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Slovo úvodem
Vážení čtenáři,
je za námi masopustní veselí a pomalu
a jistě končí i plesová sezona. Jaro se už
začíná hlásit o své slovo. Pro mne osobně
jsou srdcovou záležitostí plesy pořádané
místními
mysliveckými
sdruženími.
Mohu říci, že i když navštěvujeme
s manželem plesy například v České
Lípě, místní myslivecké plesy mají svoje
nezaměnitelné kouzlo a je za nimi cítit
mnoho dobrovolnické práce a úsilí.
Děti v prvním březnovém týdnu mají
jarní prázdniny a tak doufám, že počasí
bude přát, aby si je řádně také užily.
Na úřadě máme za sebou první
várku žádostí o dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj ČR a budeme doufat,
že se podaří uspět a alespoň některé
z plánovaných akcí se tak budou moci
realizovat co nejdříve. V této souvislosti
jsem ráda za dosavadní spolupráci
s osadními výbory, kterých je v současné
době osm a na základě jejich požadavků
některé projektové záměry také vznikly.
Žádáme o dotaci na víceúčelové hřiště za
autobusovým nádražím, na dětská hřiště
v osadách Deštná, Dřevčice, Korce, ale
také na sídlišti Výsluní, dále na opravu
některých místních komunikací (Horky
a v Nedamově směrem na Plešivec)

nebo na úpravy na hřbitově v Deštné
či na systém informačních panelů, ale
také odpočívadel podél turistických tras
na našem území.
Máme za sebou řadu schůzek,
jednali jsme například se zástupci
Krajské správy silnic Libereckého kraje,
řešili jsme stav místních komunikací.
Rozhodnutím městského zastupitelstva
jsme přislíbili převzetí opravených
komunikací na Nedvězí a v Heřmánkách
do majetku města, na základě toho
začne kraj připravovat dokumentaci
k opravě cest, proces to bude dlouhý,
první krok máme ale již úspěšně za
sebou. V letošním roce je v plánu oprava
silnice mezi Dubou a Doksy a ústně je
přislíbena i oprava silnice v Korcích,
doufejme, že tomu tak skutečně bude.
V březnu se opět rozjedou práce
v ulici Jana Roháče, kde dojde
k ukončení akce započaté v loňském
roce. Součástí rekonstrukce je výměna
vodovodního potrubí a kanalizace,
následně bude celá ulice předlážděna
historickou dlažbou. Stavební práce
budou zasahovat až na náměstí před
radnici a budou znamenat omezování
vjezdu do této ulice. Nejvíce dotčeni
budou určitě obyvatelé ulice Jana
Roháče, které prosíme o trpělivost.
Doufejme, že celá akce proběhne hladce

Z městské matriky
JUBILEA

Pařízková Kristina, Dřevčice
Drunecká Daniela, Nedamov
Brychová Růžena, Dubá
Kubištová Růžena, Dubá

82 let
70 let
86 let
75 let

bez velkých komplikací.
Od začátku března nastoupí nová
pracovnice na pozici účetní města, a to
slečna Michaela Pažoutová, která po
zaučení vystřídá paní Alenu Buřtovou.
Výběrové řízení na pozici Hlavní účetní
bude opět vypsáno a všichni doufáme,
že se konečně najde vhodný kandidát,
který by pohlídal daně, rozpočet a časem
převzal i mzdovou agendu.
Snažíme se hledat rezervy ve
výdajích, v této souvislosti se podařilo
snížit výdaje za telefony při revizi tarifů.
Na druhou stranu jsme investovali do
kanceláře v hasičské zbrojnici. Stávající
nábytek byl již značně nevyhovující.
Vzhledem k tomu, že zde jsou ukládány
citlivé údaje z jednotlivých zásahů, bylo
potřeba ho vyměnit. Ostatní práce si
zajistili hasiči svépomocí.
Na závěr bych vás chtěla informovat
o připravované akci, která je v plánu sice
až v roce 2021 a je ve fázi příprav, ale je
natolik zajímavá, že určitě stojí za zmínku
již nyní. Český svaz orientačních sportů
bude 2. - 9. července pořádat Mistrovství
světa v orientačním běhu 2021, který se
bude konat v Jizerských horách a na
Kokořínsku a podle dosavadních plánů
by se měl konat i v lesích kolem Dubé.
Mějte krásný březen.
Irena Žalovičová – starostka

Jediné srdce na světě jsme měli,
jež dovedlo nás milovat,
kdybychom láskou vzbuditi jej chtěli,
neozve se nám vícekrát
utichlo, zmlklo, šlo už spát.
Dne 9. 3. 2019 tomu budou dva roky, co nás
opustila naše milovaná dcera Anetka. Moc
nám chybíš. S velkou bolestí v srdci stále
vzpomínají máma a táta.

NAROZENÍ

Půček Lukáš, Dubá
Tomášek Maxim, Dubá

ÚMRTÍ

Pařízek Jaroslav, Dřevčice
Dne 5. 3. 2019 tomu bylo již 10 let, co nás
navždy opustila naše milovaná babička
Marta Šimková. S láskou vzpomíná vnučka
Kateřina s rodinou

Dne 10. března 2019 uplynou 3 roky
od úmrtí paní Květoslavy Procházkové.
S láskou stále vzpomínají manžel Milan,
dcera Radka s rodinou, syn Milan s rodinou
a sestra Jarka.
30. března 2019 uplyne šest let od chvíle, kdy nás nečekaně
a beze slova rozloučení opustil náš kamarád Jaroslav Pergl.
Stále vzpomínáme.
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Dne 29. 3. 2019 tomu bude 16 let, co nás opustil pan
Jaroslav Šimák z Dubé. Stále vzpomínají manželka
a dcery s rodinami.
Bude tomu 50 let, kdy mě opustila babička Marie
Sedlmaierová, která mě vychovala. Kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte na ni se mnou. Zemřela
9. 4.1969 ve věku 85 let. Vnuk Luboš Kumpricht

Dne 1.března 2019 uplynulo smutných 11 let
od chvíle, co nás navždy opustil náš milovaný
tatínek a dědeček pan Josef Žák z Dřevčic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte na něj s námi.
S bolestí v srdci a láskou stále vzpomíná rodina.

Dny, týdny, měsíce i léta plynou, ale nikdy
nezacelí tu ránu bolestivou.
Dne 30. 3. 2019 tomu budou čtyři roky, co nás
navždy opustila naše milovaná maminka,
babička, prababička a sestra paní Milena
Hrabětová ze Zakšína. S láskou v srdci stále
vzpomínají děti, vnoučata s rodinami a sourozenci.

Čas bohužel nejde zastavit, proto už tomu bude
12. 3. 2019 rovných a bolestivě dlouhých 7 let, co nás
navždy nedobrovolně opustil náš milující
a milovaný tatínek, manžel, dědeček, strýček, kamarád
a samozřejmě soused, pan Miloslav Resl. Všem nám
stále moc chybí a navždy chybět bude, zůstalo tady po
něm velké prázdné místo.Děkuji vám všem, kteří
s námi vzpomenete. Syn Jiří s rodinou
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Usnesení z veřejného
zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 2/2019 ze dne 21. února 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

