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Slovo úvodem
Vážení čtenáři městského zpravodaje,
úvodem mi dovolte poděkovat všem
hasičům města Dubá z naší JPO II/1,
kteří se podíleli na odklízení následků
způsobených větrem v noci z 10. na
11. 3. 2019. Hasiči byli v pohotovosti
24 hodin a odstranili zhruba 60 stromů
padlých ať už na komunikace, elektrické
ve- dení či nemovitosti.
Jaro již nastupuje v plné síle a stejně
tak i my jsme se pustili do jarního úklidu
města. Řada z vás si již všimla, že jsme
nechali odstranit nebezpečné stromy
podél chodníku do Nedamova. Byly
to stromy napadené hnilobou. Navíc
byly nakloněny nad chodník, nebo na
plochu, kde v kempu parkují karavany.
Hasiči provedli ořezání stromů z plošiny
a tuto práci pojali jako kondiční cvičení

s motorovou pilou. O úklid větví se postarala údržba města.
Dále jsme se pustili svépomocí do
opravy dřevěného plotu v Nedamově,
který byl již za hranou životnosti.
A teď téma, které v Dubé vzbuzuje
tolik emocí. Ano, je to Slávie. Aktuálně je
podepsaná smlouva, při které dojde k dokončení podlah v sále a předsálí. Budou
tak zakryty veškeré elektroinstalace,
vedení topení aby nedošlo v budoucnu
k jejich poškození. Následně bude nainstalován podhled stropu v sále.
Po dokončení prací plánujeme zorganizovat tzv. „den otevřených dveří“,
kde bychom rádi veřejnosti ukázali stav,
co vše je uděláno, a co nás ještě čeká.
Investice, které byly dosud provedeny,
jsou neoddiskutovatelné, a jsou hotové.
Bohužel musím konstatovat, že větší
část nás stále ještě čeká a jsem na
pochybách, zda je možné rekonstrukci
dokončit pouze z vlastních zdrojů.

Odpadkové koše po městě

Narazili jste ve městě na místo, kde by podle vás bylo dobré mít k dispozici odpadkový
koš, který tam momentálně není? Pokud ano, dejte nám o tom vědět. Vaše podněty na
toto téma můžete zasílat na e-mailovou adresu ekolog@mestoduba.cz nebo můžete
využít telefonní číslo 724 857 243. Za vaše podněty předem děkujeme.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

Dubáček

Městský zpravodaj
Dubáček je každý měsíc
zdarma distribuován
do všech domácností
trvale hlášených občanů.
Stalo se vám, že jste jej
nedostali? Dejte nám
o tom vědět a my to
napravíme. Obrátit se na
nás můžete na e-mailu:
dubacek@atlas.cz nebo
na telefonu 724 857 243.

Nešetřilová Hilda, Dubá
Jelínková Irena, Dřevčice
Římek František, Dubá
Kyjovská Ludmila, Dubá
Bukovanová Leontýna, Dubá
Kroupová Jarmila, Dubá
Packová Emilie, Dubá
Hypša Jaroslav, Dubá

92 let
85 let
75 let
86 let
80 let
70 let
82 let
80 let

Fuxa Martin, místostarosta

UZAVŘENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
A SBĚRNÉHO DVORA Z DŮVODU
ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ
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Veselé Velikonoce
a bohatou
pomlázku přeje všem
koledníkům kolektiv
zaměstnanců města
Dubá.

Z městské matriky
JUBILEA

I proto bude dobré, pokud se vás
dostaví co nejvíce a uslyšíme více názorů přímo ve Slávii. Nejlépe se hodnotí
přímo na místě. Termín bude zveřejněn
s předstihem.
Další velká akce, která bude letos
realizovaná je rekonstrukce chodníků v
Deštné. Dne 1. dubna 2019 předáváme
staveniště, takže se práce rozjedou hned
od počátku měsíce.
Přeji vám slunečný duben a těším se
s vámi na viděnou na tradičním Pálení
čarodějnic v Nedamově.

NAROZENÍ

Višňová Zuzana, Dřevčice
Havrda Ondřej, Dubá
Hryb Kristián, Dubá

ÚMRTÍ

Lněničková Ivana , Dřevčice

Dne 6. dubna 2019 slaví krásné životní
jubileum – 85. narozeniny naše milovaná
maminka, babička a prababička paní Irena
Jelínková z Dřevčic. Především pevné zdraví,
mnoho štěstí a radosti do dalších let přeje
celá rodina.
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Vzpomínáme...
Dne 15. dubna 2019 uplyne pět let, co nás navždy opustil
pan Ladislav Venc z Nového Berštejna. Kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi. Stále vzpomínají manželka
Ludmila a synové s rodinami.

Dne 9. dubna 2019 tomu bude již 15 let,
co nás navždy opustil milovaný manžel,
tatínek a dědeček pan Lubomír Gurný. Kdo
jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomíná manželka a děti s
rodinami.

Dne 30. dubna 2019 tomu budou dva roky,
co nás navždy opustila milovaná maminka,
babička a prababička paní Věra Žáková z
Dřevčic. S láskou v srdci stále vzpomínají
děti a vnoučata s rodinami.

Dne 5. dubna 2019 uplyne již 11 let od chvíle,
kdy nás v nedožitých 75 letech navždy
opustil milovaný manžel, táta a děda pan
Ladislav Dušička z Panské Vsi. S láskou
stále vzpomínají manželka, syn Ladislav
s rodinou, syn Milan s rodinou a vnoučata.

Dne 29. dubna 2019 tomu bude 11 let od
chvíle, kdy nás navždy opustila paní Libuše
Janďourková ze Zátyní. Kdo jste ji znali,
věnujte jí tichou vzpomínku. S láskou stále
vzpomíná rodina.

Dne 22. dubna 2019 uplyne deset let, od
chvíle kdy nás navždy opustil pan Vladimír
Martínek z Dubé. Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi. Stále vzpomíná
rodina.

