–myš–

V roce 2019 si připomeneme řadu výročí, vztahujících se k událostem i významným osobnostem na Dubsku.
Důležitou událostí pro Dubou bylo položení
základního kamene nového kostela v roce 1744
– před 275 lety. S kostelem souvisí několik dalších
výročí, která stojí za připomenutí. Velký obraz Nanebevzetí Panny Marie, který pochází ze zrušeného kostela v místě Panského domu, namaloval českolipský malíř F.J. Richter v roce 1729, tedy před
290ti lety. V roce 1829 byla postavena kamenná
zeď od kostela směrem k městu a také zdobná
skříň varhan byla toho roku opatřena povrchovou
úpravou v bílé a zlaté. Z roku 1834 pochází obraz
sv. Antonína Paduánského od E. Svobody, v témže roce byly z věže u Panského domu, která zde
zbyla po zrušeném kostele, převezeny do kostela
Nalezení sv. Kříže tři zvony. I další obrazy v kostele
mohou slavit výročí, a to 150. Z roku 1869 pocházejí obrazy Neposkvrněné početí Panny Marie, sv.
Alois, Máří Magdalena a Kristus na hoře Olivetské.
Všechny namaloval českolipský malíř Eduard Steffen. Před 125ti lety instalovali pánové Rejna a Černý do kostela nový varhaní stroj.
Z dalších událostí, které se zapsaly do historie Dubé, připomeňme známý příběh otcovraždy, kdy Ignác Schiffner zabil svého otce Antona.
Tragédie se udála před 245 lety 7. května 1774.
Kladnou událostí, od které uplynulo 190 let, bylo
zahájení stavby školy na Dražejově. Oproti tomu
smutné výročí si může připomínat letos Zátyní.
V roce 1834 zpustošil obec velký požár, kterému padlo za oběť 14 domů i s dřevěnou školou.
Vyučování ve zděné škole, která byla po požáru

Márnice na bývalém dubském hřbitově

Výročí v roce 2019
postavena, bylo zrušeno před 55ti lety.
V roce 1839 byla v Dubé nedaleko zbořeného
kostela sv. Petra a Pavla postavena nová márnice.
V roce 1869 zahájila nová škola v Deštné vyučování, které ale bylo před 40 lety ukončeno. Před
deseti lety pak došlo k rekonstrukci této novorománské školní budovy čp. 9. Před 100 lety byla
v Dubé otevřena první česká škola, do té doby
zde děti mohly chodit jen do škol německých. Rok
1949 přinesl nejen zrušení školy v Horkách, ale
především Dubá přestala být sídlem okresního národního výboru a dalších okresních institucí.
Z výročí, týkajících se významných osobností
Dubska, si připomeňme, že letos uplyne 180 let
od narození Eduarda Steffena, který namaloval
čtyři obrazy do kostela Nalezení sv. Kříže v Dubé.
Profesor českolipské reálky a akademický malíř
Eduard Steffen se narodil ve Vrchlabí 13.3.1839.
Před 175ti lety se také narodil kazatel Jednoty
bratrské (ochranovské) Eugen Schmidt, který od
roku 1889 až do své smrti v prosinci roku 1914
působil ve sboru Jednoty bratrské v Dubé.
Letos uplyne 170 let od narození a 115 let od
smrti Friedricha Bernaua. Přemysl Cyril Bačkora
se narodil 22.8.1849, v dospělosti si změnil příjmení na Bernau a jako pseudonym používal jméno Friedrich. Sepsal obsáhlý spis Der politische
Bezirk Dauba (Politický okres Dubá), obsahující
zeměpisné, přírodopisné, demografické a histo-

rické údaje tehdejšího politického okresu Dubá.
Zemřel ve věku 55ti let 2.1.1904.
Před 165ti lety se v Dubé ve významné rodině, zabývající se obchodem s chmelem, narodil
novinář Siegmund Hahn (21.11.1844 – 21.2.1919).
Od jeho smrti uplyne letos 100 let. Připomenout
si můžeme 140té výročí smrti učitele a hudebníka Antonína Liehmanna, který se ale prokazatelně narodil v Tubožském dvoře, nikoliv v Dubé,
jak se někdy mylně uvádí. V květnu uplyne 80 let
od smrti básníka Jiřího Mahena (vlastním jménem Antonín Vančura), který strávil část dětství
v Dubé, kde byl jeho otec tajemníkem kazatele
Jednoty bratrské Eugena Schmidta.
Před 60ti lety zemřel významný matematik, fyzik a astronom PhDr. Arnošt Dittrich
(23.7.1878 – 15.12.1959), který se narodil v Dubé a strávil zde několik let v dětství. Zemřel
v Lomnici nad Lužnicí. 15 let uplyne od smrti
světově uznávaného dětského psychologa profesora PhDr. Zdeňka Matějčka, CSc. Zdeněk Matějček (16.8.1922 – 26.10.2004) měl úzké vazby k Dubé a je pohřben na dubském hřbitově.
Rovněž před 15ti lety zemřela významná malířka Olga Karlíková (6.1.1923-5.8.2004), která žila
a tvořila v Deštné.
–myš–