Zastupitelstvo města Dubá na svém zasedání
přijalo následující usnesení:
1) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu paní Moniku Šimonovou a pana Emanuela
Adamce a zapisovatele usnesení pana MUDr.
Jiřího Klementa.
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)
2) SCHVÁLILO na návrh paní starostky
předložený doplněný program veřejného zasedání
Zastupitelstva Města Dubá č. 2/2019.
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)
3) ZKONTROLOVALO po projednání
v kontrolním výboru zastupitelstva plnění usnesení Zastupitelstva Města Dubá č. 1/2019 ze dne
24. ledna 2019, včetně nedořešených bodů
z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ
zprávu č. 2/2019 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. ledna 2019, který byl na hlavní
činnosti 7 milionů 734 tisíc Kč; celkové finanční
prostředky na účtech Města Dubá byly 10 milionů
619 tisíc Kč. Hospodaření Města Dubá za rok 2018,
skončilo kladným saldem příjmů a výdajů ve výši
506 tisíc Kč; výsledek hospodaření hospodářské
činnosti byl 700 tisíc Kč.
VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního výboru zastupitelstva týkající se rozpočtového
opatření č. 8 rozpočtu Města Dubá na rok 2018,
provedeného v kompetenci paní starostky, viz příloha.
4b) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti Útulku Dogsy, z.s., IČ 05774845, poskytnout
dotaci z rozpočtu Města Dubá ve výši 25 000,-Kč
na spolufinancování výstavby kotců pro opuštěné
psy, v této souvislosti bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města
Dubá, 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)
4c) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu
Města Dubá na rok 2019, viz příloha.
pro schválení: 11 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová,
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H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová,
E. Adamec)
komentář starostky: Úprava příjmů: navýšení položky 4122 o 55 200,- Kč jedná se o příspěvek
státu na matriční a stavební úřad. Úprava výdajů:
navýšení paragrafů 3322 – Zachování a obnova
kulturních památek +300 000 Kč na uskutečněné
výběrové řízení na zajištění prací ve Slavii (zajištění stropu a vylití betonových podlah, celková cena 1 milion 300 tisíc Kč), 3543 – Pomoc zdravotně
postižením a chronicky nemocným +20 000,- Kč
na nákup reklamního prostoru na sociální automobil pro Sociální služby Města Doksy, p.o., 3741
– Ochrana druhů a stanovišť +25 000,- Kč finanční
dar pro Útulek Dogsy, z.s., 6402 – Finanční vypořádání minulých let +77 000,- Kč – vratka nevyčerpané dotace v rámci nezpůsobilých výdajů na prezidentské a komunální volby. Celkový schodek
příjmů a výdajů činí po úpravách 4 541 800,- Kč
a bude kryt z vlastních prostředků na účtech města,
kde ke konci ledna bylo přes 7 milionů Kč.
4d) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva úpravu výše minimálních kupních
cen při prodeji městských nemovitostí – pozemků
(bez porostů) podle typu kultury pozemků pro
všechna katastrální území následovně: zastavěná
plocha a nádvoří 150,- Kč za 1 m2 pozemku, zahrada a ovocný sad 100,- Kč za 1 m2 pozemku,
ostatní plocha, trvalý travní porost, vodní plocha
a lesní pozemek 80,- Kč za 1 m2 pozemku, orná
půda 30,- Kč za 1 m2 pozemku. Příslušná sazba
DPH ke kupní ceně bude uplatněna v případech
stanovených zákonem. Celková minimální kupní
cena za jeden prodej (jedna kupní smlouva) je stanovena ve výši 3 000,- Kč bez DPH.Tyto stanovené kupní ceny budou při prodeji městských pozemků uplatněny u nově projednávaných žádostí,
tzn. tam, kde nebyl doposud schválen a zveřejněn
záměr k prodeji, s účinností ode dne 1. března
2019. Výjimku budou tvořit pozemky, které budou
zasíťovány a určeny k zastavění rodinnými domy.
V tomto případě bude kupní cena stanovena jiným způsobem (např. znaleckým posudkem, obálkovou metodou apod.). V této souvislosti se v této
věci zároveň ruší usnesení Zastupitelstva Města
Dubá č. 3c-10/2004 ze dne 9. září 2004.
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)
5a) NESCHVÁLILO na návrh majetkového
výboru zastupitelstva na základě projednávání
písemné žádosti – složka č. 22/18, vyhlášení
a zveřejnění záměru prodeje městské nemovitosti – pozemku (ani části): pozemkové parcely parcelní číslo 668/6, ostatní plocha (ostatní komunikace), o výměře 131 m2, v obci Dubá, katastrální
území Zátyní. Jedná se sice o pozemek navazující
na nemovitosti ve vlastnictví žadatele u stavby
čp. 22 v části obce Zátyní, nicméně nedílnou součástí tohoto pozemku je účelová komunikace

vedoucí ke stavbám a pozemkům ve vlastnictví
třetí osoby. Na uvedeném pozemku se dále nacházejí nadzemní sítě elektro NN a komunikační
vedení s betonovým sloupem. S ohledem na
všechny tyto skutečnosti je vhodné, aby Město
Dubá zůstalo i nadále vlastníkem tohoto pozemku,
který svým charakterem je využíván jako veřejné
prostranství.
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)
5b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě projednávání písemné žádosti – složka č. 2/19, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městských nemovitostí
– pozemků včetně porostů: pozemkové parcely
parcelní číslo 950/55, orná půda, o výměře 5 m2,
a části pozemkové parcely parcelní číslo 3021/2,
ostatní plocha (ostatní komunikace), o výměře
cca 30 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá.
Přesné výměry a rozsahy pozemků budou upřesněny geometrickým plánem. Jedná se o pozemky
navazující na nemovitosti ve vlastnictví žadatele
u stavby čp. 316 v části obce Dubá. 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)
5c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě projednávání písemné žádosti – složka č. 3/19, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městské nemovitosti
– pozemku: části pozemkové parcely parcelní číslo
1145/1, ostatní plocha (ostatní komunikace), o
výměře cca 20 m2, v obci Dubá, katastrální úze-mí
Dřevčice. Přesná výměra a rozsah pozemku budou
upřesněny geometrickým plánem. Jedná se o již
zaplocený pozemek navazující na nemovi-tosti ve
vlastnictví žadatele u stavby čp. 30 v části
obce Dřevčice. Předmětná část pozemku je z hlediska využití pro Město Dubá nepotřebná. 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)
5d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě projednávání písemné žádosti – složka č. 8/19, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městské nemovitosti –
pozemku: pozemkové parcely parcelní číslo 516/1,
trvalý travní porost, o výměře 1 972 m2,
v obci Dubá, katastrální území Zakšín. Jedná se
o již zaplocený pozemek navazující na nemovitosti
ve vlastnictví žadatele u stavby čp. 31 v
části obce Zakšín. Předmětný pozemek je z hlediska využití pro Město Dubá nepotřebný. 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)
5e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výbo-

ru zastupitelstva prodej městských nemovitostí
– pozemků včetně porostů (záměr byl již vyhlášen
a zveřejněn, písemná žádost – složka č. 13/18):
podle vypracovaného geometrického plánu se
jedná o pozemkovou parcelu parcelní číslo 47,
ostat. plocha (neplod. půda), o výměře 207 m2, a
pozemkovou parcelu p. číslo 1311/3, ostat. plocha
(jiná plocha), o výměře 290 m2,
v obci Dubá, katastrální území Deštná u Dubé.
SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva v této souvislosti uzavřít Kupní
smlouvu mezi Městem Dubá (strana prodávající)
a xxx (strana kupující). Kupní cena je stanovena
ve výši 19 880,- Kč, plus správní poplatky, vše se
splatností nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní
ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode
dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
pro schválení: 11 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová,
H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E.
Adamec)
5f) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městských nemovitostí
– pozemků včetně porostů (záměr byl již vyhlášen
a zveřejněn, písemná žádost – složka č. 21/18):
pozemkové parcely parcelní číslo 1305, trvalý
trav. 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.
SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva v této souvislosti uzavřít Kupní
smlouvu mezi Městem Dubá (strana prodávající)
a xxxx (strana kupující). Kupní cena je stanovena
ve výši 13 240,- Kč plus 21% DPH, plus správní
poplatky, vše se splatností nejpozději při podpisu
kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy
a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději
do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje.
Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
pro schválení: 11 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová
H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E.
Adamec)
5g) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva v rámci dokončené stavební
akce Města Dubá „Dubá – Oprava komunikace,
parkovací stání – ulice Na Výsluní“ provést majetkoprávní vypořádání, tzn. odkoupit do vlastnictví Města Dubá (složka č. 9/19) nemovitosti –
pozemky: podle vypracovaného geometrického
plánu se jedná o pozemkovou parcelu parcelní
číslo 443/27, trv. trav. porost, o výměře 45 m2,
a pozemkovou parcelu parcelní číslo 443/28,
ostat. plocha (ostat. komunikace), o vým. 7 m2,
v obci Dubá, katastrální území Dubá. Jedná
se o pozemky, které byly předmětnou stavbou
dotčeny.
SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva v této souvislosti uzavřít Kupní smlouvu mezi xxx (strana prodávající) a Městem Dubá (strana kupující). Kupní cena je stanovena ve výši 2 080,- Kč, plus správní poplatky, se

