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Měsíčník informací z Dubé a okolí

zdarma

Slovo úvodem
Vážení čtenáři městského zpravodaje, jako by to
bylo včera, co jsme vítali přicházející rok ohňostrojem, který si sami občané odhlasovali o půlnoci. I když sám mám malého syna a Silvestr
jsem slavil doma, přece jsem do půlnoci vydržel a na zahradě s chůvičkou v ruce jej sledoval
a myslím, že ohňostroj byl velice povedený. Dubským hasičům patří velká pochvala.
Měsíc leden je za námi, počasí si s námi
hraje, ale v závěru jsme všichni rádi za každou
kapku deště či sněhovou vločku s nadějí, že se
vyrovná to sucho z minulého roku.
Protože mám první možnost napsat pár řádek
do Dubáčku, dovolte mi, abych představil, s jakou
vidinou jsem kandidoval do zastupitelstva.
Celou svoji pracovní dobu pracuji jako lesník, kde jsem zvyklý na to, že to co se dohodne, se splní a není třeba se k tomu znovu vracet
a souhlas je potvrzen vzájemným podáním ruky.
Ano, zní to naivně, ale v 95% to opravdu platí.
Snaha o zbytečnou byrokracii se nevyhnula ani
našemu oboru a tak je jen na nás vyhodnotit,
k čemu je nutné papír vytvořit a kde stačí jen
ústní dohoda.

Se stejnou filosofií řešení situací jsem se rozhodl kandidovat do zastupitelstva města, a následně přijmout pozici místostarosty. S radostí
musím konstatovat, že se zatím moje představa
plní. Věřím, že mi úsměv na rtech nespadne ani
po důležitých jednání a v případě neúspěchu to
bude motivace pro příště.
Jakékoliv rozhodování obecně není jednoduché a v případě, že rozhodujeme za vás

všechny, je nutné vědět i váš názor. Potěšilo
nás, jakou odezvu měla anketa na určení času
ohňostroje a proto věřte, že se na vás budeme
obracet častěji.
Tento měsíc se na vás budeme těšit v sobotu
23. února na Masopustním průvodu. Těšíme se
na co největší originalitu a vtipnost masek.
Na závěr mi dovolte vám popřát vše dobré
v roce 2019.
Martin Fuxa, místostarosta

PŘEHLED EVIDENCE OBYVATEL MĚSTA DUBÁ ZA ROK 2018
V roce 2018 se přihlásilo k trvalému pobytu celkem
Odhlásilo z trvalého pobytu celkem
Narodilo se nových občanů celkem
Zemřelo celkem
Celkový nárůst obyvatel za rok 2018 je

Bukovec
Deštná
Dubová Hora
Dražejov
Dubá
Dřevčice
Heřmánky

39 občanů
37 občanů
26 občanů
18 občanů
+ 10 občanů

Přehled trvale bydlících občanů v Dubé a přilehlých obcích města
3
62
6
12
1 208
123
22

Horky
Kluk
Korce
Křenov
Lhota
Nedamov
Nedvězí

18
1
34
10
13
37
9

Zpracovala: Miroslava Papírníková

Nový Berštejn
41
Panská Ves
7
Plešivec
12
Sušice
7
Zakšín
74
Zátyní
15
Celkem k 31.12.2018 1 714 občanů

Z městské matriky
JUBILEA

Kudrna Jan, Dřevčice
Lupoměský Antonín, Dubá
Kořínková Anna, Nedamov
Stehnová Božena, Deštná
Hladíková Vlasta, Dubá

80 let
75 let
82 let
83 let
86 let

NAROZENÍ

Fliegelová Tereza Marie, Dubá
Lihm Maximus, Dubá

ÚMRTÍ

Civínová Marie, Dubá
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Zastupitelstvo města Dubá na svém zasedání
přijalo následující usnesení:
VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky
o podané písemné rezignaci ze dne 13. prosince 2018 zastupitelky paní Mgr. Jany Maškové
na mandát člena Zastupitelstva Města Dubá,
z kandidátní listiny volební strany NEZÁVISLÍ,
viz příloha. Podle pořadí byla náhradníkem na
uvolněný mandát člena Zastupitelstva Města Dubá paní Ludmila Kadlečková, které vznikl
jako náhradníkovi mandát člena zastupitelstva
dnem 14. prosince 2018. Paní Ludmila Kadlečková však podala dne 17. prosince 2018 písemnou rezignaci na mandát člena Zastupitelstva Města Dubá, viz příloha. Podle pořadí byl
dalším náhradníkem na uvolněný mandát člena
Zastupitelstva Města Dubá pan Miroslav Novák,
kterému vznikl jako náhradníkovi mandát člena
zastupitelstva dnem 18. prosince 2018. Pan Miroslav Novák však podal dne 19. prosince 2018 písemnou rezignaci na mandát člena Zastupitelstva
Města Dubá, viz příloha. Podle pořadí byl dalším
náhradníkem na uvolněný mandát člena Zastupitelstva Města Dubá pan Antonín Lupoměský,
kterému vznikl jako náhradníkovi mandát člena
zastupitelstva dnem 20. prosince 2018. Pan Antonín Lupoměský však podal dne 7. ledna 2019
písemnou rezignaci na mandát člena Zastupitelstva Města Dubá, viz příloha.
Podle pořadí je dalším náhradníkem na uvolněný mandát člena Zastupitelstva Města
Dubá pan Emanuel Adamec, kterému vznikl
jako náhradníkovi mandát člena zastupitelstva
dnem 8. ledna 2019.
SLOŽENÍ SLIBU ČLENA ZASTUPITELSTVA
Pan Emanuel Adamec složil podle ustanovení
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zákonem stanovený slib
a převzal osvědčení o nastoupení náhradníka
na uvolněný mandát člena Zastupitelstva Města
Dubá, viz přílohy.
1) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele
zápisu paní Mgr. Veroniku Matějkovou a paní Evu
Jelenovou a zapisovatele usnesení pana Jakuba
Fliegela.
pro schválení: 11 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

2) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený program veřejného zasedání Zastupitelstva Města Dubá č. 1/2019.
pro schválení: 11 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO po projednání v kontrolním výboru zastupitelstva plnění usnesení
Zastupitelstva Města Dubá č. 2/2018 ze dne
13. prosince 2018, včetně nedořešených bodů
z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 1/2019 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 31. prosince 2018, který byl na hlavní činnosti
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Usnesení z veřejného
zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 1/2019 ze dne 24. ledna 2019
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údaj
7 milionů 760 tisíc Kč; celkové finanční prostředky na účtech Města Dubá byly 10 milionů 739 tisíc Kč.
4b) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva na základě předložené písemné
žádosti Karate klubu Beringin, z.s., IČ 22840516,
poskytnout dotaci z rozpočtu Města Dubá ve výši
40 000,- Kč na spolufinancování spolku na rok
2019, v této souvislosti bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
Města Dubá, viz přílohy.

pro schválení: 11 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

4c) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu Města Dubá na rok 2019, a to navýšení
paragrafu 3419 – ostatní tělovýchovná činnost
o 15 000,- Kč na pokrytí výdajů spojených s individuálními dotacemi na TJ Slavoj Dubá, Karate klub Beringin a pořádání Svatováclavského
běhu.