Kompostéry pro občany zdarma
Milí spoluobčané, v březnu jsme vás informovali o možnosti získat zahradní kompostér zcela zdarma. Jedná se
pravděpodobně o poslední šanci na jejich pořízení s přispěním dotace. Termín pro odevzdání vyplněných lístků týkajících se
kompostérů, byl prodloužen do konce dubna 2019. Lístek, který je třeba vyplnit a odevzdat zpět na MěÚ Dubá je ke stažení
na www.mestoduba.cz nebo si jej můžete vyzvednout v kanceláři matriky, či vyžádat na e-mailu: ekolog@mestoduba.cz.
Všem, kteří se již zapojili děkujeme. Případné dotazy vám zodpoví sl. Martínková na tel. čísle 724 857 243 nebo na výše
uvedené e-mailové adrese. Žadatelem nesmí být stejná osoba, která o kompostér žádala již v prvním kole v roce 2017.
(mar)
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AGENDU TÝKAJÍCÍ SE POVOLOVÁNÍ KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES
VYKONÁVÁ ING. JOSEF ŠTVERÁČEK
(ODBORNÝ LESNÍ HOSPODÁŘ MĚSTSKÝCH LESŮ DUBÁ)

TEL. 607 851 462
KANCELÁŘ MĚSTSKÝCH LESŮ DUBÁ, MASARYKOVO NÁM. 46, DUBÁ
HODINY PRO VEŘEJNOST
PONDĚLÍ A STŘEDA 8.00 – 9.00 HODIN
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Usnesení z veřejného
zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 3/2019 ze dne 21. března 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 pana
Jakuba Fliegela a pana MUDr. Jiřího
Klementa a zapisovatele usnesení paní
Ing. Annu Ložkovou.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa,
A. Ložková, J. Fliegel, M. Šimonová,
J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E.
Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0
2) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený doplněný program
veřejného zasedání Zastupitel. Města
Dubá č. 3/2019.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa,
A. Ložková, J. Fliegel, M. Šimonová,
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. 2/2019 ze dne 21. února 2019,
včetně nedořešených bodů z předchozích usnesení
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu číslo
3/2019 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
28. února 2019, který byl na hlavní
činnosti 8 milionů 201 tisíc Kč; celkové
finanční prostředky na účtech Města
Dubá byly 10 milionů 946 tisíc Kč.
Hospodaření Města Dubá za leden
až únor roku 2019 skončilo kladným
saldem příjmů a výdajů ve výši 714 tisíc
Kč; celkový plánovaný schodek rozpočtu
ve výši 4 541 800,- Kč je kryt stavy na
běžných účtech Města Dubá.
4b) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva rozpočtové
opatření č. 3 rozpočtu Města Dubá na
rok 2019, viz příloha.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa,
A. Ložková, J. Fliegel, M. Šimonová,
J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E.
Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Jedná se o úpravu
v souvislosti s průtokovým transferem
pro Mateřskou školu Dubá bez vlivu
na saldo příjmů a výdajů. Záloha na
rekonstrukci zahrady, navýšení příjmů:
položka 4116 o +462 100,- Kč; navýšení
výdajů paragraf 3111 o +462 100,- Kč.
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5a) SCHVÁLILO na návrh majetkového
výboru zastupitelstva na základě projednávání písemné žádosti – složka č.
1/19, vyhlášení a zveřejnění záměru
prodeje městské nemovitosti – pozemku:
pozemkové parcely parcel. číslo 3012/2,
ostatní plocha (ostatní komunikace), o
výměře 48 m2, v obci Dubá, katastrální
území Dubá. Jedná se o již zaplocený
pozemek navazující na nemovitosti ve
vlastnictví žadatele u stavby čp. 240 v
části obce Dubá. Předmětný pozemek
je z hlediska využití pro Město Dubá
nepotřebný. Bližší podmínky prodeje
budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa,
A. Ložková, J. Fliegel, M. Šimonová,
J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E.
Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0
5b) SCHVÁLILO na návrh majetkového
výboru zastupitelstva na základě projednávání písemné žádosti – složka č.
4/19, vyhlášení a zveřejnění záměru
směny nemovitostí – pozemků včetně
porostů, takto: z vlastnictví Města Dubá
směnit část pozemkové parcely parcelní
číslo 91/1, ostatní plocha (manipulační
plocha), o výměře cca 300 m2, v obci
Dubá, katastrální území Dubá, a to za
část pozemkové parcely parcelní číslo
89/14, ostatní plocha (manipulační
plocha), o výměře cca 220 m2, v obci
Dubá, katastrální území Dubá, z
vlastnictví žadatele o směnu.
Předmětná část městského pozemku
navazuje na pozemky ve vlastnictví
žadatele a je z hlediska využití pro Město
Dubá nepotřebná. Část pozemku, kterou
by Město Dubá získalo do vlastnictví,
je využívána jako veřejná komunikace.
Přesné výměry a rozsahy pozemků
budou upřesněny geometrickým plánem.
Vzhledem k tomu, že směňované
nemovitosti zřejmě nebudou stejné
výměry a ani tedy stejné ceny, bude
tato směna nemovitostí provedena s
finančním vyrovnáním. Bližší podmínky
směny budou uvedeny ve zveřejněném
záměru.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa,
A. Ložková, J. Fliegel, M. Šimonová,
J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E.
Adamec
proti schválení: 0
zdrželo se: 0
5c) SCHVÁLILO na návrh majetkového
výboru zastupitelstva prodej městských
nemovitostí – pozemků včetně porostů
(záměr byl již vyhlášen a zveřejněn,
písemná žádost – složka č. 2/19): podle
vypracovaného geometrického plánu se
jedná o pozemkovou parcelu parcelní
číslo 950/55, orná půda, o výměře 5 m2,
a pozemkovou parcelu parcelní číslo