splatností při podpisu kupní smlouvy.
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)
5h) POTVRDILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva platnost usnesení Zastupitelstva Města Dubá č. 15-11/2013 ze dne 12. prosince 2013, kterým bylo schváleno převzít bezúplatně formou darování do vlastnictví Města
Dubá nabízenou pozemní komunikaci (složka
č. 29/13) od Libereckého kraje, Krajské správy
silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace,
tj. stavbu pozemní komunikace s pozemky (číslo
III/2706, Horky, v délce cca 1 600 m, v současné
době již zrekonstruovanou). Jedná se o pozemky
pozemkovou parcelu parcelní číslo 627/2, ostatní
plocha (silnice), o výměře 3 757 m2, pozemkovou
parcelu parcelní číslo 639/1, ostatní plocha (silnice), o výměře 4 177 m2, pozemkovou parcelu
parcelní číslo 639/6, ostatní plocha (silnice), o
vý-měře 3 526 m2, a pozemkovou parcelu parcelní
číslo 649/6, ostatní plocha (silnice), o výměře
2 634 m2, v obci Dubá, katastrální území Horky
u Dubé.
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)
5i) ZRUŠILO na návrh pana místostarosty
usnesení Zastupitelstva Města Dubá č. 5a-1/2019
ze dne 24. ledna 2019, kterým bylo schváleno vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městské nemovitosti – pozemku: pozemkové parcely parcelní
číslo 98/5, trvalý travní porost, o výměře 94 m2,
v obci Dubá, katastrální území Dubá. Dodatečně
bylo zjištěno, že uvedený pozemek by mohl být
využit k uložení podzemních inženýrských sítí
ke stavebním pozemkům (minimálně pro čtyři
rodinné domy) umístěných nad tímto pozemkem. S
ohledem na tuto skutečnost je vhodné, aby Město
Dubá zůstalo v současné době vlastníkem tohoto
pozemku.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová,
J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
zdrželo
¨ se: 1 (A. Ložková)

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 „Stavební úpravy – Hotel Slavie
– Dubá, Dokončovací stavební práce 2019“,
kterou je na základě kritéria nejnižší nabídkové ceny nabídka firmy Petr Tamchyna, IČ
18418554, se sídlem Doksy, nabídková cena činí
celkem 1 304 244,57 Kč včetně DPH. Pokud by
došlo před podepsáním smlouvy o dílo k odstoupení vybraného dodavatele od realizace
zakázky, pak bude zakázka zadána společnosti
s další nejnižší cenovou nabídkou, tak jak je dále
uvedeno v Protokolu hodnotící komise o otvírání
obálek, o hod-nocení a posouzení nabídek ze 7.
února 2019, 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 firmou Petr
Tamchyna, IČ 18418554, se sídlem Doksy.

POVĚŘILO paní starostku podpisem
smlouvy o dílo mezi Městem Dubá a firmou Petr
Tamchyna, IČ 18418554, se sídlem Doksy, včetně
jejích případných dodatků.
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)
7) SOUHLASILO na návrh paní starostky
s pořízením změny Územního plánu Dubá, která
prověří možnost změny funkčního využití pozemku
pozemkového parcely parcelní číslo 1066, v obci
Dubá, katastrální území Deštná u Dubé, z funkce
plochy vodní a vodohospodářské na funkci plochy
smíšené obytné – venkovské.
SCHVÁLILO pověřit pro spolupráci při pořizování změny Územního plánu Dubá určeného
zastupitele paní starostku Ing. Irenu Žalovičovou.
SCHVÁLILO na návrh paní starostky
jako pořizovatele změny Územního plánu Dubá
– úřad územního plánování Městského úřadu
Česká Lípa.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová,
H. Středová, J. Klement, E. Jelenová, E. Adamec)
zdrželo se: 1 (T. Novák)
8) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
Zprávu o činnosti JPO II/1 SDHO Dubá za rok
2018, zpracovanou panem Zbyškem Stiborem
velitelem JPO II/1 SDHO Dubá, viz příloha.
9) ZRUŠILO na návrh paní starostky usnesení
Zastupitelstva Města Dubá č. 7g-2/2018 ze dne
13. 12. 2018, kterým byl zřízen Osadní výbor
Zastupitelstva Města Dubá pod názvem Osadní
výbor Nedvězí vč. volby jeho předsedy a členů.
ZŘÍDILO na návrh paní starostky na základě předložené společné písemné žádosti občanů
části obce Nedvězí a části obce Dražejov – Osadní
výbor Zastupitelstva Města Dubá pod názvem
Osadní výbor NeDra, viz příloha.
ZVOLILO na návrh paní starostky pětičlenný
Osadní výbor NeDra ve složení: předsedkyně paní
Michaela Bašová, a členové pan Ing. Tomáš Jankot
a pan Ing. Josef Středa, všichni adresa místa
trvalého pobytu Dubá, Nedvězí, a paní Květoslava
Dlouhá a pan Ing. Jiří Vajs, oba adresa místa trv.
pobytu Dubá, Dražejov.
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)
10) VZALO NA VĚDOMÍ informace:
– pozvání na Masopust, který se bude konat v sobotu dne 23. února 2019 od 14.00 hodin na náměstí v Dubé
– pozvání na dvoudenní zájezd „na Moravu za
dobrým vínem podruhé“ s kulturním programem
v termínu sobota 18. a neděle 19. května 2019
– pokračování stavebních prací v ulici Jana Roháče
v Dubé od března 2019
Ing. Irena Žalovičová, starostka Města Dubá
Martin Fuxa, DiS., místostarosta Města Dubá

Příští veřejné zasedání
bude 21. března v Dubé
5

Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá
Dne 27. 1. 2019 od 14:25 do 15:17 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1 + 5
k dopravní nehodě osobního automobilu na komunikaci
č. I/9 (48,16 km). Vozidlo se nacházelo mimo
komunikaci a jeho řidič, který neutrpěl žádná zranění,
byl již venku. Při nehodě nedošlo k úniku provozních
kapalin. Do příjezdu jednotky z HZS stanice Doksy
prováděla naše jednotka řízení provozu. Po domluvě
s velitelem zásahu se pak vrátila na základnu.

k technické pomoci k dohledání a transportu zraněné
osoby, která se nacházela v nepřístupném terénu. Pomocí
Nissanu Patrol byl do blízkosti zraněného dopraven
zdravotní materiál od záchranné služby, jíž byl zraněný
následně předán do péče. Pacient byl pomocí košových
nosítek transportován na stanoviště, kde byl naložen do
sanitního vozu.
Dne 3. 2. 2019 od 12:14 do 12:29 hodin byla jednotka
s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1 + 4 vyslána
k technické pomoci k odstranění nebezpečného stromu
nad komunikací č. II/260 (2,17 km). Jednotka zajistila
řízení provozu na zmíněné komunikaci a pomocí
motorové pily strom rozřezala, odklidila a provedla
úklid vozovky.
Dne 3. 2. 2019 od 14:48 do 15:12 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1 + 4
k technické pomoci k odstranění spadlého stromu
do Bukovce. Prasklá větev, která se nacházela na
komunikaci I/9 (43,76 km). Jednotka větev odstranila
z vozovky a po nahlášení na operační středisko se vrátila
na základnu.

Dne 28. 1. 2019 od 9:35 do 10:45 hodin byla jednotka
s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1 + 3 vyslána
k technické pomoci na příjezdovou cestu k Beškovu
k odstranění stromu, jehož koruna zůstala po pádu
zavěšena do telefonního kabelu. Jednotka strom
rozřezala a odstranila z cesty. Na místě byla přítomna
také jednotka HZS stanice Doksy.
Dne 30. 1. 2019 od 12:01 do 12:47 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1 + 3
k dopravní nehodě osobního automobilu na komunikaci
I/9 (50,04 km). Při havárii vozu došlo po obou stranách
k poškození svodidel. Řidič vyvázl bez zranění
a nacházel se mimo vozidlo. Policie ČR řídila na
místě dopravu a naše jednotka provedla na vozidle
protipožární opatření, odpojení aku a zasypala uniklé
provozní kapaliny. Na místo dorazila také jednotka
HZS stanice Doksy. Po domluvě s velitelem zásahu se
naše jednotka vrátila na základnu.
Dne 2. 2. 2019 od 15:28 do 16:22 hodin vyjela jednotka
s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+5 k dopravní nehodě
osobního automobilu na komunikaci č. I/9 (47,43 km).
Vozidlo se nacházelo mimo komunikaci. Vlivem nárazu
do kamene u něj došlo k utržení přední nápravy a úniku
oleje. Jednotka na voze provedla protipožární opatření
a odpojení aku. Řidič, který vyvázl bez zranění, byl
v době příjezdu jednotky již mimo svůj vůz. Olej byl
zasypán sorbentem. Na místě zasahovala Policie ČR a
HZS stanice Doksy.
Dne 2. 2. 2019 od 17:02 do 20:06 hodin byla
jednotka s technikou CAS 25 Liaz a Nissan Patrol
v počtu celkem 7 členů jednotky vyslána na Obrok

6

Jednotka rozřezala kmen stromu, odklidila jej, provedla
úklid vozovky a vrátila se na základnu.