pro schválení: 11 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

5a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 18/18, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městské nemovitosti – pozemku
včetně porostů: pozemkové parcely parcelní číslo
98/5, trvalý travní porost, o výměře 94 m2, v obci
Dubá, katastrální území Dubá. Jedná se o pozemek navazující na nemovitosti ve vlastnictví žadatele. Předmětný pozemek je z hlediska využití
pro Město Dubá nepotřebný. Bližší podmínky prodeje budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 1 (A. Ložková)

5b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě projednávání
písemné žádosti – složka č. 20/18, vyhlášení
a zveřejnění záměru prodeje městských nemovitostí – pozemků včetně porostů: části pozemkové parcely parcelní číslo 335/14, orná půda,
o výměře cca 10 m 2, části pozemkové parcely
parcelní číslo 335/27, trvalý travní porost, o výměře cca 270 m2, části pozemkové parcely parcelní číslo 338/3, trvalý travní porost, o výměře
cca 180 m 2, části pozemkové parcely parcelní
číslo 339/1, ostatní plocha (neplodná půda),
o výměře cca 20 m 2, části pozemkové parcely
parcelní číslo 339/2, orná půda, o výměře cca
185 m 2 , a části pozemkové parcely parcelní
číslo 339/3, orná půda, o výměře cca 185 m 2,
v obci Dubá, katastrální území Dubá. Přesné
výměry a rozsahy pozemků budou upřesněny

geometrickým plánem. Jedná se z části o pronajaté pozemky. Předmětné části pozemků jsou
z hlediska využití pro Město Dubá nepotřebné.
Bližší podmínky prodeje budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 11 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

5c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 21/18, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městských nemovitostí – pozemků včetně porostů: pozemkové parcely parcelní číslo 1305, trvalý travní porost, o výměře
201 m2, pozemkové parcely parcelní číslo 1312,
trvalý travní porost, o výměře 28 m2, a pozemkové parcely parcelní číslo 1313, trvalý travní porost, o výměře 102 m2, v obci Dubá, katastrální
území Zakšín. Jedná se o pozemky navazující
na nemovitosti ve vlastnictví žadatele u stavby
čp. 24 v části obce Bukovec. Předmětné pozemky jsou z hlediska využití pro Město Dubá nepotřebné. Bližší podmínky prodeje budou uvedeny
ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 11 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

5d) NESCHVÁLILO na návrh majetkového
výboru zastupitelstva na základě projednávání
písemné žádosti – složka č. 16/18, vyhlášení
a zveřejnění záměru prodeje městské nemovitosti – pozemku: části pozemkové parcely parcelní
číslo 1492/1, ostatní plocha (ostatní komunikace),
o výměře cca 250 m2, v obci Dubá, katastrální
území Dražejov u Dubé. Jedná o pozemek, který
je součástí uceleného komplexu městských pozemků v předmětné oblasti, a na kterém se především nacházejí podzemí sítě (vodovodní přípojky) ke stavbám různých vlastníků, nadzemní sítě
elektro NN a veřejného osvětlení s podpěrným
bodem. S ohledem na tyto skutečnosti je vhodné, aby Město Dubá zůstalo i nadále vlastníkem
tohoto pozemku. Nicméně je doporučeno nabídnout žadateli uzavření nájemní smlouvy.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec
proti schválení: 0
zdrželo se: 1 (H. Středová)

5e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městských nemovitostí – pozemků (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost složka č. 14/18): 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.
SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva v této souvislosti uzavřít Kupní

smlouvu mezi Městem Dubá (strana prodávající) a xxxxxxx (strana kupující). Kupní cena je
stanovena ve výši 49 680,- 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.

asfaltového koberce v celé šíři a délce této pozemní komunikace. Město Dubá dále požaduje
právo vyjádřit se k projektové dokumentaci na
realizaci opravy pozemní komunikace, jejíž zpracování zadá Liberecký kraj. K převzetí pozemní
komunikace dojde ve lhůtě do jednoho roku od
vyřazení této silnice ze silniční sítě. V této souvislosti bude v této fázi uzavřena mezi Libereckým krajem a Městem Dubá Smlouva o smlouvě
budoucí darovací, viz návrh smlouvy v příloze.

5f) SOUHLASILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva převzít bezúplatně formou
darování do vlastnictví Města Dubá nabízenou
pozemní komunikaci od Libereckého kraje, Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace, tj. stavbu pozemní komunikace (Horní Heřmánky, v délce cca 650 m) s pozemkem
p.p. p.č. 585, ostatní plocha (silnice), o výměře
4 466 m2, v obci Dubá, katastrální území Heřmánky. Podmínkou Města Dubá k uskutečnění
převzetí předmětného úseku pozemní komunikace do vlastnictví Města Dubá je, že Liberecký kraj uvedenou pozemní komunikaci na vlastní
náklady před jejím převodem komplexně opraví,
tzn., že provede položení nového asfaltového koberce v celé šíři a délce této pozemní komunikace. Město Dubá dále požaduje právo vyjádřit
se k projektové dokumentaci na realizaci opravy
pozemní komunikace, jejíž zpracování zadá Liberecký kraj. K převzetí pozemní komunikace dojde ve lhůtě do jednoho roku od dokončení její
opravy. V této souvislosti bude v této fázi uzavřena mezi Libereckým krajem a Městem Dubá
Smlouva o smlouvě budoucí darovací, viz návrh
smlouvy v příloze.

5h) SOUHLASILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě jednání s vlastníky pozemní komunikace na Nedvězí zahájit
proces získání předmětné komunikace v délce
cca 700 m (stavba s pozemky) do vlastnictví
Města Dubá. Jedná se o část pozemkové parcely parcelní číslo 1537, ostatní plocha (ostatní
komunikace), o výměře cca 1 700 m2, část pozemkové parcely parcelní číslo 528/5, lesní pozemek, o výměře cca 700 m2, a část pozemkové parcely parcelní číslo 614/7, lesní pozemek,
o výměře cca 400 m2, v obci Dubá, katastrální
území Dražejov u Dubé. V první fázi bude zadáno vypracování geometrického plánu a poté
bude zahájeno jednání o provedení změny druhu kultury z lesního pozemku na ostatní plochu
(ostatní komunikace). Následně bude záležitost
předložena k dalšímu projednání Zastupitelstvu
Města Dubá.

pro schválení: 11 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

pro schválení: 11 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

5g) SOUHLASILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva převzít bezúplatně formou
darování do vlastnictví Města Dubá nabízenou
pozemní komunikaci od Libereckého kraje, Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, tj. stavbu pozemní komunikace
(č. III/25936, Rozprechtice – Dražejov, v délce 3 545 m) s pozemky p.p. p.č. 2787, ostatní plocha (silnice), o výměře 3 183 m 2, p.p.
p.č. 2788, ostatní plocha (silnice), o výměře
4 086 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá,
a s pozemky p.p. p.č. 1587/1, ostatní plocha
(silnice), o výměře 4 526 m2, p.p. p.č. 1592/1,
ostatní plocha (silnice), o výměře 403 m2, p.p.
p.č. 1592/2, ostatní plocha (silnice), o výměře
186 m2, p.p. p.č. 1592/3, ostatní plocha (silnice),
o výměře 281 m2, p.p. p.č. 1592/4, ostatní plocha (silnice), o výměře 249 m2, p.p. p.č. 1592/5,
ostatní plocha (silnice), o výměře 556 m2, p.p.
p.č. 1592/6, ostatní plocha (silnice), o výměře
164 m2, a p.p. p.č. 1592/7, ostatní plocha (silnice), o výměře 1712 m2, v obci Dubá, katastrální
území Dražejov u Dubé. Podmínkou Města Dubá
k uskutečnění převzetí předmětného úseku pozemní komunikace do vlastnictví Města Dubá je,
že Liberecký kraj uvedenou pozemní komunikaci na vlastní náklady před jejím převodem komplexně opraví, tzn., že provede položení nového
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pro schválení: 11 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

pro schválení: 11 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

6) SCHVÁLILO na návrh paní starostky dokument Místní program obnovy venkova – Plán
rozvoje Města Dubá na roky 2019 – 2023, viz
příloha.
pro schválení: 11 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