3021/4, ostatní plocha (jiná plocha), o
výměře 28 m2, v obci Dubá, katastrální
území Dubá.
SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva v této souvislosti uzavřít Kupní smlouvu mezi Městem
Dubá (strana prodávající) a stranou
kupující. Kupní cena je stanovena ve výši
1 270,- 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: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa,
A. Ložková, J. Fliegel, M. Šimonová,
J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E.
Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0
5d) SCHVÁLILO na návrh majetkového
výboru zastupitelstva prodej městské
nemovitosti – pozemku (záměr byl
již vyhlášen a zveřejněn, písemná
žádost – složka č. 8/19): pozemkové
parcely parcelní číslo 516/1, trvalý travní
porost, o výměře 1 972 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 stranou
kupující. Kupní cena je stanovena ve výši
78 880,- 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: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa,
A. Ložková, J. Fliegel, M. Šimonová,
J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E.
Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0
5e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě
předložené písemné žádosti uzavřít
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene – služebnosti a Dohodu o umístění stavby číslo IZ-124000663/VB1, CL-Dubá, Nedamovská
20, přeložka kNN, mezi Městem Dubá
(budoucí strana povinná) a společností
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín (budoucí
strana oprávněná), která se týká
umístění a provozování nového zařízení
distribuční soustavy – uložení zemního
kabelového vedení NN v rozsahu 66
běžných metrů + přípojková skříň (do
1 m2), na části městských nemovitostí
– pozemků pozemkové parcele parcelní
číslo 117/1, a pozemkové parcele parc.
číslo 3005/7, v obci Dubá, katastrální
území Dubá. Jednorázová finanční náhrada za zřízení práv odpovídajících
věcnému břemeni služebnosti je sjednána ve výši 4 000,- Kč bez DPH. Budoucí
strana oprávněná hradí všechny související poplatky.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa,

A. Ložková, J. Fliegel, M. Šimonová,
J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E.
Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0
5f) SCHVÁLILO na návrh majetkového
výboru zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti uzavřít smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene služebnosti inženýrské sítě
na akci „Dubá – kanalizační přípojka
pro objekt na st.p.č. 87/2“, mezi Městem
Dubá (budoucí strana povinná) a budoucí stranou oprávněnou, která se týká zřízení (uložení), provozu, údržby a
oprav podzemního vedení – kanalizační
přípojka v rozsahu cca 28 běžných metrů,
na části městské nemovitosti – pozemku
pozemkové parcele parcelní číslo 3010/
18, v obci Dubá, katastrální území Dubá.
Jednorázová finanční náhrada za zřízení
práva odpovídající věcnému břemeni
služebnosti je sjednána ve výši 1 000,Kč bez DPH. Budoucí strana oprávněná
hradí všechny související poplatky.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa,
A. Ložková, J. Fliegel, M. Šimonová,
J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E.
Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0
6) ROZHODLO na návrh paní starostky na základě doporučení Komise
pro regeneraci městské památkové
zóny Města Dubá v rámci přidělených
finančních prostředků v celkové výši
200 000,- Kč od Ministerstva kultury
ČR na Program regenerace městských
památkových rezervací a městských
památkových zón ČR na rok 2019, v
letošním roce realizovat následující
stavební akci: kulturní památka rejstříkové číslo 50519/5-5879, budova
čp. 96 v Dlouhé ulici v části obce Dubá,
vlastník objektu: xxxxxx, navržená akce
obnovy – oprava krovu a výměna střešní
krytiny, rozpočtované náklady činí celkem 797 791,- Kč včetně DPH, podíl z
prog. regenerace MPZ činí 200 000,- Kč,
podíl z rozpočtu Města Dubá činí částku
79 780,- Kč.
pro chválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa,
A. Ložková, J. Fliegel, M. Šimonová,
J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E.
Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0
7) SCHVÁLILO na návrh paní starostky na základě doporučení Komise pro
regeneraci městské památkové zóny
Města Dubá podání přihlášky na vstup
Města Dubá do Sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezska, se sídlem
Opletalova ulice 29, 110 00 Praha 1, IČ
65992466 (dále jen sdružení).
POVĚŘILO starostku Města Dubá paní
Ing. Irenu Žalovičovou k zastupování
Města Dubá v tomto sdružení.
pro schválení: 9
(I.
Žalovičová,
M. Fuxa, A. Ložková, J. Fliegel, M.
Šimonová, J. Klement, T. Novák, E.
Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0
8) SCHVÁLILO na návrh paní
starostky členství Města Dubá ve spolku
Máchův kraj – destinační management,

z. s. se sídlem Náměstí Republiky 191,
472 01 Doksy IČ 07115636 (dále jen
spolek).
SCHVÁLILO na návrh paní starostky stanovy spolku, viz příloha.
ZMOCNILO starostku paní Ing.
Irenu Žalovičovou k zastupování Města
Dubá a k účasti v orgánech spolku, a
zároveň ji pověřilo k podpisu žádosti o
členství.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa,
A. Ložková, J. Fliegel, M. Šimonová,
J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E.
Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0
9) DELEGOVALO
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2
písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., zákon
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
starostku Města Dubá paní Ing. Irenu
Žalovičovou k účastem a k jednáním na
všechny valné hromady Severočeské
vodárenské společnosti a.s., které
se budou konat ve volebním období
2018 – 2022. Paní starostka je v této
souvislosti oprávněna jménem Města
Dubá vykonávat všechna akcionářská
práva s právem hlasovacím a jednat v
zájmu Města Dubá.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa,
A. Ložková, J. Fliegel, M. Šimonová,
J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E.
Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0
10) DELEGOVALO na návrh paní starostky v souladu s ustanovením § 84
odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb.,
zákon o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, místostarostu Města Dubá
pana Martina Fuxu, DiS. k účastem a
jednáním na všechny valné hromady
Honebních společenstev myslivecky
hospodařících na honebních pozemcích
ve vlastnictví Města Dubá, které se
budou konat ve volebním období 2018
až 2022. Pan místostarosta je v této
záležitosti oprávněn zastupovat Město
Dubá s právem hlasovacím a jednat v
zájmu Města Dubá.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa,
A. Ložková, J. Fliegel, M. Šimonová,
J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E.
Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0
11) PROJEDNALO A VZALO NA
VĚDOMÍ Zprávu o hospodaření Městských lesů Dubá – organizační složka
Města Dubá, za rok 2018, zpracovanou
Ing. Josefem Štveráčkem odborným
lesním hospodářem Městských lesů
Dubá, viz příloha.
12) PROJEDNALO A VZALO NA
VĚDOMÍ Zprávu o činnosti Města Dubá
a Městského úřadu Dubá za rok 2018,
zpracovanou sl. Zuzanou Martínkovou,
viz příloha.
13) SCHVÁLILO na návrh paní starostky podání žádosti o dotaci do
Programu obnovy venkova Libereckého
kraje (dotační titul 4: Oprava a výstavba
komunikací) na stavební akci „Dubá,
oprava místní komunikace Plešivec“.
Celkové projektové rozpočtové ná-