Dne 3. 2. 2019 od 15:12 do 15:52 hodin byla jednotka
s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1 + 4 vyslána k obci
Medonosy, kde byla nahlášena dopravní nehoda
osobního automobilu. Po příjezdu na místo zjistila
jednotka, že u vozidla nacházejícího se na komunikaci
č. I/9 (41,3 km), jehož řidič byl bez zranění mimo vůz,
došlo k úniku motorového oleje. Ten jednotka zasypala
sorbentem. Na vozidle byla provedena protipožární
opatření. Na místo dorazila HZS Mělník a po domluvě
s velitelem zásahu se jednotka vrátila na základnu.
Dne 3. 2. 2019 od 18:31 do 19:09 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1 + 4
k dopravní nehodě osobního automobilu na komunikaci
I/9 (55,30 km). Vozidlo se nacházelo mimo komunikaci
na boku, k úniku provozních látek nedošlo. Řidič ani
spolujezdec neutrpěli zranění a v době příjezdu jednotky
již byli z vozu venku. Dopravu řídila policie a zásahu se
účastnila také jednotka HZS stanice Doksy. Po domluvě
s velitelem zásahu se naše jednotka vrátila zpět na
základnu.

Dne 9. 2. 2019 od 10:48 do 11:16 hodin byla
jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1 + 3 vyslána
k technické pomoci k odstranění spadlého stromu na
komunikaci III/27325 (6,95 km). Strom zasahující přes
celou vozovku byl rozřezán, odstraněn a byl proveden
úklid.
Dne 11. 2. 2019 od 15:16 do 16:01 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1 + 4 do
Korců k technické pomoci – transportu pacienta. V době
příjezdu byl již pacient v péči zdravotní služby. Po
provedení ošetření jej naše jednotka za pomoci jednotky
z HZS stanice Doksy transportovala do sanitního vozu.
Dne 12. 2. 2019 od 13:07 do 13:43 hodin byla
jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1 + 4 vyslána
na obchvat Dubé k nahlášenému požáru kola na návěsu
kamionu. Požár byl lokalizován a zlikvidován pomocí
vysokotlaku. Na místo přijela také jednotka HZS stanice
Doksy a policie ČR. Po domluvě s velitelem se jednotka
vrátila zpět na základnu.
Dne 15. 2. 2019 od 13:33 do 14:13 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1 + 3
k dopravní nehodě autobusu a osobního vozidla.
Během nehody, při které nebyl zraněn řidič OA ani
řidič autobusu, který momentálně nevezl žádného
cestujícího, nedošlo k úniku provozních látek. Nehoda
se odehrála na komunikaci II/290. Oba vozy měly
promáčknuté boky. Jednotka na místě řídila provoz. Po
příjezdu jednotky z HZS stanice Doksy se naši hasiči
vrátili na základnu.
Dne 24. 2. 2019 od 12:14 do 12:43 hodin byla
jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1 + 5 vyslána
k požáru koupelny v bytě v Doksech. Během jízdy na
místo zásahu informovalo operační středisko jednotku,
že síly a prostředky na místě zásahu jsou dostačující.
Jednotka se tedy vrátila na základnu.

Dne 3. 2. 2019 od 22:14 do 22:48 hodin byla
jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1 + 4 vyslána
k technické pomoci k odstranění stromu spadlého na
komunikaci č. III/2602 (2,20 km). Strom zasahující přes
celou komunikaci byl rozřezán a uklizen z vozovky. Ta
byla před odjezdem na základnu uklizena.
Dne 5. 2. 2019 od 21:14 do 21:47 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1 + 2
k technické pomoci k odstranění stromu, který byl
nebezpečně nakloněný nad komunikaci č. 2601 (7,5 km).

Dne 24. 2. 2019 od 19:05 do 19:27 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1 + 4 ke
dvěma ohništím na soukromém pozemku sousedícím
s halou, v níž byla dle ohlašovatele uskladněna
sláma. Na místě bylo nalezeno kontrolované ohniště,
které bylo pod dohledem majitele pozemku. Ten byl
seznámen s nutností dodržení bezpečnostních opatření
a nezbytností nahlášení pálení dřevní hmoty. Na místo
dorazila také jednotka HZS stanice Doksy. Po domluvě
s velitelem zásahu se jednotka vrátila na základnu.
Událost byla vyhodnocena jako planý poplach.
Zuzka Martínková

Jarní úklid 6. 4. 2019 „UKLIĎME DUBSKO“

Letos první sobotu v dubnu bude v Dubé probíhat velký jarní úklid. V Dubé
se připojíme k celostátní akci UKLIĎME ČESKO. Co nás k organizaci takové
akce přivedlo? Především asi to, že Dubá je náš DOMOV a máme to tu rádi se
vším, co sem patří. Věříme, že v Dubé žije spousta lidí, kteří to mají podobně
a rádi nám s takovou akcí pomohou.
Je smutné na jaře sledovat ty spousty odpadků, podél cesty z Dubé do
Doks… nebo spíš podél kterékoliv. Nepořádek podél cest je ale asi ten
nejmenší problém. Mnohem větším oříškem jsou veškeré historické skládky
na území Dubé. Jen v Nedvězí jsme vylovili v loňském roce víc jak tisíc kg
odpadu a letos se nám to snad podaří dokončit. Nemá cenu se zabývat tím,
jak je možné, že tu víc jak padesát let jsou. Zkrátka je zlikvidujeme, zrušíme,
uklidíme. Je pravděpodobné, že nebude možné zvládnout během jediné
akce uklidit úplně všechny. Bylo by ale hezké, kdyby byl jarní úklid součástí
každoročního rituálu - vítání jara.
Jak to bude? Sraz před úklidem je v 9:30 u tělocvičny ZŠ (organizační,
bezpečnostní pokyny, rozdání pracovních pomůcek).
Sraz po úklidu je v době od 14:00 do 15:00 na hřišti u autobusového nádraží
(nápoje pro děti i dospělé, opékání buřtů a zábava pro děti s Klubem malých
Dubáčků).
S sebou: dobrou náladu, pevnou obuv, pro děti reflexní oblečení nutností - pro
dospělé žádoucí, svačinu, pití.
Registrace – k úklidu se prosím přihlaste na stránkách www.uklidmecesko.cz
v Mapě úklidů, pomůže nám to při zajišťování pracovních pomůcek.
V částech Dubé, kde jsou zřízeny Osadní výbory, je úklid v kompetenci OV.
(Deštná, Zakšín, Dřevčice, Korce, Zátyní, Lhota, Nedvězí, Dražejov, Nový
Berštejn).
Těšíme se na všechny. Počasí objednáno.