7a) SCHVÁLILO na návrh paní starostky podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR do Programu obnovy a rozvoje venkova (dotační titul č. 117d8210A: Podpora obnovy místních komunikací) na stavební akci „Dubá,
oprava místních komunikací Nedamov – Plešivec a Horky“.
pro schválení: 11 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

7b) SCHVÁLILO na návrh paní starostky podání
žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR do Programu obnovy a rozvoje venkova (dotační titul č. 117d8210B: Podpora obnovy sportovní infrastruktury), na stavební akci „Víceúčelové
hřiště – Dubá“.
pro schválení: 11 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

7c) SCHVÁLILO na návrh paní starostky podání
žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR do Programu obnovy a rozvoje venkova

(dotační titul č. 117d8210E: Rekonstrukce a přestavba veřejných budov) na stavební akci „Mateřská škola Dubá – rekonstrukce elektroinstalace
a sociálního zařízení“.
pro schválení: 11 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

7d) SCHVÁLILO na návrh paní starostky podání
žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR do Programu obnovy a rozvoje venkova (dotační titul č. 117d8210G: Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů) na stavební akci „Obnova ústředního kříže hřbitova v Deštné, vstupní
brána a branka“.
pro schválení: 11 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

7e) SCHVÁLILO na návrh paní starostky podání
žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR do Programu obnovy a rozvoje venkova
(dotační titul č. 117d8210H: Podpora budování
a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku)
na stavební akci „Dětská hřiště v osadách Města
Dubá“.
pro schválení: 11 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

7f) SCHVÁLILO na návrh paní starostky podání
žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR do Programu podpory cestovního ruchu
v regionech (dotační titul č. 3: Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu) na stavební akci
„Dubské Švýcarsko – systém odpočívadel s informačními panely o kulturně-historickém a přírodním dědictví krajiny“.
pro schválení: 11 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

8) SCHVÁLILO na návrh pana místostarosty
předložený návrh společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., na uzavření dodatku č. 3
ke smlouvě o zajištění služeb v oblasti odpadů
ze dne 21. 12. 2016 mezi Městem Dubá (objednatel) a společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o (poskytovatel), který se týká ceníku
svozu směsného komunálního odpadu v souvislosti s aktualizací počtu poplatníků ke dni 1. 1.
2019 a ceníku za odvozy nádob na Sběrném
dvoře Dubá na jedlý olej a tuk. V této souvislosti bude uzavřen předložený dodatek č. 3 ke
smlouvě o zajištění služeb v oblasti odpadů, viz
příloha.
pro schválení: 11 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

9) ZŘÍDILO na návrh paní starostky na základě předložené písemné žádosti občanů části obce Nový Berštejn – Osadní výbor Zastupitelstva Města Dubá pod názvem Osadní výbor
Nový Berštejn, viz příloha.
ZVOLILO na návrh paní starostky tříčlenný
Osadní výbor Nový Berštejn ve složení: předseda
pan Bc. Tomáš Hrouda, a členové paní Bc. Anna
Ložková a paní Ing. Michala Kmínková, všichni

adresa místa trvalého pobytu Dubá, Nový Ber–
štejn.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 1 (A. Ložková)

10) VZALO NA VĚDOMÍ informace týkající
se:
– pozvání na Masopust, který se bude konat v sobotu dne 23. února 2019 od 14.00 hodin
na náměstí v Dubé,
– zařazení Města Dubá do aplikace Mobilní
Turista od 24. ledna 2019.
Ing. Irena Žalovičová, starostka Města Dubá
Martin Fuxa, DiS., místostarosta Města Dubá

Příští veřejné zasedání
bude 21. února v Dubé

STAVEBNÍ ÚŘAD INFORMUJE

I v letošním roce se Město Dubá rozhodlo vypsat program „Obnova domů
a bytů“. Jedná se o účelovou dotaci na opravy fasád, výměny oken a na realizaci čistírny odpadních vod.
Dotace je určená pro obnovu nemovitostí soukromých vlastníků za účelem
zlepšování vzhledu obce a podporu zřizování domovních čistíren odpadních
vod (kde není zavedena kanalizace). Nemovitost se musí nacházet ve správním území města Dubá (tzn. Bukovec, Deštná, Dražejov, Dřevčice, Dubá,
Heřmánky, Horky, Horní Dubová Hora, Kluk, Korce, Křenov, Lhota, Nedamov,
Nedvězí, Nový Berštejn, Panská Ves, Plešivec, Sušice, Zakšín, Zátyní).
V jednom roce může podat jeden žadatel pouze jednu žádost, a to na více
účelů programu v maximální výši 50.000 Kč. Akci lze realizovat i v průběhu
let, vše musí být řádně zdokumentováno přílohami žádosti, dokončení akce
musí být v roce 2019 včetně posledních dokladů o zaplacení. V rozpočtu na
letošní rok je vyčleněno celkem 150.000 Kč.
Žádost je nutné podat poštou nebo osobně v podatelně na předepsaném formuláři žádosti o dotaci v termínu od 1. 3. 2019 do 15. 11. 2019. Formuláře jsou
k dispozici na stavebním úřadu, v podatelně MěÚ Dubá a na webových stránkách www.mestoduba.cz, kde se také dozvíte, jaké regulativy je nutné dodržet
a jaké přílohy se musí k žádosti o dotaci doložit.
Lenka Čermáková

l Dne 22. 12. 2018 od 10:38 do 11:19 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS 25 v počtu 1 + 3 k dopravní nehodě osobního automobilu na komunikace I/9 (48,3 km). Havarované vozidlo se nacházelo mimo komunikaci
a bylo u něj provedeno protipožární opatření. Řidič vozu neutrpěl žádná
zranění. Jednotka na místě řídila dopravu. Přítomna byla také HZS stanice
Doksy a Policie ČR, které bylo místo nehody před odjezdem předáno.
l Dne 29. 12. 2018 od 17:22 do 18:29 hodin byla jednotka s technikou
CAS 25 v počtu 1 + 5 vyslána k úniku ropných produktů na komunikaci I/9
(mezi 48,7 a 47,8 km). Na místě bylo nalezeno odstavené osobní vozidlo,
které mělo technickou poruchu. Jednotka vyrozuměla správce komunikace
a uniklé PHM posypala sorbentem. Od 17:59 hod. pokračovala jednotka
v likvidaci uniklé nafty až k obci Medonosy.
l Dne 30. 12. 2018 od 14:14 do 15:02 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS 25 v počtu 1 + 6 k dopravní nehodě osobního vozidla na komunikaci
I/9 (43,12 km). Vozidlo se nacházelo na boku mimo komunikaci. Jednotka
provedla protipožární opatření. Řidič, který byl venku z vozu, měl drobné
oděrky a byl předán do péče zdravotníků. Na místo dorazila HZS stanice
Doksy a policie, které bylo místo nehody předáno.
l Dne 1. 1. 2019 od 22:05 do 22:23 byla jednotka s technikou CAS 25
v počtu 1 + 6 vyslána k technické pomoci k odstranění stromu z komunikace. Na místě určení však nebyl nalezen žádný strom. Jednotka pokračovala dál a ve Vrchovanech se setkala s HZS stanice Doksy. Po vzájemné
domluvě a nahlášení situace na operační středisko se obě jednotky vrátily
na své základny.
l Dne 2. 1. 2019 od 13:27 do 14:05 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS 25 v počtu 1 + 5 k dopravní nehodě osobního automobilu na komu-

Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá
nikaci I/9 (54,3 km). Vozidlo s pohonem na LPG se po nárazu do stromu
nacházelo mimo silnici. Jednotka provedla protipožární opatření a odpojení
aku. Řidič byl venku a bez zranění, spolujezdkyně sedící uvnitř si stěžovala
na bolesti v oblasti hrudníku. Byla jí poskytnuta první pomoc a po příjezdu
ZZS byla předána do péče zdravotníků. Na místě zasahovala HZS stanice
Doksy a policie.
l Dne 2. 1. 2019 od 14:45 do 15:23 hodin byla jednotka s technikou
CAS 25 v počtu 1 + 5 vyslána operačním střediskem k technické pomoci
k odstranění stromu spadlého přes komunikaci III/2601. Strom se nacházel
u Dřevčic směrem na Butterberg. Byl rozřezán, odklizen a jednotka před
odjezdem provedla úklid vozovky.
l Dne 3. 1. 2019 od 14:18 do 15:20 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS 25 v počtu 1 + 4 k dopravní nehodě osobního vozidla na krajskou
komunikaci směrem na Rozprechtice. Vozidlo se nacházelo mimo komunikaci na střeše. Zraněnému řidiči byla poskytnuta první pomoc a následně byl předán do péče zdravotníků. Na voze byla provedena protipožární opatření.
l Dne 5. 1. 2019 od 11:13 do 11:28 hodin byla jednotka s technikou
CAS 25 v počtu 1 + 4 vyslána k technické pomoci k odstranění spadlého
stromu na komunikaci I/9 (43,86 km). Strom zasahoval do půlky vozovky.
Po jeho rozřezání a odstranění byl proveden úklid vozovky.
l Dne 8. 1. 2019 od 15:20 do 16:10 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS 25 v počtu 1 + 4 k technické pomoci k odstranění spadlého stromu na
komunikaci II/259. Vozovka byla neprůjezdná, jednotka provedla odstranění
stromu a následný úklid komunikace.
l Dne 9. 1. 2019 od 5:17 do 7:04 hodin byla jednotka s technikou CAS 25
v počtu 1 + 5 vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu na komunikaci I/9 (54,55 km). Havarované vozidlo se nacházelo mimo komunikaci bez úniku provozních látek. Řidičce, která již byla mimo vozidlo, a bez
zranění, bylo umožněno ohřát se v hasičském voze. U jejího automobilu
byla provedena protipožární opatření. Na místo dorazila HZS stanice Doksy a policie. Naše jednotka vyčkala až do příjezdu odtahové služby.
l Dne 14. 1. 2019 od 8:04 do 8:29 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS 25 v počtu 1 + 5 k technické pomoci k odstranění stromu z komunikace II/259 (na 34 km). Jednotka strom rozřezala, odklidila a provedla
úklid vozovky.
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l Dne 14. 1. 2019 od 9:03 do 9:24 hodin byla jednotka s technikou CAS
25 v počtu 1 + 5 vyslána k technické pomoci na komunikaci III/25936
(2,56 km), kde se nacházel strom zasahující do poloviny vozovky. Na místo dorazila také HZS stanice Doksy. Naše jednotka strom rozřezala a s pomocí jednotky z Doks byl strom odklizen. Před odjezdem na základnu byl
proveden úklid vozovky.
l Dne 14. 1. 2019 od 9:48 do 10:17 vyjela jednotka s technikou CAS 25
v počtu 1 + 5 k technické pomoci na komunikaci II/259 (33,43 km), která
byla neprůjezdná kvůli spadlému stromu. Jednotka jej rozřezala a provedla
úklid komunikace.
l Dne 14. 1. 2019 od 18:22 do 18:55 hodin byla jednotka s technikou
CAS 25 v počtu 1 + 5 vyslána k technické pomoci k odstranění spadlého
stromu na komunikaci II/259 (33,52 km). Strom, který zasahoval přes celou
vozovku, byl odklizen a po úklidu silnice se jednotka vrátila na základnu.
l Dne 17. 1. 2019 od 11:35 do 14:41 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS 25 v počtu 1 + 3 k dopravní nehodě osobního automobilu, které při
průjezdu Zakšínem po komunikaci I/9 skončilo ve vodním toku. Z vozidla
unikaly do Liběchovky provozní látky, proto naše jednotka v potoce zbudovala nornou stěnu a za použití vapexu se snažila zabránit jejich dalšímu
šíření. Na místo dorazily jednotky HZS Česká Lípa a stanice Doksy, Policie
ČR a dopravní policie. Dále byla přivolána ekoložka města Dubá, zástupce Povodí Ohře, OŽP Česká Lípa – vodoprávní úřad a informována byla
také Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Řidič byl bez zranění venku z vozidla. Na vyzvednutí vozu z potoka byl povolán jeřáb z HZS Česká
Lípa. Po jeho vytažení převzala vozidlo odtahová služba.

l Dne 22. 1. 2019 od 7:59 do 8:25 hodin byla jednotka s technikou
CAS 25 v počtu 1 + 4 vyslána k požáru domu do Doks. Na místě již zasahovala jednotka HZS stanice Doksy. Po domluvě s velitelem zásahu se
naše jednotka vrátila zpět na základnu.
l Dne 24. 1. 2019 od 12:50 do 13:02 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS 25 v počtu 1 + 4 k požáru kontejneru na směsný komunální odpad do
Školní ulice v Dubé. Na místě bylo zjištěno, že na papír byl vhozen žhavý
popel. Požár byl zlikvidován pomocí vysokotlaku. Kontejner nebyl poškozen, jednalo se totiž o kovovou nádobu. Majitelé byli poučeni o tom, jak
správně zacházet s horkým popelem.
(Mar)