klady činí 500 000,- Kč včetně DPH.
Město Dubá se bude účastnit na financování projektu a má vyčleněny finanční
prostředky na vlastní podíl žadatele.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa,
A. Ložková, J. Fliegel, M. Šimonová,
J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E.
Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0
14a) SOUHLASILO na návrh paní starostky s pořízením změny Územního plánu Dubá, která prověří možnost změny
funkčního využití pozemku pozemkového
parcely parcelní číslo 28/4, v obci Dubá,
katastrální území Lhota u Dřevčic, z
funkce plochy smíšené nezastavěného
území (NS) na funkci plochy smíšené
obytné – venkovské (SV).
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: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa,
A. Ložková, J. Fliegel, M. Šimonová,
J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E.
Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0
14b) NESOUHLASILO na návrh paní
starostky s pořízením změny Územního
plánu Dubá, která prověří možnost změny
funkčního využití pozemku pozemkového
parcely parcelní číslo 1482, v obci Dubá,
katastrální území Deštná u Dubé, z
funkce plochy smíšené nezastavěného
území (NS) na funkci plochy smíšené
obytné – venkovské (SV). Důvodem
je, že se jedná se o pozemek, který
nenavazuje na tzv. zastavěné území a je
vzdálený od stávající zástavby.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa,
A. Ložková, J. Fliegel, M. Šimonová,
J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E.
Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Pořizovatel Územního plánu Dubá – Městský úřad
Česká Lípa, pořízení změny posoudil a
pořízení změny nedoporučuje, vzhledem
k tomu, že pozemek nenavazuje na tzv.
zastavěné území a je vzdálený od
stávající zástavby.
15) VZALO NA VĚDOMÍ
informace týkající se:
–
Masopustu, který se konal v sobotu
dne 23. února 2019 v Dubé
–
konání úklidové akce „Ukliďme
Dubou“ v sobotu dne 6. dubna 2019
Ing. Irena Žalovičová, starostka města
Martin Fuxa, DiS., místostarosta města

Příští veřejné zasedání
se bude konat
18. dubna ve Dřevčicích
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Lékárna v Dubé

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

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

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

–
–
–
–
–
–

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

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

Dne 4. 3. 2019 od 12:46 do 13:13
hodin vyjela jednotka s technikou CAS
25 v počtu 1 + 3 k technické pomoci k
odstranění nebezpečného stromu na
komunikaci II/260 (2,37 km). Jednotka
zajistila řízení provozu a pomocí
vyvětvovací motorové pily rozřezala
korunu stromu, který byl zavěšen na
telefonním vedení. Strom byl postupně
rozřezán, odklizen a před odjezdem byl
proveden úklid vozovky. Na místě byla
přítomna i jednotka HZS stanice Doksy.
Dne 8. 3. 2019 od 12:06 do 13:11 hodin
byla jednotka s technikou CAS 25 v počtu
1 + 3 vyslána operačním střediskem k
požáru porostu do lokality Za Hřištěm v
Dubé. Vlivem silného větru zde došlo k
pádu stromu na vysoké napětí. Jeden
sloup byl poškozen a od elektrického
vedení, které spadlo na zem, vzniklo pět
menších ohnisek hrabanky. Na místě
byla přítomna policie, pohotovostní
služba rozvodných závodů a jednotka
HZS stanice Doksy. Po vypnutí el.
proudu zlikvidovaly jednotky ohniska
jedním proudem vody.
Dne 9. 3. 2019 od 11:38 do 12:03
hodin vyjela jednotka s technikou CAS
25 v počtu 1 + 4 k technické pomoci
k odstranění stromu spadlého na
komunikaci I/9 (47,67 km) v Deštné.
Strom byl rozřezán, odklizen a před
odjezdem byl proveden úklid vozovky.

Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá

odstraňovala více popadaných stromů.
První z nich se nacházel mezi osmým
a devátým kilometrem za Nedamovem,
další pak ve Ždíreckém dole. Po uvolnění
komunikace č. 27325 až do obce Luka a
likvidaci všech popadaných stromů se
jednotka vrátila na základnu.

Dne 11. 3. 2019 od 2:49 do 4:01 hodin
byla jednotka s technikou CAS 25 v počtu
1 + 5 vyslána operačním střediskem k
technické pomoci k odstranění stromu
přes komunikaci směrem na Blatce.
Na komunikaci III/25932 se na 2.
kilometru nacházely hned tři spadlé
stromy. Při cestě zpět na základnu
byly na kom. II/259 nalezeny další
spadlé stromy. V Rozprechticích došlo
k přetržení elektrického vedení u silnice
II/259 na 39. kilometru, o čemž jednotka
informovala operační středisko.
Dne 11. 3. 2019 od 5:16 do 6:16 hodin
vyjela jednotka s technikou CAS 25
v počtu 1 + 3 k technické pomoci k
odstranění stromů přes komunikaci číslo
III/2601 na 2,43 km, 2,70 km a 5,78
km. Po odklizení stromů z vozovky se
jednotka vrátila zpět na základnu.