Míša Bašová

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
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Nejlepší místo pro život
Voda v lese a na poli
Historické civilizace vyschly, archeologové
je nachází pod nánosy písku. Nejstarší velká
civilizace byla v Mezopotámii na území dnešní
Sýrie mezi řekami Eufrat a Tigris. Záběry ze Sýrie
můžeme vidět každý den – je to vyschlá země bez
stromů, bez vegetace, bez vody. Jakou chybu
udělaly historické civilizace, že vyschly? Poučili
jsme se? Nepoučili jsme se, opakujeme jejich
chyby v globálním měřítku.
Hlavní zemědělské plodiny jsou obilniny a ty
vznikly ze stepních rostlin, nesnesou zatopení
vodou. Zemědělec proto odvodňuje pole,
odvodňuje mokřady, odvodňujeme i města,
abychom se zbavili komárů a nenosili na botách
bláto domů. Ideálem pořádku je vydlážděná
plocha a krátce sekaný trávník. Krajina postupně
vysychá, přehřívá se sluncem, přestávají mlhy,
netvoří se rosa, ubývá drobných odpoledních
srážek. Jak výpar převládá nad srážkami, člověk
přivádí vodu z kopců, racionálně zavlažuje, tj. dává
vodu jen plodinám, holá půda se přehřívá, ohřátý
vzduch odnáší vodu z krajiny. Vody, které bylo
kdysi nadbytek, se nedostává. Tak popisuje rozvoj
a úpadek civilizací archeolog Clive Ponting.(Green
History of the World, The Environment and the
Collapse of Great Civilizations.)
Na území České republiky bylo od roku 1948 do
konce 80. let rozoráno na 270 000 ha luk a pastvin,
145 000 ha mezí, 120 000 km polních cest, 35 000
hájků, lesíků, remízků a bylo odstraněno na
30 000 km liniové zeleně, více než milion hektarů
polí je odvodněno trubkovou drenáží, 14 000 km
malých toků bylo napřímeno, zahloubeno a z toho
4 500 km toků bylo zatrubněno. Z naší krajiny
zcela zmizela síť drobných toků. Na rozlehlých

půdních blocích jezdí dnes vysokou rychlostí
velké zemědělské stroje. Půda postupně ztrácí
organické látky, nedrží vodu. Města se rozrostla
a voda je svedena do kanalizace. Za jasného dne
ve vegetační sezoně od března do října přichází
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na metr čtverečný až 1 000 W sluneční energie,
na 1 km² tedy přichází 1 GW, což je množství
energie srovnatelné s produkcí jednoho bloku
Jaderné elektrárny Temelín. Pokud slunce svítí
na odvodněné plochy bez vody a vegetace, tak
se tyto plochy ohřívají na 50–60 °C, od nich se
ohřívá vzduch, který unáší vysoko do atmosféry
vodní páru a vysouší okolní stromy i vodní plochy.
V lese je v parném létě chládek, protože se stromy
ochlazují výparem vody, z lesa stoupá vodní pára
jen pomalu vzhůru a voda se může vracet zpět
jako drobný déšť poté, co vodní pára kondenzuje
odpoledne a v noci zpět na vodu kapalnou.

Nic takového se nemůže dít nad rozsáhlým
odvodněným polem, ani nad betonovými povrchy
parkovišť a rozsáhlými halami o povrchové teplotě
50 °C. Když v červenci v České republice sklidíme
řepku a obilí, obnaží se na 18 000 km² ploch bez
vody a vegetace, které se ohřívají, a teplý vzduch,
který z nich stoupá, představuje energii 4 000 až
6 000 GW. Takový sloupec horkého vzduchu brání
přísunu vlhkosti od Atlantiku a rozpouští případnou
oblačnost. Sedláci říkávali „na suché pole neprší“,
sedláci téměř vymřeli a o klimatu a o vodě se
jedná v klimatizovaných místnostech a více se dá
na modely, než na zkušenost hospodáře v krajině.
(doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., Nedivme se, že
je sucho)
Jak tedy můžeme pomoci do přírody vrátit
vodu? Na to existuje celá řada odpovědí, nicméně
faktem je, že největší potenciál pro zadržování
vody v krajině má půda. Půda je vlastně taková
přehrada, akorát v ní ta voda není přímo vidět.
Půda dokáže zadržet až 350 l vody v m². Je nutné
říct, že takovou schopností disponuje pouze půda
živá (obsahuje dostatečné množství půdních
organismů - bakterie, houby, žížaly aj., dostatek
organické hmoty - kořeny rostlin). Půda dnešního
konvenčního zemědělství zadrží v lepším případě
120l vody. S ohledem na to, že zemědělsky
využíváme víc než polovinu rozlohy ČR (ZPF = 4,3
mil. ha), lze tvrdit, že ohromný vliv na udržení vody
v krajině mají zemědělci. V Čechách jistě existuje
celá řada zemědělců, kteří k obhospodařované
půdě mají vztah - jejich pole jsou během roku
holá jen velice krátkou dobu, většinou jsou
to menší pole (1-10 ha), v bohatém osevním
postupu mají zařazené i jeteloviny a luskoviny,
hnojí také organickým hnojivem, prostředky na
ochranu rostlin používají cíleně nebo vůbec a svou
půdu zkrátka nedrancují, vědí, že i jejich synové
budou půdu ke svému životu potřebovat. Bohužel
takových je málo. Proti tomu v ČR hospodaří řada
zemědělců, kteří k půdě vztah nemají - často mají
půdu spíš pronajatou, pro snadnější obdělávání se
pozemky scelují (ruší se remízky, cesty s alejemi)
vznikají tak ohromná pole na kterých se po většinu
času střídají tři plodiny (obilovina, řepka, kukuřice).
Pole jsou často i polovinu roku holá, pro hnojení
se nepoužívají statková hnojiva a často ani zelené

hnojení. Takto omezený osevní postup vyžaduje
vysoké dávky prostředků pro ochranu rostlin a také
syntetických hnojiv. Tento způsob hospodaření
působí degradaci půdy a tím výrazným dílem
přispívá k omezení zadržování vody v krajině
(podle posledních studií, nepůsobí utužení půdy
ani toliko pojezdová technika, jako nedostatečné
množství organické hmoty v půdě). Pro obhajobu
takového hospodaření, lze snad jen uvést, že
se dnes vyplatí z ekonomického hlediska (díky
nastavení dotací), což v delším časovém horizontu
stejně platit nebude.
A jak je to s vodou v lese? Pokud srovnáme
jednotlivé typy ekosystémů, největší schopnost
zadržet vodu vykazují přirozené lesní biotopy.
V takových porostech dochází k nejmenším
ztrátám vody odparem z půdy a k minimálnímu
povrchovému odtoku srážek. Les, a to zejména
starý nebo přestárlý les, má obecně největší
schopnost zadržet vodu. A co víc - přeměnit
srážkovou vodu na zásobu vody podzemní.
Retenční schopnost lesa se pak skládá ze tří
hlavních složek: (1) povrchové akumulace vody
v nadložním humusu a mechu; (2) zachycení
srážek v listoví stromů včetně odpaření do
atmosféry a (3) převodu povrchového odtoku
vsakováním do půdy na odtok podpovrchový.
Vlastnosti jednotlivých typů lesa samozřejmě
závisí na celém spektru faktorů: na druhovém
složení porostů, na stáří a vzrůstu stromů, na
zapojení korun a hustotě zakmenění, na druhu
a také vlhkosti půdy či na aktivitě její mikrobiální
složky, na sklonu svahů, na rychlosti větru aj.
Některé vlastnosti se navíc mění nejen v průběhu
samotného roku, ale i v průběhu dne, a to
například v souvislosti s fotosyntézou a rostlinným
dýcháním.

Z mnoha důvodů vychází v našich podmínkách
jako nejvýhodnější hydrologický model porostu
smíšený les. Na tom, jak to vlastně s českými lesy
je, se neshodují ani odborníci. Lze snad jen říci,
že monokultura a těžká technika nesvědčí ani lesu
(kůrovcová kalamita, erozní koryta místo cest) a že
je potřeba investovat i do mimoprodukčních funkcí
lesa - vhodnou úpravou cest, ponecháním části
lesa bez zásahů, podporou mokřadů.
Nezbývá mi na závěr nic jiného, než našim
lesům a polím přát rozumného hospodáře.
Michaela Bašová, foto Pepa Středa
na obrázku uprostřed - svazenka vratičolistá
- vhodná pro zelené hnojení (zdroj internet)
Doporučená literatura:
ekolist.cz, lesprace.cz, silvarum.cz
nase-voda.cz, letemlesem.cz, pravdaovode.cz,
euro.cz, Tajný život stromů ( Peter Whlleben)
Voda a krajina (Cílek a kol.)
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Rozporuplná osobnost

Podnikatel Tomáš Jan Maglić (počeštěně
psáno Maglič), spjatý s novodobou historií zámku Nový Berštejn, se narodil krátce před Vánoci
1873 v Plzni. Jeho otec Michal, původem z Chorvatského Bariloviće, se v Plzni živil jako trafikant.
Matka Monika, rozená Nádeníková, pocházela z
Plzně. Tomáš (Toma) Maglić se postupně vypracoval na obchodního ředitele a posléze generálního komerčního ředitele ve Škodových závodech. Po pozemkové reformě, podle zápisu v
dubské farní pamětnici v roce 1924, koupil panství Nový Berštejn se zámkem a s dalšími majetky v Deštné a Obroku.