Ohlédnutí za Česko-polskými dny radosti

Máme za sebou další společný přeshraniční
projekt s partnerským městem Mirsk. Ten nesl
název „Česko-polské dny radosti při příležitosti
nabytí samostatnosti” (registrační číslo projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001493) a je
spolufinancován z prostředků Evropské unie,
programu INTERREG V-A Česká republika –
Polsko 2014 – 2020 z Fondu malých projektů
Euroregionu Nisa.
Koncepce našeho společného projektu byla
postavena na připomenutí si významných milníků v historii našich obou národů. Pro nás
Čechy to byl datum 28. 10. 1918 a pro polský
národ 11. 11. 1918, tzn. pro oba národy 100 jubilejní výročí.
Z celosvětového hlediska byl loňský veliký
svátek spojený s 11. listopadem připomenutím
100. výročí ukončení 1. světové války. Datem
ukončení 1. světové války je považován právě 11. listopad 1918, a svět si toto datum každoročně připomíná a oslavuje jej. Právě před
100 lety, 11. listopadu 1918, od 11 hodin (pařížského času) zavládlo na všech frontách příměří („magické jedenáctky”). Příměří bylo podepsáno tentýž den v časných ranních hodinách
(v 5.05 hodin) německou generalitou ve štábním
vagóně vrchního velitele dohodových vojsk, francouzského maršála Ferdinanda Foche v Compiègne. I přesto, že příměří ukončilo boje první
světové války, trvalo ještě šest měsíců, než byla
během Pařížské mírové konference přijata Versailleská smlouva, která znamenala definitivní
mír a faktickou kapitulaci Německa.
Společný program, který si připravily děti
se svými mentorkami-učitelkami, jsme měli
možnost shlédnout u nás v Dubé 15. 9. 2018
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v sušárně chmele během kulturně společenské
akce, kterou jsme uspořádali v rámci Dnů evropského dědictví. Stejný blok představení děti
předvedly dne 11. 11. 2018 také v partnerském
městě Mirsk v místní velké sportovní hale při Základní škole Mirsk.
Konkretizace programu byla řešena na pracovním setkání projektového realizačního týmu
v Mirsku dne 31. 10. 2018. Na tomto jednání bylo
mimojiné dohodnuto, že čeští účastníci do Mirsku dojedou ještě v dopoledních hodinách 11. 11.
2018 ve snaze mít dostatečný čas na společné
zkoušky představení jak pěveckých, tanečních,
tak ale i divadelních vystoupení.
V rámci projektu byla využita služba profesionálních zvukařů a osvětlovačů, právě tak byla
postavena scéna pro naše „amatérké, ale skvělé dětské hvězdy”, aby na ně v hledišti všichni
dobře viděli.
Od 16:00 hodin začal samotný oficiální slavnostní program. Prostory sportovní haly byly dokonale vyzdobeny. Interiér budovy byl skutečně
ve znamení slavnostního a vlasteneckého ducha,
a tuto atmosféru podtrhovala také výstava společných výtvarných prací žáků základních škol
obou partnerských měst, kterou organizátoři
akce velice schopně do prostor implementovali.
Hostů na naše představení přišlo doopravdy mnoho, vyhrazený prostor v hledišti byl zcela
plný. Celým programem provázel pan Bolesław
Faściszewski, koordinátor věcných aktivit projektu na polské straně. Jeho moderátorské nadání
si doopravdy zaslouží obrovský obdiv. V úvodu
pronesli přivítací řeč pan starosta města Mirsk
Andrzej Jasiński a také pan ředitel základní školy Mirsk Piotr Czembrowski. Potom už následoval

blok vystoupení našich dětí, které se do projektu
zapojily. Celkem jich v rámci doby trvání projektu na polské a české straně společně bylo 80.
Mimo program, který jsme společně nacvičovali, vystoupily s nádherným vlastenecky pojatým
programem plným zpěvu a pohybu – tance, děti
z mateřské školy v Mirsku. Před oficiálním vyhodnocením přínosu projektu vystoupil také ještě sbor Jubilatio. Po přestávce na kávu a možnosti prohlédnout si výstavu pokračoval večerní
program přehlídkou krásných polských vlasteneckých písní v podání Dolnoslezské filharmonie z Jelení Hory. Veřejnost se u mnoha písní
z repertoáru, který během více než hodinového
představení umělci zahráli a zazpívali, zvedla ze
židlí a ve stoje jedním „hrdým“ hlasem napříč věkového portfolia účastníků od dětí až po starší
občany zpívala společně se zpěváky z filharmonie. Z našeho přátelského setkání z Mirska zpět
domů se nám odjíždělo s pocity veliké spokojenosti s dobře odvedenou prací.
„Výstava společných prací dětí“ byla návštěvníkům města Mirsk k dispozici až do 15. 12.
2018, a to v prostorách místní veřejné knihovny
v budově radnice na náměstí.
„RADOST”, která byla součástí názvu našeho projektu se díky všem zúčastněným dětem
a jejich programu, vytrvalé práci všech angažovaných učitelek a obou ředitelů základních škol,
kvalitní spolupráci společného projektového týmu,
a také nadšení a dobré faktické partnerské spolupráci samosprávy měst Mirsk a Dubá, mezi lidmi
doopravdy byla. A to byl také jeden z cílů našeho
projektu, přinést radost lidem našeho česko-polského příhraničí. DĚKUJEME!!!
Ing. Barbara Vítková, koordinátorka projektu

PŘÍBĚH VODY

Význam vody pro přírodu a člověka nelze v úplnosti vyjádřit. Pro úvod
se jistě hodí použít citát: „Vodě je dána čarovná moc, být šťávou života
na Zemi“. Tuto větu nevyslovil nikdo méně významný, než vědec, technik
a umělec své doby Leonardo da Vinci. Tím řekl vše, co my lidé moderní doby stále v různých obměnách opakujeme, ale v mnoha případech to
nebereme tak vážně. Při každodenním používání vody jsme si na ni tolik
zvykli, že ji pokládáme za banální jev, že slovo voda pokládáme za běžnou, ničím nezajímavou věc.
Vodu zařadil Aristoteles, jistě právem, mezi základní elementy vzniku
Světa. Dnes se nám voda jeví jako nejsložitější ze všech jednoduchých látek, je nám známa celá řada chemických a fyzikálních vlastností vody, nicméně stále zbývá osvětlit celou řadu jevů, které s sebou voda nese.
Při pohledu z vesmíru vypadá Země jako modrobílá planeta: bílá od
vodní páry a modrá od vody. Část zemského povrchu s obsahem vody v kapalném skupenství nazýváme hydrosféra. Většinu povrchu Země (71 %)
pokrývá slaná voda moří a oceánů, jež tvoří 97 % celého vodstva na naší
planetě. Obsahuje průměrně 35 g soli v jednom litru. Sladká voda tvoří jen
nepatrnou část hydrosféry – 3 %, přičemž 69 % této vody je v ledovcích,
které jsou v polárních oblastech. Dalších 30 % je voda podzemní a jen necelé procento tvoří voda povrchová a atmosférická.

K oběhu vody dochází účinkem sluneční energie, zemské gravitace
a rotace Země. Voda se vypařuje z oceánů, vodních toků a nádrží, ze zemského povrchu a z rostlin. Vodní páry a drobounké kapičky vody v oblacích
se pak v ovzduší pohybem vzduchových mas způsobených nestejným zahříváním vzduchu nad pevninou a oceány i zemskou rotací neustále přemísťují (cirkulace atmosféry). Po kondenzaci páry z ovzduší dopadá voda
ve formě srážek na zemský povrch, zejména ve formě deště a sněhu. Zde
se část vody hromadí a odtéká jako povrchová voda, vypařuje se zpět do
ovzduší nebo se vsakuje pod zemský povrch a doplňuje zásoby podzemní
vody. Podzemní voda po určité době znovu vystupuje na povrch ve formě
pramenů nebo dotuje vodní toky. Voda je také součástí všech živých organismů, lidské tělo je až ze 70 % tvořeno vodou, obdobně jsou na tom
i rostliny. Bez vody by život, jak ho známe, nemohl existovat. Pro zachování života na Zemi je nezbytné, aby člověk vodu udržoval v jejím životaPLACENÁ INZERCE