Varhany v dubském kostele

PhDr. Arnošt Dittrich

Ze života škol

PŘEDVÁNOČNÍ CESTA ZA ZVÍŘÁTKY

Zajíčku v lesíčku, copak děláš?
Běhávám, skákávám, tady mě máš.
Zajíčku v políčku, copak to jíš?
Travičku a tvoji mrkvičku, však ty to víš.
Máme zimní období, čas adventu, čekání na dárky od Ježíška. Ale co taková zvířátka, nadělí jim dárky někdo? ANO.
Žáci 1. třídy se domluvili, nanosili dobroty, které zvířátkům neublíží,
a vydali se na cestu ke krmelci. Dobrůtky si rozdělili do batůžků a o pytel sena se během cesty střídali. Aby cesta byla zajímavá, plnili různé
úkoly zaměřené na přírodu a vše kolem, které si pro ně paní učitelka
připravila.
Vyučování v přírodě všem uteklo jako voda, bláto bylo až za ušima,
oči jen zářily spokojeností a úsměvy byly důkazem toho, že den byl moc
prima.
Prvňáčci a paní učitelka Jana Pancová
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Čteme, píšeme a počítáme s čertíkem Bertíkem

I ti nejmenší čertíci ze školy se učili v pekelné třídě číst, psát a počítat. O tom, že to nejsou žádní hloupí čerti, přesvědčili i velkou čertici, paní učitelku.
Na návštěvu přišli Mikuláš, andělé a kamarádi, velcí čerti. Den to byl moc prima, čertíci byli usměvaví a nejvíce si pochutnali na čertovských palačinkách, které si zdravě dozdobili mandarinkou.
Čertíci z 1. třídy a čertice paní učitelka

Čertí radovánky

I v tomto roce se žáci devátého ročníku převlékli
do kostýmů a vyrazili v čele s Mikulášem a dvěma anděly do jednotlivých tříd ZŠ a MŠ v Dubé.
Čertů bylo tentokrát hodně, a proto o pytle nebyla
nouze. Děti ale slíbily, že své chování zlepší. „Už
nebudeme zapomínat úkoly, pomůcky… A slovo
vyrušování? Tak to už ani neznáme.“ V každé třídě si čerti zatancovali na připravené písně i básně. Andělé rozdali pamlsky a Mikuláš čerty vyháněl pryč. Ve školce byly děti odvážné a bály
se jen malinko. Vládla tam předvánoční pohoda.
Tak zase za rok.
9. třída, Jana Pytlounová

Advent v Mateřské škole

Na adventní období v naší mateřské škole se
připravujeme již říjnu, kdy začínáme tvořit různé
obrázky a výrobky na předvánoční výstavu do
Šatlavy. S touto výstavkou nám pomáhají také
rodiče, kteří se ochotně zapojí. Pro letošní rok
měli téma vyrobit kapříka z čehokoliv a jakýmkoliv způsobem. Že celá výstava byla zdařilá, o tom
se mnozí určitě přesvědčili.
Tradicí je pečení čertíků. Při této práci si děti
užijí plno zábavy, když se podaří a chutnají o to
je větší radost.
Další adventní událostí, na kterou se děti
těšily, někdo víc někdo méně, byl Mikuláš se
svým doprovodem. A přišli dokonce dva. Jednou to bylo celé peklo ze základní školy, těch se
děti skoro vůbec nebály, i když byli hodně ošk-
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liví. Nejvíc děti však vyděsil malý čertík, který
přiběhl a neustále pobíhal mezi dětmi a vyptával
se, kdo že to zlobí. Nakonec si nikoho neodnesl, děti zarecitovaly básničku a slíbily, že budou
už jen a jen hodné a za to dostaly od Mikuláše
odměnu.
Jen odešel Mikuláš, se svým doprovodem,
čekalo nás připravit vánoční posezení s rodiči.
V každé třídě připravují děti s paní učitelkami
pásmo s básničkami, písničkami i pohádkovými
scénkami. Nebo vánoční dílničku, kde si rodiče
s dětmi vyrobí různé vánoční výrobky. Děti pro
tyto příležitosti s paní učitelkami také napekly na
pohoštění cukroví, například perníčky, vanilkové
rohlíčky, linecké a jiné dobroty.
Ve třídě Berušek děti ještě stihly přivítat pří-