Někdy se traduje, že Tomáš Maglič vytvořil
logo Škodovky s okřídleným šípem z roku 1923,
údajně inspirován čelenkou Indiána, kterého si
Emil Škoda dovezl z Ameriky jako sluhu. Pravděpodobnější zpráva o vzniku loga říká, že je vytvořili pracovníci konstrukčního oddělení Škodových
závodů na základě kruhového reliéfu s hlavou Indiána, který visel v kanceláři. Každopádně svůj
vztah k výtvarnému umění Maglič projevil tím, že
skoupil veškeré dostupné obrazy ruského realistického malíře Ilji Repina. Vlastnil jich přes 70,
a když se počátkem roku 1935 sbírka prodávala, získala část obrazů Národní galerie v Praze
a část přišla do sbírek Pražského hradu. Slavný
obraz „Křížové procesí v dubovém lese“ dostala jako pohledávku Česká průmyslová banka, od
které ho odkoupila pro Galerie moderního umění
v Hradci Králové hradecká Městská spořitelna.
V srpnu 1903 se původně katolík Tomáš Maglič oženil s Adélou Schulzovou, židovskou dívkou, narozenou v prosinci 1879 ve Vídni, jejíž rodina v tu dobu žila v Plzni. Adelin otec byl v Plzni
mostmistrem u dráhy. Oba snoubenci před svatbou přestoupili k evangelické církvi. Přesto za
druhé světové války byla Adele deportována do
vyhlazovacího tábora Malý Trostinec v Bělorus-

ku, kde v září 1942 v 63 letech zemřela. V lednu
1909 se inženýru Tomáši Magličovi a jeho ženě
Adele narodila dcera Anna Jiřina, později provdaná Taussig. Zemřela mladá, v roce 1944.
Působení vrchního obchodního ředitele Tomáše Magliče ve Škodových závodech nebylo
bezproblémové, hovoří se i finančních podvodech, proto musel v roce 1925 z firmy odejít.
Jeho podnikatelské aktivity se soustředily jinam.
V roce 1929 postavil v Mělníku pilu, kde zpracovával dřevo z rozsáhlých Novoberštejnských lesů
a později snad i z lesů Thurn–Taxisů v Litomyšli.
Magličův způsob vedení pily se stal v roce 1931
důvodem k interpelacím poslanců v Senátu Národního shromáždění ČSR: „...ohledně zotročení
dělnictva a nedodržování sociálního zákonodárství na Mechanisované parní pile Tomáše Magliče v Mělníku – Přístav“. Situaci na pile řešil i Živnostenský inspektorát v Mladé Boleslavi.
V roce 1935 se rozprodávala nejen Magličova
sbírka obrazů, ale prodán byl i zámek Nový Berštejn s celým velkým panstvím. Koupila ho Růžena Jiratová-Kabátová. Tomáš Maglić zemřel v
roce 1938 a je pohřben spolu se svými rodiči a
dalšími členy rodiny na Olšanských hřbitovech v
Praze.
myš

K zajímavému přírodnímu útvaru

Na 5 km dlouhou procházku se vydáme z Dubé
modře značenou turistickou trasou po schodech na
bývalý hřbitov, dále půjdeme cestou podél hřbitovní
zdi ke křížku mezi dvěma mohutnými kaštany. Za
ním zabočíme doprava a půjdeme polní cestou
směrem k Malému Mlýnku. Mineme odbočku do
ulice Na Terase a pokračujeme dál hlubokým
úvozem do údolí, kde se dáme cestou vpravo.
Vystoupáme na rozcestí, přejdeme lesní cestu a
v přímém směru pokračujeme lesní pěšinou do
strmého svahu po zelené turistické značce.

po pár metrech opět vpravo. Po široké pěšině
sejdeme kolem bývalého lomu k rekreačnímu
středisku Odborů-KOVO MB. Po asfaltové cestě
projdeme areálem až téměř k chatě, která stojí pod
areálem. Před ní doprava odbočuje pěšina. Po ní
sejdeme do údolí, kde se dáme doleva. Téměř jako
provokace působí odstavený vrak zeleného auta u
studny, kde je i cedule Zákaz skládky. Jdeme dále

značenou zelenou turistickou značkou. Zde se
dáme doprava.
Cesta se ponoří do mladého borového lesa.
Dojdeme na rozcestí, kde vpravo odbočuje zelená
a žlutá značka k Nedamovu, vlevo žlutá značka
k Vrchovanům, my ale půjdeme rovně kolem
jednoho z řady bunkrů až téměř na kraj lesa.
Tam zabočíme lesní cestou doprava a úvozem
scházíme dolů. Vlevo si můžeme všimnout
zvlněného terénu, porostlého statnými buky. Cesta
zahýbá mírně vpravo, před námi stojí další z řady
bunkrů. Sejdeme z cesty a jdeme k bunkru, vlevo
vidíme myslivecký seník.

Na dalším rozcestí v slivoněmi zarostlé planině
doprava odbočuje cesta k chatám, ale my jdeme
stále po značené cestě rovně. Vejdeme opět do
lesa a o něco dále zelená značka odbočuje doleva
a vede k bývalé kapli sv. Barbory. My pokračujeme
rovně lesní cestou, která mírně zahýbá vpravo a
skalním úvozem stoupá na lesní cestu opět

Jdeme doleva kolem seníku až k mohutnému
buku. Za bukem uvidíme v zemi neobvyklou úzkou
skalnatou štěrbinu, která klikatě vede doprava.
Postupně se rozšiřuje, až ústí do hlubokého údolí.
U velkého buku, který kromě označení majitele
polesí nese i vyryté iniciály a letopočty, vede přes
konec štěrbiny cesta k osázené pasece.
Vrátíme se kolem bunkru na cestu, která ústí
na zeleně a žlutě značenou trasu. Jdeme po ní,
mineme odbočku doprava i doleva a pokračujeme
až k rozcestí, kde značená cesta vede rovně,
druhá cesta mírně vpravo. Půjdeme vpravo a

po cestě mezi smrkovými ploty a mezi chatami.
Vyjdeme na silnici, po které půjdeme doprava přes
hráz Černého rybníka. Na křižovatce zabočíme
opět doprava a lipovou alejí se vrátíme do Dubé.
myš
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Sport

Pozvánka na discgolfový
turnaj v Zátyní

Dne 24. 3. 2019 se v lese za vodárnou
nad obcí Zátyní uskuteční turnaj ve
sportu zvaném discgolf. Jedná se o
frisbee sport, při kterém se hráč snaží
dostat na co nejmenší počet hodů
discgoflovým diskem (druh létajícího
talíře) z vyznačeného výhoziště do
speciálního koše. Těchto tras (tzv. jamek)
bude na plánovaném hřišti deset a hráči
každou z nich absolvují třikrát. Vítězem
bude hráč, který k tomu bude potřebovat
nejméně hodů. Více o hřišti se dozvíte
na www.aavet.cz/zatyni_open/.

Discgolf je nový atraktivní sport, který
lze hrát na stálých hřištích v městských
parcích, ale i na přenosné koše kdekoli v
přírodě. A pokud si zrovna nevytknete za
cíl dosahovat výsledků jako profesionální
hráči, může se jednat o nenáročnou
zábavu pro celou rodinu.
Turnaj v Zátyní je pořádán pod záštitou
České asociace discgolfu (ČADG)
a sjedou se na něj vynikající hráči z
širokého okolí. Pokud se chcete s touto
hrou blíže seznámit, přijďte se podívat.
Hanuš Velebný

D���� ������ S��������������� ���� D����
Město Dubá ve spolupráci s Kulturní komisí
pořádá 2. ročník Svatováclavského běhu, který se
koná v sobotu 28. září 2019.
Start a cíl bude opět na Masarykově náměstí,
detail trasy Hlavního okruhu můžete prostudovat
na přiložené mapce. Délka trasy je přizpůsobena
věku a možnostem závodníků, zůstávají stejné
jako v roce 2018.
Tak milí sousedé, přátelé a známí, zkrátka
občané Dubé neseďte doma a přijďte si zazávodit,
udělat něco pro zdraví a také přijďte fandit.