Nejlepší místo pro život
dárném stavu – čistou a živou. Voda má hodnotu nejen ekologickou, ale
i ekonomickou. Pětina lidstva nemá přístup k nezávadné vodě. Ve 20. století zmizelo 50 % světových mokřadů. Rozdíly mezi zásobami vody a její
spotřebou se neustále prohlubují. Znečištěním vodních toků, nádrží, moře
a ovzduší, se zhoršuje kvalita vodních ekosystémů i ekosystémů v jejich
okolí. Každý rok se do oceánu dostane více než 8 milionů tun plastů (to je
jako kdyby se do moře každou minutu vyklopil plný nákladní vůz plastového odpadu). Značná část znečištění životního prostředí pochází ze zemědělství (pesticidy, hnojiva) a výrazně zasahuje i vodní zdroje. Pitná voda
se stává strategickou surovinou.
Pro řadu národů byla voda předmětem úcty a respektu, dnes by jistě
nebylo od věci mít úctu k vodě jako součást národní kultury.
M. Bašová
doporučená literatura: Voda v krajině (Václav Cílek a kol.)
Budiž voda (Seth M. Siegel)
Hledáme zdroje podzemní vody (M. Herzán)
Živá voda (O. Alexandersson)
Skrytá tajemství vody (E. Masaru)

foto Pepa Středa

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.

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
7
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává
slepičky z našeho chovu typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell typu Arakauna.
Stáří 14 – 19 týdnů.
Cena 159 – 209,- Kč/ks.
Prodej se uskuteční:
v Dubé – u kostela
14. března ve 14.40 hodin
a 24. března ve 13.15 hodin
----------------------------------------------Výkup králičích kožek.
Cena dle poptávky.
Případné bližší informace:
Po – Pá 9.00 – 16.00 hodin,
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
PLACENÁ INZERCE

KOUPÍM POUŽITÉ
KOVOOBRÁBĚCÍ
STROJE

VYŘEŠENÍ HÁDANKY
Z MINULÉHO ČÍSLA
křížek u Zátyní

NOVÁ HÁDANKA
(foto Markéta Myšková)

PLACENÁ INZERCE

NABÍZÍME PRONÁJEM
nově zrekonstruovaných

- soustruh
- frézku
- vrtačku
a jiné stroje na kov
Tel: 604 549 515
Tel: 605 891 390

nebytových prostor
na obchod nebo kancelář
o výměře cca 40 m2 (prodejní plocha,
zázemí a hygienické zařízení)
v Poštovní ulici č.p. 132, Dubá
m. Čermákovi – tel. 728 248 303.

8
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Projekční a inženýrská kancelář
Luděk Kottvald
autorizovaný technik pro pozemní stavby
a požární bezpečnost staveb
AO 0500090
IČ 156 74 649
Havlíčkova 405, 472 01 Doksy
mobil: 731 475 516
e-mail: lkottvald@centrum.cz
projekty pozemních staveb
požární bezpečnost staveb
návrhy protiradonových opatření
inženýrská činnost, technický dozor
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Sběrný dvůr Dubá v roce 2019
Máme tu rok 2019 a zima se nám pomalu chýlí
ke svému závěru (aspoň já v to doufám). Přelom měsíců února a března je dobou, kdy řada
z vás opět začne pravidelně navštěvovat sběrný dvůr. Připomeňme si tedy základní pravidla,
která ve sběrném dvoře platí.
Sběrný dvůr slouží výhradně občanům
Dubé (včetně všech jejích částí) a majitelům
rekreačních objektů v našem správním území, kteří jsou zapojeni do systému nakládání
s odpady v obci. Využívat jej nemohou podnikatelské subjekty, jimž zákon ukládá povinnost
uzavřít si vlastní smlouvu na likvidaci odpadů
s oprávněnou osobou.
Pneumatiky
V případě pneumatik i nadále platí, že u nás
zdarma lze odložit pouze pneu z osobních automobilů a motorek, a to v omezeném počtu 4
kusů na jednoho občana (nebo rekreační objekt). V případě, že bude tento limit překročen,
vzniká povinnost uhradit nadpočetné pneumatiky, přičemž za jeden kus vám bude naúčtován
poplatek 62,- Kč.
Nákladní pneumatiky jsou vždy zpoplatněny, a to částkou 215,- Kč za jeden kus. Stejně
tak i pneumatiky traktorové, kdy za každý kus
zaplatíte 540,- Kč. Věřte, že náklady města na
následnou likvidaci jsou výrazně vyšší.
Objemný odpad
Do kontejnerů na objemný odpad patří např.
linolea, koberce, zničený nábytek a další velikostně nadměrné odpady. V případě objemných
odpadů bych chtěla všechny požádat, aby nám
pomohli a věci, které jsou již k neupotřebení
(poškozený nábytek, gauče apod.) se snažili
před vývozem k nám rozbít. Naopak, pokud
se bude jednat o věci, které by si třeba ještě
mohl někdo vzít (např. skříňky do garáže, dílny,
nerozbitý nábytek aj.), tak takové se snažíme
v rámci předcházení vzniku odpadů zbytečně
nevyvážet na skládku. Běžně si od nás občané odvážejí dveře nebo již zmíněný nábytek. A
to je myslím super, protože čím méně toho na
skládku poputuje, tím lépe. Veškeré instrukce
vždy dostanete od obsluhy SD.
Směsné stavební a demoliční odpady
Stavební odpady netřeba dlouze představovat.
Jsou to střešní krytiny, cihly, tvárnice, omítky,
beton, nebo třeba ztvrdlé pytle s cementem
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atd. V letošním roce bychom v jejich případě
rádi zavedli jasnější pravidla, neboť jejich produkce stoupá a s tím i náklady na jejich likvidaci. Kvůli absenci váhy jsme však zpoplatnění prozatím neřešili, ačkoliv směrnice říká, že
zdarma je pouze 500 kg na osobu či rekreační objekt za rok. V příštím vydání Dubáčku se
tedy dozvíte více o tom, jak budeme ke stavebním odpadům nově přistupovat.
Nebezpečné odpady
NO zůstávají nadále nezpoplatněny a množstevně neomezeny.
Zpětný odběr elektrozařízení
V rámci zpětného odběru může kdokoliv přivézt na SD jakékoliv elektrospotřebiče, elektrické nářadí, hračky na baterie atd. Nově opět
patří pod zpětný odběr i bojlery, které jsme dříve museli dávat do železného odpadu.
Železné odpady
Nadále k nám můžete vozit veškeré železné
odpady i jiné kovy, na které zde máme umístěný kontejner od společnosti Kovošrot Group
CZ a. s. Bohužel neuvažujeme o zavedení výkupu, proto je zde budete moci nechat pouze
zdarma, nikoliv za úplatu.
Biologicky rozložitelné odpady
Tráva, listí, větve, atd. V případě „BIA“ se také
nic nemění. Nebudeme jej limitovat ani zpoplatňovat.
Použitelný textil, knihy, hračky
Přesně na takové věci, které dále předáváme
Diakonii Broumov, zde máme vyčleněný krytý
a uzamykatelný kontejner. Využívat jej můžete
na stejné věci jako oranžový kontejner u nákupního střediska. Pokud budete mít oblečení ve
velkých pytlích či krabicích, nebo bude kontejner před samoobsluhou plný, neváhejte navštívit sběrný dvůr, kde můžete vyjmenované věci
určené na charitu zanechat.
Papíry
Na papír máme vyčleněný bývalý vážní domek,
kde jej skladujeme a poté předáváme Kovošrotu. Ráda bych všechny poprosila, aby kartonové krabice, bez ohledu na velikost, vozili spíše
na sběrný dvůr, než je pracně strkali do kontejnerů na tříděné odpady, které jsou rozmístěny
pod Dubé i všech obcích. Ze zkušeností víme,
že jedna krabice dokáže v takovém kontejneru zabrat místa tolik, že už se tam pomalu nic