jemnou návštěvu. Byla to maminka našeho kamaráda, Benjamina, který se narodil a se svou
rodinou žil několik let v Africe v Beninu. Maminka dětem vyprávěla o nesnadném životě většiny
afrických dětí, ukázala několik fotografií z prostředí, kde Benjamin vyrůstal. Děti se zajímaly,
zda tam mají hady, kousající pavouky nebo slony
a zda tam padá sníh, jaké dostávají děti dárky.
Otázek bylo spousty.
Tak už nám zbývá jen se těšit, až vánoční
stromeček v pokoji zavoní, zvoneček zazvoní a
dětem se očička rozzáří nad dárečky.
V novém roce, přejí zaměstnanci MŠ, všem
hodně úspěchů, pohody, zdraví a trochu i toho
štěstí.
Nemešová Jaroslava, učitelka MŠ

Klub malých Dubáčků

VÁNOČNÍ DÍLNA

Ve čtvrtek 13. 12. proběhla v Klubu malých Dubáčků vánoční dílna. Během celého odpoledne vznikala krásná díla s láskou tvořená – dárečky
pro mamky a babičky. Děti i maminky vyráběly vánoční přání, ozdobné
vázičky a zvonečky z bavlnek. Práce to byla pro někoho možná náročná,
ale výsledek stál určitě za to. Jste všichni moc šikovní a věřím, že dárek
ručně vyráběný potěší každého, komu ho darujete. Co asi budeme vyrábět příště?
J. Rupertová

DIVADLO A MIKULÁŠ

Ve středu 5. 12. chodí Mikuláš se svojí družinou a rozdává dětem dárečky.
Zastavil se i u nás. Nejprve nás Mikuláš s čertem pobavil pohádkou „Jak čert
ukradl andělovi křídlo“ a pak Mikuláš všem dětem naděloval dobroty. Čertice Bertice čichala nezbedníky, ale nakonec žádné dítko do pekla neodnesla.
Máme hodné děti. Pár slziček sice ukáplo, ale nakonec se všechny děti spokojeně usmívaly. Děkujeme Městu Dubá za úhradu nákladů spojených s divadlem a Divadlu Krabice Teplice za krásné představení.
J. Rupertová
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VÁNOČNÍ BESÍDKA

V pátek 14. 12. bylo v klubu veselo. Sešli jsme se, abychom společně oslavili přicházející Vánoce, a moc jsme si to užili. O sváteční naladěni se postarali naši hosté manželé Maškovi. Vážíme si toho, že jste mezi nás přišli
zazpívat si nejen vánoční koledy. Byli jste báječní, děkujeme Vám.
Hra s židličkami byla také velmi zábavná a moc se nám líbila. Během
odpoledne jsme zdobili perníčky, ochutnávali cukroví, které maminky upekly. Nakonec si děti rozbalily dárečky, které na ně čekaly pod stromečkem.
Holčičky dostaly velký domeček pro panenky a kluci zase vláčky a dřevěné koleje. Děkujeme, Ježíšku!
J. Rupertová

ČESKÁ LÍPA

Jiráskovo divadlo
8.2.2019 19:00 ČARODĚJKY V KUCHYNI PŘELOŽENO
Kuchařky Dolly Biddleová a Isabel Lomaxová
mají každá svou televizní kuchařskou show. Každá se orientuje na jinou kuchyni − a příšerně na
sebe žárlí. Doslova se nesnášejí (a to je slabé
slovo).Nejenom kvůli konkurenci, ale také kvůli
dávnému hříchu z mládí. Vstupné: 330 Kč

11.2.2019 19:00 VZKŘÍŠENÍ
Dramatizace povídek neznámého autora v podání Dejvického divadla
Hrají: Jana Holcová, Martha Issová / Veronika
Khek Kubařová, Zdeňka Žádníková, Hynek Čermák, Matěj Hádek / Vladimír Polívka, Václav Neužil, Pavel Šimčík, Ivan Trojan. Režie Michal Vajdička. Vstupné: 450 Kč