Kategorie:

Děti
- Předškoláci+1. třída - 200 m
(okruh po náměstí)
- Školáci I. stupeň - 350 m
(okruh přes Malou ulici)
- Školáci II. stupeň - 750 m
(okruh Jana Roháče, Nedamovská, Luční)
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Ženy
- Kategorie I (16-29 let) - Hl. okruh 2,5 km/ 5 km
- Kategorie II (30 a více let) - Hl. okruh 2,5 km/ 5 km
Muži

- Kategorie I A (16-34 let)- Hl. okruh 2,5 km/ 5 km
- Kategorie II A (35-49 let) - Hl. okruh 2,5 km/ 5 km
- Kat. III A (50 a více let) - Hl. okruh 2,5 km/ 5 km

Časový harmonogram:

13:00 Začátek programu, slavnostní přivítání,
slovo paní starostky
13:15 Start předškoláci a 1.třída
13:30 Start Školáci I. stupeň (2.-5. třída)
13:45 Start Školáci II. stupeň (6.-9.třída)
14:00 Vyhlášení vítězů děti
14:15 Start Dospělí: Hlavní okruh
15:15 Vyhlášení vítězů Dospělí
15:30 Vyhlášení malířské soutěže

Soutěžit se bude o pěkné ceny, jedním z prvních
sponzorů je opět firma Škoda Auto a.s., která
věnovala široký výběr reklamních předmětů.
Přihlašování (do 27.9.2019) a podrobné
informace: Kateřina Janďourková na mailu
jandourkovi.zatyni@seznam.cz nebo telefonu
605 293 425.

2.
v sobotu

dobrovolné

Přihlašování (do pátku 27.9.2019) a podrobné informace

15

Ze života škol
Třídí i ti nejmladší

První vysvědčení

31. ledna 2019 dostávali prvňáčci svá první vysvědčení. Jelikož na tuto velkou slávu pozvali i rodiče,
čekání, než přijdou, si zkrátili opakováním. Když dorazili rodiče a vedení školy, přišla ta tolik očekávaná
chvíle, rozdávání vysvědčení. Oči dětí se rozzářily nad známkami, které si za svou snahu a píli zasloužily.
Prvňáčci a paní učitelka Jana Pancová

ŽLUTÁ, MODRÁ, ZELENÁ, kdo ví, co to asi
znamená? Co znamená slovo SEPARACE,
vědí i naši prvňáčci. Vždyť chodí do Ekoškoly,
která se tímto titulem pyšní už řadu let. Právě
na odpady se zde klade největší důraz. Žáci se
pravidelně střídají ve službě, která má na starosti
odnášení vytříděného odpadu z jednotlivých tříd do
barevných kontejnerů před školou.
1.třída

Pangea 2018/2019
Veselé zoubky

Děti z 1. třídy naší školy se seznámily
s preventivním programem „Veselé zoubky“. Ve
dvou vyučovacích hodinách se obeznámily velice
zábavnou formou, jak o své zoubky co nejlépe
pečovat. V první části zhlédly děti velice vtipný
příběh “O Hurvínkovi“, druhou částí bylo aktivní
zapojení dětí, kdy plnily úkoly na interaktivní
tabuli.
Drogerie DM vybavila děti taštičkou, ve které
našly vše, co potřebují k čištění svých zoubků.
Tímto však vše nekončí. Rádi bychom se všichni
zapojili do soutěže o vstupenky do divadla. Čeká
nás proto ještě společná práce na výtvarném
zpracování tohoto programu. Držte nám pěsti, ať
se práce podaří a vyhrajeme.
Prvňáčci a paní učitelka Jana Pancová

Již několik let se naše škola zapojuje do
mezinárodní matematické soutěže PANGEA.
V České republice se v letošním školním roce
účastnilo 45 787 žáků ze 473 škol, z toho
v Libereckém kraji 7 218 žáků ze 75 škol.
Toto klání bylo rozděleno do šesti kategorií podle
jednotlivých ročníků (4. – 9. třída). Ze ZŠ Dubá
soutěžilo 49 žáků a všichni řešili během 45 minut
15 úloh různých obtížností v duchu témat Hudba,
Příroda a Ekologie.
Do finálového kola, které proběhne v květnu

2019 v Praze, postupuje 50-60 nejúspěšnějších
řešitelů z každé kategorie. Předpokládaný
počet finalistů je tedy 300 - 360. Výsledky
školního kola budou zveřejněny nejpozději
1. 4. 2019 na webových stránkách soutěže
www.pangeasoutez.cz pod příslušným „Pangea
kódem“ a soutěžící zároveň uvidí své výsledky i
v porovnání s ostatními.
Všem žákům děkuji za účast a reprezentaci naší
školy.
Mgr. Miroslava Sochová

Galerie Ocelových Figurín
nás zaujala
Kovové exponáty, inspirovány postavami
z pohádek, sci-fi filmů, politiky, hudebními
hvězdami, nejpopulárnějšími celebritami, zvířaty,
hity automobilového průmyslu…To vše měli
možnost zhlédnout malí školáci, kteří se do
Galerie Ocelových Figurín vypravili do Prahy.
Všechny vystavené exponáty jsou z recyklovaných
kovových částí, a tak prvňáčci mohli vidět, že ne
vše hned patří na skládku.
Jelikož tento den byl zaměřený na recyklaci
a dopravní výchovu, neopomněli také na
bezpečnostní prvky, např.: viditelné oblečení,
bezpečnostní pásy, pohyb po komunikaci…
Den jsme si užili, slibovaný déšť počkal až do
našeho příjezdu.
Prvňáčci a paní učitelka Jana Pancová

16

Návštěva kina v Mladé Boleslavi
29. ledna 2019 se vydali všichni žáci naší školy do kina do Mladé Boleslavi. Odjížděli celkem čtyřmi
autobusy a filmy sledovali z pohodlí čtyř sálů. Nechybělo ani chroupání popcornu.
Tento den si nejvíce užili ti nejmenší. Při zpáteční cestě pusinky nezavřeli a při vystupování z autobusu
se ptali, kdy opět pojedeme do kina.
Prvňáčci a paní učitelka Jana Pancová

Kult ura

Městská knihovna Dubá představuje...
knihu Dávat koním křídla autora Petra Feldsteina
vydanou v roce 2018. Jedná se o životopis celoživotního
milovníka koní a prvního žokeje, kterému se čtyřikrát po
sobě podařilo zvítězit ve Velké pardubické steeplechase.
Nejde o nikoho jiného než Václava Chaloupku a jeho
splněné i nesplněné sny, jak předestírá podtitul na
obálce.
Tato kniha se věnuje samozřejmě příběhům
z dostihového prostředí, je plná detailů o jednotlivých
koních i lidech. Vesměs bych ji přirovnala ke knize
Dostihová čítanka od Antonína Jelínka, která vyšla
v roce 1991 a byla velice čtivá obzvláště pro „koňáky“.
Oproti naší knize nebyla zaměřená pouze na jednoho
člověka, procházela spíše historií dostihů obecně, ale
ani tak své čtenáře neochudila o velké okamžiky Velké
pardubické, takže ani o Václava Chaloupku a Koroka,
jejichž setkání a další příběhy si můžete v naší knize
přečíst mnohem podrobněji.
Bc. Lucie Matysová