dalšího nevejde a kolem kontejnerů se nám pak
kupí nepořádek. Ve sběrném dvoře vám rádi
vezmeme všechen papír.
Plasty
Obdobně jako u papíru platí, že všechny plasty,
zejména ty větší, můžete vozit na sběrný dvůr,
kde na ně máme krásný velký kontejner.
A pro ty, co vydrželi číst až do konce, mám
jednu dobrou zprávu na závěr. V březnu opět
přistavíme na sběrný dvůr uzavřený kontejner na nebezpečné odpady s obsahem AZBESTU. Přistaven bude od 4. března. Protože
jeho kapacita je omezená, je však nutné předem zavolat na tel. číslo 722 530 449 (sběrný
dvůr – paní Pabišková) nebo na 724 857 243
(ekolog MěÚ Dubá) a domluvit se na množství a termínu, ve kterém byste tento odpad
chtěli dovézt.
Obě uvedená telefonní čísla můžete využívat v případě jakýchkoliv dotazů týkajících se
odpadů a našeho sběrného dvora. Vždy vám
rády poradíme.
Těšíme se s vámi na viděnou ve sběrném
dvoře.
Zuzka Martínková

PLACENÁ INZERCE
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I v zimě se dá jít na houby, roste dokonce několik
jedlých druhů. Zajímavou a dobře upotřebitelnou
houbou je Jidášovo ucho, kterému vyhovuje mokré chladné počasí, drobný déšť či rozbředlý sníh.
Roste na odumírající kmenech a větvích černého
bezu. A kam na něj vyrazit? Třeba můžeme vyjít
z Dubé po silnici směrem na Rozprechtice. U kraje lesa zabočíme doleva a půjdeme polní cestou
podél lesa. Cesta posléze zahýbá opět doleva
a stoupá k myslivecké kazatelně na návrší. Výhled do táhlých luk, lemovaných lesy, stojí za to
v každé roční době.
Cesta zahýbá loukou doprava a vede k ústí
Husarské soutěsky s mohutným dubem. Zde cestu opustíme a dáme se přes louku doleva k telegrafnímu sloupu, který stojí u lesa. Za ním pak
do lesa zahýbá vyjetá cesta. A máme-li štěstí
na vlhké počasí, jistě zde Jidášovy uši nalezneme. Jdeme dále lesem, cesta je méně zřetelná,

Cesta přes louky k Husarské soutěsce

V zimě na houby?
sejdeme ze stráňky a již před sebou opět cestu
vidíme. Provede nás levou stranou údolí a vyústí
na rozcestí, kde nově zasázené stromky nahrazují porost, zničený polomem při vichřici před
několika lety.
Dáme se doprava. Na pravé straně na skále
nad cestou si můžeme všimnout vytesané schématické Madony s Ježíškem. Cesta vede kolem
skalního bytu směrem ke dvěma chatám. Vyjdeme z lesa a zabočíme doprava podél zurčícího
potoka. Dojdeme k mostku. Napravo je malý rybníček a za ním mohutná odlámaná skála, která
skrývá sklepní prostory. Nahoru podél skály pak
vede cesta k dalším dvěma chatám. My ale půjdeme doleva kolem kontejnerů. Na silnici se pak
dáme opět doleva a starou lipovou alejí se vrátíme do Dubé.

Jidášovo ucho najdeme samozřejmě na mnoha dalších místech, například na Lopušáku, především v horní části, kam dojdeme po pěšině,
která ostře doprava odbočuje kolem mříží zajištěné jeskyně. Pěšina pak znovu v ostrém úhlu
zatáčí vlevo a vyvede nás do horní části, kde po
pravé straně můžeme obdivovat mohutné staré
polámané bezy a ovocné stromy.
–myš–

Jidášovo ucho

Madona

Otazníky kolem Sigmunda Hahna

Sigmund, někdy psáno také Siegmund, Hahn
byl právník a především novinář, který se narodil v Dubé v židovské rodině významných
obchodníků s chmelem. Vystudoval v Praze
právnickou fakultu a psal do německého deníku Bohemia. Po přesídlení do Vídně byl v letech

1875 – 1919 odpovědným redaktorem národohospodářské rubriky Neues Wiener Tagblatt, působil
i jako vídeňský dopisovatel Bohemie. Mimoto byl
v letech 1867 – 1891 autorem řady almanachů
Reichsraths-Almanach.
V únoru si můžeme připomenout výročí jeho
smrti. Ovšem není zcela jasné kolikáté. Podle Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem
a Kalendaria, které vydává Městská knihovna
v České Lípě uplyne letos 21. února od jeho smrti
přesně 100 let. Podíváme-li se hlouběji, zjistíme,
že Biografický slovník Historického ústavu Akademie věd ČR udává rok Hahnova úmrtí 1928.
A dokonce místo února srpen.
Pátráme-li však dále, dostaneme se k čtvrtletníku Krajské vědecké knihovny v Liberci
Světlik, kde v č. 44 nalezneme životopisné
údaje Siegmunda Hahna. Zde je uvedeno, že
zemřel 21. 2. 1929 ve Vídni. Pokud nahlédneme do Příručky rakouských autorů židovského
původu, zjistíme, že je zde také jeho úmrtí da-

továno 21. 2. 1929, ovšem vzhledem k tomu,
že všechny další údaje se zcela shodují se zápisem ve Světliku, je pravděpodobné, že rakouská příručka byla zdrojem pro liberecký
text. Bohužel židovské matriky do problému
světlo nevnesou, protože ne vše se dochovalo
a ne vše je dostupné.
Sigmund Hahn byl synem Abrahama Hahna,
majitele Panského domu čp. 192 v Dubé, a jeho
druhé ženy Philippiny rozené Libitzky. Abraham
Hahn přišel do Dubé se svým otcem Salomonem
z Mnichova Hradiště. Později koupil (či postavil)
v Dubé Panský dům a několik pozemků za dnešní Zahradní ulicí, kde byla později postavena velká Hahnova sířírna a sušárna chmele, jejíž ruiny
jsou zde dosud patrné. Sigmund Hahn, narozený
21. 11. 1844, se oženil s Johannou (Ninou) Schurovou a měl s ní dva syny, Wilhelma a Rudolfa.
Kromě mnoha různých údajů o rodině Hahnových
se možná časem podaří zjistit i přesné datum
úmrtí Sigmunda Hahna.
–myš–

Titulní stránka almanachu

Panský dům v roce 1915

Hahnova sířírna s chmelnicí
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Ze života škol

Od kapky vody
k moři

Během dopoledne děti prostřednictvím pohádky „O Sněžence, Mlžence a Voděnce“ objevovaly tajemství klimatu, podnebí a prostředí
na planetě Zemi, vodu na ledovci, v lese, v moři
i na poušti, putování kapky vody od lidské potřeby pít, přes přírodní koloběh až k zásobování
pitnou vodou.