MĚLNÍK

Divadelní sál MKD
17.1.2019 19:00 DANA PALA CREATIVITY:
LA MAR
Scénický taneční duet volně inspirovaný Andersenovou pohádkou Malá mořská víla. Představení je plné symbolů, barev, emocí a především
vynikajících uměleckých pohybových výkonů.
Vstupné: dospělí 150 Kč, děti 80 Kč.
24. 1. 2019 19:00 NORA (DOMEČEK PRO
PANENKY)
Představení Divadla Pod Palmovkou. I bezelstné
hrdinky mívají svá tajemství ...
Manželství Nory a Torvalda Helmerových se zdá
být vzorově šťastné. On dělá kariéru a ona je tou
nejroztomilejší oddanou manželkou, jakou si ctižádostivý muž může přát. Leč v nedávné minulosti se Nora v zájmu svého manžela dopustila
drobného podvodu. A teď je v pasti vyděrače.
Slavná Ibsenova hra, která byla ve své době naprosto skandální, je dnes kupodivu stále aktuální.
Vstupné: 390 Kč
29. 1. 2019 19:30 JAKUB SMOLÍK S KAPELOU
Koncertní vystoupení věčného romantika s doprovodnou skupinou. V programu zazní známé hity jako Ave Maria, Jen blázen žárlí, Ne-
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jsi má a další. Koncerty stálice české hudební
scény jsou navíc obohaceny humorem i jevištní
zábavou, čímž interpret umocňuje divácký zážitek a potvrzuje skutečnost, že jeho představení není jen běžný koncert, ale i působivá show.
Vstupné: 375 Kč
31. 1. 2019 18:00 DAN PŘIBÁŇ - VELKÁ CESTA DOMŮ
Cestopisná přednáška. Dan a jeho divoké vyprávění o tom, jak jsme dojeli z Indie přes Banskou
Bystrici do Prahy a mimochodem při tom objeli
svět! Prach, bahno, olej, krev, kalašnikovy, plameny autogenů a hlavně to nebrat celé moc vážně! Sáhli jsme si na dno, vyřešili neřešitelné problémy, ale lezlo nám to na nervy mnohem méně,
než jsme čekali. Vždycky je to sranda, když to
přežijete! A tahle cesta je jednou velkou přehlídkou hodně černého a někdy až nepříjemně vtipného humoru. Vstupné 220,-Kč.
5. 2. 2019, 19.00 LOSERS CIRQUE COMPANY: KOLAPS
Novocirkusová inscenace propojující vrcholnou
akrobacii na hranici fyzických možností s humorem a filosofickým poselstvím zároveň. Kolaps, součást všech životů, každodenní zkušenost která ničí, bortí a drtí. Kolaps, který budeje,
zoceluje, utužuje, nebo se jen rutinně vrací aniž
bychom si všimli a uvědomovali si jeho přítomnost. Bez kolapsu nelze posouvat své možnosti,
nelze jít vpřed, nelze překročit svůj stín. Vstupné 390,- Kč.
Hudební sál MKD
14. 1. 2019 18:00 TOSKÁNSKO – SIENA
A KRAJ CHIANTI
Cestopisná přednáška. Toskánsko je nepřebernou pokladnicí umění, z níž jako by nejsilněji zářila slovutná Florencie. V oslnivém lesku kolébky
renesance snadno zapomínáme na další perly rozeseté po kraji oblých kopečků, vinic, olivovníkových hájů a cypřišových alejí. K cílům nejmilejším
patří hrdá Siena, jež si kvalitou svých uměleckých pokladů v ničem nezadá se svým věčným
florentským rivalem. Vstupné: 80 Kč

Kult ura

23. 1. 2019 18:00 LiStOVáNí: DOPPLER (ERLEND LOE)
Akční scénické čtení. Příběh, který se odvíjí od
zdánlivě bezvýznamné události – pádu z kola.
Doppler, hlavní hrdina knihy, spadne v lese z kola a začne přemýšlet o svém životě, který mu
připadá moc “pilný”. Svou hlubokou osobní krizi
řeší tím, že opustí ženu a děti a přestěhuje se do
lesa. Společnost mu dělá losí mládě, jehož matku
zastřelil kvůli masu. vstupné: 100 Kč
28. 1. 2019, 18.00 HORNÍ MUSTANG
Cestopisná přednáška. Nepál v trochu jiné podobě. Království Mustang, donedávna uzavřené pro
turisty, izolované a tajemné, se již otevřelo světu, ale kulturní a buddhistické skvosty jsou stále
všudypřítomné. Vstupné: 80 Kč