Jiráskovo divadlo Česká Lípa
14.3.2019 19:00 KOLEGA MELA GIPSONA
Komorní příběh jednoho herce. Během necelé hodiny a půl hlavní hrdina povypráví svůj příběh,
během něhož se dozvíme nejen o jeho pohnutém hereckém i osobním životě, ale i jak se jednou
setkal v letadle z Kanady do Frankfurtu s Melem Gibsonem a to jej zasáhlo na celý život. Divadelní
spolek Frída, se souhlasem autora, připravil toto monodrama přímo na tělo protagonistovi Martinovi
Trnavskému. S písničkami a tanečními kreacemi je skvělým zážitkem s překvapivou pointou.
Vstupné: 300.00 Kč
18.03.2019 – 19:00 ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ
Oblíbený a zkušený autor frašek Michael Parker slibuje překvapivý konec a množství komediálních
situací. Hrají: Lukáš Vaculík, Viktor Limr/Pavel Nečas, Filip Tomsa, Mahulena Bočanová a další.
Vstupné: 390.00 Kč
28.03.2019 – 19:00 NA STOJÁKA s Ester Kočičkovou, Karlem Hynkem a Arnym
Kultovní televizní stand up comedy show míří znovu do České Lípy! Pobavit Vás tentokrát
přijedou Ester Kočičková, Karel Hynek a Arny. Více informací www.loudmakers.com. Předprodej
vstupenek na www.clvstupenka.cz.
11.04.2019 – 19:00 JO , NENÍ
TO JEDNODUCHÉ - Francouzská
konverzační komedie o tom, jak může
dopadnout doučování matematiky pod
peřinou. Hrají: Jiří Lamgmajer, Adéla
Gondíková a další. Vstupné: 390.00 Kč

KD Crystal
13.03.2019 – 19:00 LENKA
DUSILOVÁ v samostatných sólových
vystoupeních experimentuje s loop
machine, stylovou otevřeností, hráčskou
erudicí a rozšířenými nezaměnitelnými
vokálními technikami. Vstupné: 250.00 Kč
15.03.2019 – 20:00 již 22. EROTICKÝ
PLES - Kapela Koneckonců, dámská a
pánská striptýzová vystoupení, travesti
show Crazy Goddess a nechte se
překvapit… Vstupné: 360.00 Kč
myš
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Klub malých Dubáčků
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V pátek 15. 2. 2019 jsme se v klubu pustily do další šicí dílny. Tentokrát maminky
tvořily pyžamožrouty pro své děti. Pracovaly jsme dlouho do noci a práce se
nám dařila. Všechny maminky velmi překvapily samy sebe a zaslouží si velkou
pochvalu - zejména ty, které se s šitím a strojem teprve seznamují. Příšerky na
dětská pyžámka jsme vybarvily do veselých barev a velmi se povedly. Jen tak dál!
Další tvoření plánujeme, tak nás sledujte.
J. Rupertová - Klub malých Dubáčků

Ve čtvrtek 21. 2. 2019 proběhla v Klubu malých
Dubáčků tvořivá dílna - tentokrát jsme se připravovali na
masopustní průvod a vyráběli škrabošky z kartonů.
Vzorem nám byly zvířátka - zajíc, lev, jednorožec, pták...
Dětem i maminkám se tvoření velmi dařilo a vznikly
krásné barevné masky. Kdo se pochlubil v průvodu?
J. Rupertová
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DUBSKÝ MASOPUST 2019
Letošní masopust byl neskutečná paráda.
Přibližně půl hodiny před zahájením samotného
programu se ze všech uliček začali líhnout
maskovaní, ale i odmaskovaní nedočkavci.
Masopustem se každý rok pomyslně loučíme
se zimou a vítáme blížící se jaro. Konec konců,
sluníčko se na nás smálo a provázelo nás celou
dobu. Ale nepředbíhejme.
Náměstí začalo krásně vonět trdelníkem,
na který se v podstatě od začátku až do konce
stála fronta. Před radnicí byly nachystané stoly
s rybími dobrotami od pana Romana Dolejšího a
jen kousíček vedle si na své přišli naopak milovníci
zabijačkových hodů u pana Pavla Šima. A kdybyste
si ani tady nevybrali, mohli jste si pochutnat
na vynikající polévce u stolu paní Kateřiny
Janďourkové, která se zhostila i rozdávání kartiček
v rámci projektu „Dubá žije“.
Když už početný houf dychtivých masek
nervózně přešlapoval a pokukoval po radničních
hodinách, vyrušilo je z jejich zatím ještě
„poklidného neklidu“ dunění bubnů, které se
pomalu blížilo podél radnice vstříc houfu zvědavců.
Po chvíli se vynořili půvabné dámy a usměvaví
pánové s rytmem v těle a rukama plnýma nástrojů,
s jejichž pomocí pro nás všechny obstarali
naprosto neuvěřitelný zážitek. Sedmičlenné
seskupení Tam Tam Orchestra to tedy pořádně
rozjelo. Oči zářily nejen dětem, a každý, kdo měl
kapsy, lovil v nich telefony fotoaparáty i kamery,
aby si z masopustního veselí mohl na památku
odnést tenhle zážitek.
Po chvíli divokého bubnování vyšla z radnice
paní starostka Irena Žalovičová v doprovodu

až anticky půvabné paní matrikářky Miroslavy
Papírníkové, které spolu s nevěstou a ženichem
přišly zjistit, kdo že to tím rámusem ruší svatební
obřad? V tu chvíli se slova ujal sám Masopust,
kterým nebyl nikdo jiný, než předsedkyně kulturní
komise Monika Šimonová a s laskavým svolením
starostky města se spolu se svými kumpány
zmocnil na krátko vlády nad Dubou.
Po předání pomyslného klíče od města se
pomalu začal seskupovat neuvěřitelně dlouhý
průvod, v jehož čele si vykračovali ženich
s nevěstou a v těsném závěsu jim byli v patách
bubeníci, které následovalo, a odpusťte mi můj
hrubý odhad, určitě na tři sta poutníků.
Bubeníci vylákali ven, nebo aspoň k oknům,
snad každého na celé dlouhé trase průvodu.
Z náměstí jsme vyrazili dolů ulicí Jana Roháče
a dále Nedamovskou do Sadové a pak pěkně po
silnici Českolipskou až ke zkratce Na Výsluní, kde
už průvod netrpělivě vyhlíželi obyvatelky sídliště,
které si připravily i milé pohoštění. Po něm se
pokračovalo středem Výsluní zpět ke zkratce a
opět po silnici Českolipskou až na náměstí.
Tady už byly nachystané soutěže v pojídání
koláčů, které připravila členka kulturní komise paní
Kateřina Janďourková. Chuť a odhodlání, s jakým
se k prostředku koláče prokousávali jak děti, tak
i dospělí byla naprosto obdivuhodná. I když je
pravda, že asi tak po pátém polknutí už bylo tempo
poněkud volnější. Inu, každý si takové dobroty asi
raději vychutná v klidu doma. A o co se vlastně
soutěžilo? O pravý, zlatý, čokoládový peníz.
Další vynikající koláčky připravily členky Klubu
seniorů, které je pekly v sobotu dopoledne, aby

byly krásně čerstvé, za což jim patří velký a ještě
větší dík. Dámy, jste báječné.
Druhou soutěží, a to hlavně pro děti, byl hod
vycpanou, leč stejně lákavě vypadající jaternicí do
obřích hrnců, které pečlivě střežil vycpaný řezník.
Děti byly moc šikovné a za to si vysoutěžily malé
indiánky – dortíkové samozřejmě.
No, a aby toho nebylo málo, tak ti, co vydrželi
až do konce, si ve dvojicích mohli natrhat výslužku
ze stromu (nebo chcete-li lípy) hojnosti, na kterém
byly zavěšené jaternice i jelítka. Při téhle disciplíně
se dalo krásně poznat, kdo je sehraný, kdo možná
i trochu trénoval, a kdo se ale vůbec nepřipravil,
takže neměl po ruce třeba ani parťáka.
Ale ještě zpět k průvodu, takové neuvěřitelné
množství a nápaditost masek, to jsme u nás ještě
opravdu neměli. Indiáni, klauni, princezny, draci,
medvědi, pračlověci, svalovec se skutečně velmi
těžkou činkou, slamění panáčkové, vlk, oslík,
rytíři, čarodějnice, kapitán Jack Sparrow, kominík,
mini hasič, tučňák a spousty a spousty dalších.
Mimochodem, i mouka nám tu chodila.
Zkrátka, byla to moc krásná a vydařená akce,
za níž patří naše velké díky nejen všem, kdo se
podíleli na přípravách a organizaci, ale hlavně
vám všem, kteří jste si spolu s námi přišli udělat
krásné sobotní odpoledne a trochu té legrace. Bez
vás by to totiž nešlo. DĚKUJEME. Všichni jste byli
báječní.
No a za co se převlečete příští rok? Já asi za
fotografa, ať je nějaká změna.
Ještě jednou díky vám všem. Upřímně si
vážíme vašich kladných reakcí. Na viděnou na
dalších akcích města.
Zuzka Martínková
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