střediskem k technické pomoci k
odstranění nebezpečných dřevin. Z
komunikace III/25932 byl odstraněn
spadlý strom (1,64 km). Další tři
vyvrácené smrky byly opřené o jiný
strom a nehrozil jejich pád na vozovku.
Po podání hlášení operačnímu středisku
se jednotka vrátila na základnu.
Dne 12. 3. 2019 od 8:35 do 9:09 hodin
vyjela jednotka k technické pomoci k
odstranění tří vyvrácených smrků, které
podle oznamovatele hrozily pádem na
silnici III/25932 (1,64 km). Na místo
dorazila také jednotka HZS stanice
Doksy. Operační důstojník vyrozuměl
vlastníka lesa, aby sjednal nápravu.
Dne 14. 3. 2019 od 7:30 do 12:30
hodin vyjela jednotka v celkovém počtu
šesti členů k odstranění nebezpečných
stromů do nedamovské aleje. Při práci
byla použita plošina. V některých
úsecích bylo třeba řídit dopravu, aby
byla zajištěna bezpečnost.
Dne 15. 3. 2019 od 4:14 do 4:37 hodin
byla jednotka s technikou CAS 25 v počtu
1 + 3 vyslána operačním střediskem k
technické pomoci k odstranění stromu

Dne 10. 3. 2019 od 10:19 do 10:52 hodin
byla jednotka s technikou CAS 25 v počtu
1 + 4 vyslána operačním střediskem k
technické pomoci k odstranění stromu na
komunikaci III/25935 (1,25 km). Strom,
který zasahoval přes celou vozovku, byl
rozřezán, odklizen a před odjezdem byl
proveden úklid komunikace.
Dne 10. 3. 2019 od 17:25 do 18:53 hodin
vyjela jednotka s technikou CAS 25 v
počtu 1 + 4 k dopravní nehodě osobního
automobilu na komunikaci I/9 (42,80 km)
k obci Medonosy. Havarované vozidlo
se nacházelo mimo vozovku, provozní
látky z něj neunikaly. Ve vozidle seděly
dvě malé děti, řidič byl z vozu venku a
nikdo neutrpěl zranění. Jednotka vozidlo
zajistila proti možnému vzniku požáru.
Na místo dorazila policie a jednotka
HZS Mělník, která řídila v místě dopravu.
Dětem byla ve voze naší jednotky
poskytnuta psychologická pomoc a
vyčkaly zde až do příjezdu matky, které
byly následně předány. Pro havarovaný
automobil přijel odtahový vůz.
Dne 10. 3. 2019 od 19:53 do 20:14 hodin
byla jednotka s technikou CAS 25 v počtu
1 + 4 vyslána operačním střediskem k
technické pomoci k odstranění stromu
spadlého přes celou komunikaci III/2601
(4,2 km). Jednotka strom rozřezala,
odklidila a před odjezdem provedla úklid
vozovky.
Dne 11. 3. 2019 od 00:37 do 2:49
hodin vyjela jednotka s technikou
CAS 25 v počtu 1 + 5 k technické
pomoci k odstranění stromu spadlého
přes komunikaci v obci Luka. Po
cestě jednotka nacházela a následně

Dne 11. 3. 2019 od 6:25 do 7:25 hodin
byla jednotka s technikou CAS 25 v počtu
1 + 3 vyslána operačním střediskem k
technické pomoci k odstranění stromů
spadlých na komunikaci III/25936
na 0,76 km a 1,43 km. Stromy byly
rozřezány, odklizeny a byl proveden
úklid vozovky.
Dne 11. 3. 2019 od 7:25 do 7:51 hodin
vyjela jednotka s technikou CAS 25
v počtu 1 + 4 k technické pomoci
k odstranění stromu spadlého na
komunikaci II/259 (36,58 km). Strom byl
rozřezán, odstraněn.
Dne 11. 3. 2019 od 8:15 do 8:59 hodin
byla jednotka s technikou CAS 25 Liaz
v počtu 5 členů vyslána operačním

přes komunikaci II/270 (1,25 km). Na
místě vypomohla s odstraňováním
stromu a úklidem vozovky jednotka HZS
stanice Doksy.
Dne 15. 3. 2019 od 15:02 do 15:20
hodin vyjela jednotka s technikou CAS
25 v počtu 1 + 3 k technické pomoci
k odstranění spadlého stromu na
komunikaci III/27325 (10,15 km). Po
jeho rozřezání a odklizení byl proveden
úklid vozovky.
Dne 16. 3. 2019 od 3:12 do 3:48 hodin
byla jednotka s technikou CAS 25 v
počtu 1 + 5 vyslána k technické pomoci
k odstranění stromu na komunikaci II/
259 (31,55 km). S pracemi vypomohla
jednotka HZS stanice Doksy.
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Dne 17. 3. 2019 od 11:42 do 13:18
hodin vyjela jednotka s technikou CAS
25 v počtu 1 + 5 k technické pomoci
k odstranění stromu přes příjezdovou
cestu k chatě v Nedamově. Další
nakloněný strom hrozil pádem. Jednotka
HZS stanice Doksy odstraňovala strom
z cesty. Naše jednotka vypomáhala s
odstraňováním i úklidem. Rozřezán byl
i nakloněný strom.
Dne 18. 3. 2019 od 17:54 do 21:00 hodin
byla jednotka s technikou CAS 25 v počtu
1 + 3 vyslána k dopravní nehodě osobního
automobilu na komunikaci I/9 (47,66 km).
U vozidla, které narazilo do silničního
mostku, došlo k úniku provozních látek,
které byly zasypány sorbentem. Řidič,
který byl venku z vozidla, neutrpěl
žádná zranění. Při nárazu do mostku
bylo poškozeno zábradlí. Na voze bylo
provedeno protipožární opatření. Na
místě zasahovala jednotka HZS stanice
Doksy, která spolu s naší jednotkou po
domluvě s policií odtáhla havarovaný vůz
na kraj vozovky, aby nebránilo v provozu.
(mar)

Poděkování za profesionální přístup
V neděli 10. 3. 2019 jsem měl nedaleko Medonos nehodu, při níž jsem vyjel z vozovky do příkopu. První, kdo u mě zastavil, byl
člen JPO SDHO Dubá, který zavolal hasiče, policii a zkontroloval děti v autě. Štěstí v neštěstí bylo, že mou nepozornost odneslo
jen pár plastů na autě, ale také to, že jel kolem člen vaší jednotky, který se zachoval zcela profesionálně stejně jako následně
přivolaní hasiči a policie. Přestože neznám jeho jméno, dovolte, abych mu touto cestou poděkoval a stejně tak vám za vaší činnost.
Adam Borgula
Pozn.: Jednalo se o Zdeňka Jančáka, člena naší JPO II/1 SDHO Dubá.