Říká se, že to, co se učíme v mateřské škole, se
učíme pro život. Proto se již v raném věku, v naší mateřské škole, zabýváme environmentálním
vzděláváním dětí – povědomím o ekologii, přírodě a smyslu života.
S podporou MAP Českolipsko, což je Evropskou unií dotovaný místní akční plán rozvoje
vzdělávání s konkrétními cíli, kroky a zodpovědnostmi, jsme s dětmi navštívili Ekocentrum Brniště, kde jsme poznali, že je voda základ života, že je voda velký živel a jak funguje koloběh
vody v přírodě.

Zdravá svačina
má své vítěze
Pololetní vyhodnocení ročního programu Zdravý životní styl,
jehož součástí jsou zdravé svačiny dětí,
proběhlo v pátek 18. ledna v jídelně školy.
Na zdravé odměně, kterou připravily paní kuchařky,
se sešly třídy VI., I. a vítězná IV.B.
Všem třídám gratulujeme a všem ostatním přejeme hodně
zdravých svačin v druhém pololetí!
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Hrou s padákem vnímaly barvy a odstíny
vody. Hrou „Na rybník, potok, řeku“ a „Z vody
na břeh“ reagovaly na daná slova pohybem.
Jako vědci v laboratoři vytvářely pokusy s vodou a tekutinami – s ovocným sirupem, olejem,
kořením, papírem, objemem, hustotou a vzájemnými reakcemi. Nabízely se evokační otázky
– která tekutina je těžší, proč papírová kytička
rozkvetla? Nakonec si děti vyrobily z připravené
šablony vodní vílu, nebo cokoliv s vodou spojeného.
Program na environmentální povědomí o vodě a její nezbytné funkci k životu je v Ekocentru
velmi zdařilý. Také prostředí i paní lektorky velmi
příjemné, proto se rádi znovu do Brniště vrátíme.
Na závěr nutno podotknouti a připomenouti, že
je třeba neustále dětem i nám samotným připomínat, jak je voda k životu důležitá a jak je potřeba s ní šetřit.
Za MŠ Dubá Jaroslava Sloupová

ČESKÁ LÍPA

Jiráskovo divadlo
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
19. 2. 2019 19:00 IVAN MLÁDEK A JEHO
BANJO BAND
Typické složení skupiny sestávající jak z hudebníků, tak i ze známých Mládkových komiků
umožňuje realizaci hudebně-zábavných bloků
různé délky, nebo samostatné celovečerní představení. Vstupné: 290 Kč
27. 2. 2019 19:00 PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ

Jiřina Bohdalová v hlavní roli svérázné vdovy. PŘESUNUTO NA 27. ÚNOR 2019. Vstupné:450 Kč. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
KD Crystal
15. 2. 2019 20:00 CHARITATIVNÍ PLES NEMOCNICE ČESKÁ LÍPA
Hraje Big ´O´ band Marka Ottla. Večerem provází
Eliška Jansová a Tomáš Impseil. Losování vstupenek o hodnotné dary, občerstvení. Předprodej
vstupenek v NsP ČL: tel.: 487 954 572 (marketing, 2. patro poliklinika). Vstupné: 350 Kč
16. 2. 2019 20:00 10. KVĚTINOVÝ PLES
Program: hudební skupina Stratos a bubenická
show TAM – TAM – BATUCADA, předtančení
školy ELIVE CENTRE. Vstupné: 300 Kč,
28. 2. 2019 20:00 POLETÍME? CHCE TO
TOUR! 2019

Kult ura

Poletíme? vyráží na své turné CHCE TO TOUR!
2019. Vstupné: 230 Kč
Vodní hrad Lipý – Centrum textilního tisku
12. 2. 2019 GIEDRĖ LUKŠAITĖ MRÁZKOVÁ
& PETRA ŽĎÁRSKÁ – CEMBALO
Cyklus komorních koncertů
16. 2. 2019 10:00 – 16:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V CTT
Zahájení 9. turistické sezony v novém roce 2019.
Jedinečná možnost vyzkoušet si potisk historickými formami.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA DUBÁ PŘEDSTAVUJE…

...knihu ze série Velká knihovna americké spisovatelky Rachel Caine (pseudonym) pod názvem
Z kostí a inkoustu, kterou nyní máme k dispozici
jako součást výměnného souboru z České Lípy
a doufáme, že se brzy i se svým pokračováním
objeví v našem fondu stálém.
Jess a jeho rodina se živí pašováním knih. Ve
Velké knihovně v Alexandrii je totiž uloženo veškeré vědění světa a vlastnit knihy je přísně zakázáno. Proto se najdou mnozí, kteří jsou za ně ochotni nemálo zaplatit. Jess dostane možnost ve Velké
knihovně studovat a získat tak zákulisní informace
důležité pro jejich rodinný obchod. Brzy ale zjišťuje, že Knihovna je mnohem temnější a zlověstnější místo, než si vůbec dokázal představit.
(zdroj: www.databazeknih.cz)

Tato kniha je určena pro mládež, ale myslím
si, že i dospělí se dokážou do tohoto příběhu
začíst. Jedná se o přímočaře napsané fantasy,
které svižně ubíhá. Není zde sice moc prostoru
pro vytvoření si vztahu k jednotlivým postavám,
ale zase nic neodvrací naši pozornost od hlavní
dějové linie. Pojetí tohoto příběhu, kde se snoubí
prastaré knižní originály se supermoderní technikou knihovny, svědčí o velké představivosti autorky. Vřele doporučuji.
Bc. Lucie Matysová
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Městská knihovna Dubá se
na vás těší každou středu od
16.00 do 18.00 hodin a každý
čtvrtek od 15.00 do 17.00 hodin. Půjčovné pro rok 2019 je
100,- Kč.

Klub malých Dubáčků
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Návštěva
chovatelského
kroužku

Klubový výlet Dubáčků

V sobotu 19. ledna jsme vyjeli v hojném počtu na výlet. Společná cesta nás dovedla do Dětského
světa Méďa v Bohušovicích. Děti se velmi těšily, a proto se nemohly dočkat, až konečně vyrazíme.
Několika hodinová zábava byla zaručena – klouzačky, prolézačky, autíčka... Byl to super den, který
si užili opravdu všichni! Kam vyrazíme zase příště?
J. Rupertová, foto: Martin Rupert

Ve středu 23. ledna rodiče s malými Dubáčky
i velcí Dubáčci navštívili chovatelský kroužek
v ZŠ Dubá. Všechna zvířátka, která se nechala chytit, jsme si pochovali a pomazlili. Mazlit
se s nimi chtěli i ti nejmenší prckové, byla to
legrace. Nejvíce se dětem líbilo házet červíky
vodním želvám a pozornosti se nevyhnula ani
morčátka a hadi. Děkujeme za návštěvu.
J. Rupertová

Malování na textil

pátek 11. ledna proběhla v Klubu malých Dubáčků další kreativní dílna – tentokrát jsme malovali barvami na textil. Během celého odpoledne vznikala
velmi krásná a originální díla pod rukama maminek a velkých i malých dětí. Bude radost taková trička nosit, protože nikdo jiný stejné mít nebude. Děkuji všem za velkou účast, byli jste moc šikovní. Další tvořivé dílny pro vás připravujeme, tak nás sledujte.
J. Rupertová
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