Galerie Pošta
v roce 2019

Galerie Pošta v Dubé zahájí výstavní sezónu
2019 koncem dubna, kdy svou tvorbu představí skupina výtvarníků, kteří se věnují převážně
realistické kresbě pastelem. Vůdčí osobností
této skupiny je mělnický výtvarník Pavel Švec.
V června bude možné shlédnout automatické
kresby mimoňské výtvarnice Reginy Krchňákové, která vystupuje pod pseudonymem Mea Rei.
Červenec nabídne výstavu tvorby dvou zajímavých odobností, litoměřické výtvarnice Ireny Štyrandové, která se zabývá ručním papírem, a Evy
Vágnerové z Ústí nad Labem, která se věnuje
textilním objektům a navrhuje a šije výtvarně
zpracované oděvy. V srpnu se po čtyřech letech
vrátí do Galerie Pošta se svými působivými obrazy Igor Grimmich starší. A na závěr výstavní sezóny představí v Dubé svou tvorbu známá
sklářská výtvarnice Lada Semecká.
–myš–

MĚSTSKÁ KNIHOVNA DUBÁ PŘEDSTAVUJE…
… poslední knihu z trilogie Sangvinisté pod názvem Pekelná krev.
Vše se rozhodne v branách pekla!
Trilogie o Sangvinistech končí, ale opět
spojuje vědu, mytologii a náboženství do
atraktivního a čtivého celku. Erin Grangerová
pokračuje v hledání Luciferových pout, aby se
zbývajícími členy Trojice mohli vyrobit magický Kalich, který ho navrátí do věčné temnoty.
Avšak proti ní stojí démon Legie a armáda obzvláště smrtících nemrtvých. Opět se rozhoří
boj odehrávající se na různých místech světa
– ve Vatikánu, Benátkách, Egyptě, Praze, Pyrenejích a Nepálu, a do hry vstupují kromě Alžběty Báthoryové a Tommyho i nové síly.
Závěrečný děj celé trilogie už více zabíhá do žánru fantasy, ale vyvrcholení je velkolepé.
Tento příběh navazuje na knihy „Krvavé
evangelium“ a „Nevinná krev“, jež jsme vám
představili v předchozích číslech Dubáčku.
Bc. Lucie Matysová
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TJ SLAVOJ DUBÁ
podzimní část sezóny
2018/2019

Po postupu z okresního přeboru do krajské soutěže ozn. I.B třída - západ jsme si před startem
sezony vytyčili jasný cíl, a to udržet krajskou

Tabulka po podzimu
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soutěž v Dubé. Po odehrané podzimní části
soutěže mohu říci, že nás čeká nelehký úkol,
avšak věříme ve své schopnosti a uděláme vše
proto, abychom hráli krajskou soutěž i v příštím ročníku.
První půlrok byl z naší strany hodně rozpačitý. Dobré zápasy střídaly ty horší. Krajskou

Sport
soutěž mnozí hráči hrají ve své kariéře vůbec
poprvé, proto byla z našich výkonů občas cítit
určitá nervozita a někdy nám chybělo i tolik potřebné sebevědomí, abychom dobře rozehraný
zápas dovedli do vítězného konce. Půl sezonu
jsme zakončili se ziskem 13 bodů a obsadili
jsme 11. místo v tabulce. Myslím si, že máme
za sebou povedený podzim a že nám konfrontace s teamy z krajské soutěže otevřela oči.
To, co nám stačilo v okresním přeboru nám
v krajské soutěži stačit nebude. Hraje se totiž agresivnější a rychlejší fotbal. Soupeři jsou
všeobecně kvalitnější a umí potrestat každou
naši chybu.
Důležitá bude zimní příprava, kterou začínáme 8. 1. 2019. Kondiční tréninky budeme mít
každé úterý a čtvrtek. V sobotu budeme trénovat na umělé trávě v České Lípě, kde se budeme zaměřovat na práci s balonem a na taktické
pojetí hry.
Do jarní části bych si přál, aby se nám vyhýbala zranění a hráči měli 100% pracovitost jak
v tréninku, tak v zápase. Hlavně, aby fotbalem
bavili sami sebe, naše fanoušky a dělali městu
Dubá dobrou vizitku.
Na závěr bych chtěl poděkovat městu Dubá
za finanční a technickou přípomoc! Bez technické
pomoci města bychom nemohli mít jeden z nejhezčích trávníků v okrese a bez finanční pomoci bychom nebyli schopni udržet klub v životaschopném stavu. Dále firmě STAVBY NOVÁK,
která nám poskytla na chod klubu sponzorský
dar. V neposlední řadě bych rád poděkoval našim fanouškům za to, že nás chodí podporovat
na naše domácí, tak i venkovní utkání.
Jakub Fliegel

Rozsvícení vánočního stromu

Vánoční výstava v Šatlavě
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