Trénink paměti v Klubu seniorů
Tak jako každý rok ČSTPMJ (Česká společnost pro trénování paměti A ony to dokázaly levou zadní a já jim moc děkuji za krásné
a mozkový jogging) vyhlásila Národní týden trénování paměti, který se odpoledne.
koná s Cílem přesvědčit nejen seniorskou populaci, že si ještě docela
S hlubokou úctou Leona Maříková.
slušně pamatuje, když jí někdo poradí, jak na to.
Jelikož v Dubé mají v Klubu seniorů napilno, tak jsme termín o týden
posunuli a sešli jsme se v den, kdy začala jarní rovnodennost, ve středu
20. března 2019. Přednáška na téma paměť se v Dubé konala již po páté
a vzhledem ke krásnému počasí dorazilo do klubu jen osm statečných
dam, které odolaly vábení slunce a rozhodly se svůj čas věnovat mému
povídání.
Ze začátku jsme se trochu věnovaly teorii o paměti, co to je, k čemu slouží,
jak se dělí a jak funguje. A tak se přítomné dámy mimo jiné dozvěděly, ale
ony to vlastně dávno věděly, že čím větší “ptákovinu” mozku naservírujete
tím lépe a ochotněji si ji bude pamatovat. Ne nadarmo nám maminky
říkávaly, že si pamatujeme kdejakou hloupost, jen ne to co máme.
No a tak jsme se tuto informaci jaly vyzkoušet a přítomné dámy si
vybraly, že se chtějí naučit kalendář na rok 2019. To znamená, že když
se jich zeptáte, co za den je např. 8. dubna 2019 budou vědět, že
to je pondělí a 1. května, že je středa. Užily jsme si u učení spoustu
legrace neboť u těchto mnemotechnik je důležité si vše co nejbarvitěji
představovat, aby mozek zapojil všechny své smysly.
A tak jsme si např. představovaly, jak UTíkáme poLEDu, jak v únoru
a březnu PÁlíme DUBová POlena, KVĚTy STŘásáme ČERVENé pro
SOBa, VĚNEC mu POsíláme, on ho ČTVRTí SRPem v ZÁŘI NEonů.
Chudák sob: ŘÍJE mu UTíká, LISTí PAdá, PROStě si nic NEužije.
Byla to legrace a přítomná děvčata za chvíli techniku ovládala, pokud
nezapomněla, že si ji večer a následující den mají zopakovat, tak je
naděje, že kalendář stále ovládají a jestli ne, tak stačí se k ní kdykoli vrátit
a už to půjde lépe a lépe.
Jenomže dámy byly velmi rychlé a velmi zvídavé a tak jim kalendář
nestačil. Říkaly, že si nepamatují čísla. Ale nevěřte jim, pomocí
mnemotechniky porcování si během chvilky zapamatovaly 12ti ciferné
Ve dnech 17. a 18. dubna
číslo. Ale i to jim bylo málo, chtěly víc. No a tak to dostaly. Ukázala jsem
jim, jak si mohou zapamatovat např. prvních 20 čísel π (pí) a za chvilku
a také 2. května 2019 bude knihovna
mi ho již z hlavy říkaly.
UZAVŘENA z důvodu DOVOLENÉ.
Věděli jste, že máte tak šikovné babičky, kamarádky, manželky? Ony
si to o sobě také nemyslely a o to víc mne to baví, protože není nic
hezčího, než vidět něčí radost, že se mu něco povedlo, že něco dokáže.

Dovolená v Městské
knihovně Dubá
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Lesy Nový Berštejn získaly certifikát odpovědného lesního hospodaření FSC
V okolí Dubé hospodaří Lesy
Nový Berštejn s.r.o. na ploše 1 874
ha lesa. V průběhu měsíce března
získali prestižní certifikát FSC (Forest
Stewardship Council), který zaručuje, že
se v nich hospodaří šetrným a přírodě
blízkým způsobem. Celková plocha FSC
certifikovaných lesů v ČR se tak rozšířila
o více než 1 800 hektarů na 60 702 ha
a v současnosti tvoří necelá dvě a půl
procenta z celkové rozlohy českých
lesů.
Lesy Nový Berštejn, které vlastní
Marie-Ève a Andrew Jirat-Wasiutynski,
jsou už šestým lesním podnikem, kterému se v ČR podařilo získat individuální certifikát FSC, jehož prostřednictvím
deklaruje, že ve svých lesích hospodaří
šetrně a v souladu s přírodě blízkými
lesnickými principy. Ty například omezují
holosečné kácení a prosazují smíšené
lesy s přirozenou druhovou skladbou,
což má pozitivní vliv na celkový ekosystém lesů, které jsou díky tomu zdravější
a odolnější. „Je zřejmé, že se aktuálně
nacházíme

v kritickém období pro české lesy.
Věřím, že pokud se chceme vypořádat
s negativními vlivy klimatických změn,

Křesťanské Velikonoce v Dubé
Poslední dny postní doby a samotné Velikonoce nesou název Svatý týden,
který začíná na Květnou (pašiovou) neděli. Vrcholem a středem křesťanských V
elikonoc je “slavnost tří velikonočních dnů utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Páně”,
neboli “velikonoční triduum”. Toto třídení začíná večer na Zelený čtvrtek a končí
o velikonoční neděli večerní modlitbou. Vlastní svátek Velikonoc je tedy tvořen
Zeleným čtvrtkem večer, Velkým pátkem, Bílou sobotou, Velikonoční nocí a Nedělí
zmrtvýchvstání, kdy večerní modlitbou končí tyto svátky.
Bohoslužby v Dubé budou po
všechny tyto dny v kostele
Nalezení sv. Kříže na:

Květnou neděli
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílou sobotu
Velikonoční neděli

v 9.00 hod.
v 18.00 hod.
v 18.00 hod.
v 19.00 hod.
v 9.00 hod.

Všem přeji radostné prožití těchto svátků a s mnohými se těším na viděnou při
bohoslužbách.
Mgr. Milan Mordačik
Diákon farností Dubá, Deštná a Tuhaň
PLACENÁ INZERCE

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu
typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell typu Araukana.
Stáří 14 - 19 týdnů, cena 159 - 209,- Kč/ks.

Prodej: Dubá – u kostela
28. dubna a 26. května 2019 - 13.15 hodin
24. května 2019 – 14.40 hodin
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Info: pondělí až pátek od 9.00 do 16.00 hodin
na tel. č. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

jako je sucho nebo kůrovec, je třeba
v lesích hospodařit tak, aby byly druhově
bohaté a rozrůzněné. Proto bylo pro
mě získání certifikace FSC, která
tento způsob hospodaření podporuje,
přirozeným krokem,“ uvedla Marie-Ève
Jirat-Wasiutynski.
Certifikovat v systému FSC se může
jakýkoli lesní majetek, který splní požadavky pro lesní hospodaření uvedené
v Českém standardu FSC. Samotná
kontrola hospodaření pak probíhá formou pravidelných ročních auditů, které
provádí akreditované certifikační firmy.
Stejným procesem prošly i nově certifikované Lesy Nový Berštejn. „Ze začátku
jsme měli trochu obavy, jak se nám podaří vyhovět všem požadavkům standardu.
Nakonec jsme ale zjistili, že v našich lesích s kolegou Martinem Fuxou dlouhodobě hospodaříme ve většině parametrů
v souladu s FSC a když zapracujeme na
pár dílčích aspektech, neměl by to být
problém. Certifikát FSC bereme jako
prestiž a vizitku naší společné práce,“
popsal svou zkušenost s certifikačním
procesem lesník z Nového Berštejna Tomáš Stejskal. Vysokou úroveň hospodaření v Lesích Nového Berštejna potvrdil
i ředitel FSC ČR Tomáš Duda. „Udělení
certifikátu FSC potvrdilo dlouhodobě odpovědný způsob hospodaření lesníků z
Lesů Nový Berštejn.
z tiskové zprávy společnosti
Lesy Nový Berštejn
PLACENÁ INZERCE

ANTÉNNÍ A SATELINÍ
TECHNIKA
Jaroslav NEKOLA
PRODEJ - MONTÁŽE
INSTALACE - SERVIS

Božíkov 77,
470 02 Česká Lípa
Tel.:603 520 006
VIDEO.SAT1@TISCALI.CZ

Ceník inzerce
černobílá / barevná
celá str. 1.200,- / 2.000,- Kč
1/2 str.
650,- / 1.000,- Kč
1/4 str.
350,- / 600,- Kč
1/8 str.
200,- / 400,- Kč
1/16 str. 100,- / 200,- Kč
inzerce.dubacek@atlas.cz
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Nejlepší místo pro život
Voda v zahradě
a domácnosti
Každý z nás je strůjcem svého štěstí.
Máme tedy možnost ovlivňovat nejen
to, jak věci vnímáme my sami, ale i to
jaké skutečně jsou. Posedět si v zahradě
čč u vlastního jezírka a pozorovat, jak
během dne mění svoji tvář, nebo jen v
ranním slunci sledovat kapku rosy. Pro
někoho banální záležitosti a pro jiného
zdroj inspirace a krásný obraz života.
Vodní nádrže a jezírka v zahradách
mají svůj nesporný význam. Plní nejen
funkci estetickou, odpočinkovou, poznávací – ale jsou také domovem a
lákadlem pro nesčetně organismů
– živočichů a rostlin, které můžeme
během celého roku pozorovat. Vodní
plocha má také vliv na mikroklima v
zahradě. Odpařování vody – zejména
v letních měsících – zvlhčuje vzduch.

Voda v zahradě neznamená pouze
přítomnost vodní nádrže, jde i o to,
jak udržet v půdě dostatek vláhy ke
spokojenému růstu rostlin. Záměrně
v článku vynechám veškeré moderní
zavlažovací systémy, protože jejich
pořízení je velice nákladné, provoz je
závislý na energii a až na ojedinělé
výjimky pracují pouze s pitnou vodou.

Jak tedy udržet vodu v zahradě?
Východisko ze zalévací závislosti
lze hledat přímo v přírodě. Nejsnazším
pravidlem je vysazování suchomilných
rostlin na suchá místa a naopak na vlhká
místa vysazovat vlhkomilné rostliny.
Kvalitní půda bohatá na humus, udrží
i během sucha daleko víc vláhy, než
chudá půda bez života a organické
hmoty. V minulém článku jsme psali, že
taková půda dokáže zadržet až 350 l v
1 m3. Je tedy levnější držet vodu v půdě,
než pro ni budovat
nádrže nebo ji kupovat z vodovodní
sítě. Inspiraci můžeme najít v lese,
trouchnivějící dřevo působí v půdě
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jako houba. Buďto zakopeme nepotřebné dřevo či klády přímo hluboko
pod rostliny které chceme udržovat
v kondici za pomoci větší vlhkosti bez
zalévání, nebo můžeme nechat dřevo na
povrchu, vytvořit z něho různé opěrné
valy vyplněné hlínou, oddělit jím záhony.

Další inspirací z lesa je přítomnost stínu,
který si rostliny vzájemně poskytují.
Hustá výsadba, která úplně zastíní povrch půdy, může snížit vypařování až
o 60%. Dalším možným způsobem, jak
udržet v půdě vlhkost, je mulčování (mulč
je tlustá vrstva jakéhokoliv organického
materiálu na povrchu půdy, která nechá vodu vsáknout a zároveň brání
jejímu nadměrnému odpařování). Pro
zalévání je vhodné využívat především
dešťovou vodu a případně “vodu šedou”,
používáme-li výhradně ekologické čistící
prostředky a kosmetiku. Dešťovou
vodu lze využít i k plnění zahradního
jezírka, které je možné postavit a
udržovat bez filtrů, čerpadel či UV lamp.
Voda v domácnosti
Údaje o průměrné denní spotřebě
vody v ČR, se liší. Odhadem je to 100 až
200 litrů vody na osobu a den. Z tohoto
množství je na zajištění pití a jídla pouze
5 až 10 litrů. Spotřeba při osobní hygieně
představuje 50% a se splachováním wc
a praním, se v naší koupelně dostaneme
na celkovou spotřebu 70%.
Jak vodou šetřit?
Místo koupání ve vaně se raději
sprchujte, oproti plné vaně uspoříte
až 100 litrů vody. Při použití úsporné
hlavice ušetříte dalších 30% vody.
Při mytí rukou, čištění zubů a holení
nenechávejte vodu zbytečně téct. Na
záchod kupte nádržku využívající dvojité
nebo až trojité splachování. Třeba
moderní pračka na jednom cyklu praní
ušetří až 45 litrů vody.
Při mytí nádobí pod proudem tekoucí
vody za 10 minut proteče až 200 litrů
vody, což se přibližně rovná naplněné
velké vaně. Úspornější je mytí ve dřezu,
ale nejvíce ušetříte na vodě i energii
používáním myčky nádobí, která spotřebuje při třídě A+ pouze 10 litrů vody
na cyklus.
Při úklidu v domácnosti nemáchejte

hadr pod tekoucí vodou, ale napusťte si
vodu do vědra. Nahradíme-li například
pitnou vodu z kohoutku vodou dešťovou,
pokud ji zrovna nepotřebujeme k pití,
budeme se chovat šetrněji nejen k
životnímu prostředí, ale snížíme i své
vlastní náklady na vodné a stočné a
pomůžeme koloběhu vody v přírodě.
Dotace Dešťovka
Dešťovka je dotační program Ministerstva životního prostředí a Státního
fondu životního prostředí ČR na podporu
udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech, vyhlášený v rámci Národního programu Životní prostředí. Cílem
tohoto programu je motivovat vlastníky a
stavebníky rodinných a bytových do-mů
v celé ČR k udržitelnému a také efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak
množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Z dotace lze pokrýt až 50 procent
výdajů na pořízení některého ze tří typů
systémů:
- zachytávání srážkové vody na
zalévání zahrady,
- akumulaci srážkové vody pro
splachování WC a zálivku,
- využívání přečištěné odpadní
vody jako vody užitkové.

V současné době probíhá
příjem žádostí- podrobné
informace jsou dostupné na
www.dotacedestovka.cz

Užitečné odkazy:
www.zivazahrada.cz
www.ekozahrady.com
www.rybnikar.cz
www.pravdaovode.cz
Systém hospodaření s vodou (Ing.
Stanislav Frolík, Ph.D.)
Michaela Bašová
použité obrázky:
foto (jezírka) - www.rybnikar.cz
obrázek - www.zivazahrada.cz
foto (déšť) - Pepa Středa

Kostelní výročí
V dubnu slavíme Velikonoce, které jsou
nejen oslavou probouzející se přírody a
nadcházejícího jara, ale především největší
z křesťanských svátků, kdy si připomínáme
ukřižo-vání a zmrtvýchvstání Ježíše
Krista. Kříž, na kterém Ježíš zemřel, je
nejen symbolem jeho oběti, ale symbolem
křesťanství vůbec. A právě Nalezení
sv. Kříže je zasvěcen dubský kostel.
V době, kdy byla připravována stavba
tohoto nového kostela, měla Dubá již kostely
dva. Na návrší nad městem stál starý kostelík
sv. Petra a Pavla a na okraji města kostel
Nanebevzetí Panny Marie. Základní kámen
nového kostela byl slavnostně položen na
svátek Nalezení sv. Kříže roku 1744. Tento
svátek býval 3. května, ale v polovině 60. let
20. století byl zrušen a v církevním kalendáři
zůstal jen svátek Povýšení sv. Kříže 14. září.
Nicméně základní kámen kostela Nalezení
sv. Kříže byl položen a posvěcen 3. května
před 275 lety, proto si Dubá v tento den
významné výročí připomíná. U slavnostního
aktu tehdy byl duchovní správce far-nosti
Václav Thum, jemuž asistovali Ambrož
Glaser, který za čtyři roky nastoupil na
jeho místo, a páter František Xaver
Richter. Dále se zúčastnili hrabě SwertsSporck, jeho manželka Anna Kateřina a

také jednotlivý úředníci hospodářství. A
samozřejmě mnoho lidu i školní mládeže.
Na stavbu kostela dal hrabě SwertsSporck sto dvacet tisíc zlatých, a to bez

robotní povinnosti pro obyvatele Dubé.
Podle dubské farní pamětnice stála ale

stavba i dva lidské životy, v roce 1744
zahynul při těžbě kamene v lo-mu na
Dubové hoře 28letý Andreas Star z Ješovic
u Liběchova. Další obětí byl služebník,
který při převozu kamenů určených pro
stavbu kostela, spadl z koně a zemřel.
Pro hlavní oltář byl v roce 1755 namalován
obraz s Ukřižovaným Kristem. Dalším dílem,
které zpodobňuje biblický příběh Ježíše
Krista, je obraz Kristus na hoře Olivetské.
Ježíš se na Olivetskou horu do Getsemanské
zahrady chodíval s učedníky modlit a zde
byl také zatčen, aby později skončil na kříži.
Obraz Kristus na hoře Olivetské namaloval
roku 1869 českolipský profesor Eduard
Steffen a kostelu jej věnovala Elisabeth
Richter z Dubé čp. 201. Další obrazy od
Steffena věnovala Terezie Matauchová ze
Švihova. Křížovou cestu – tedy sérii obrazů,
které zobrazují strastiplnou cestu Ježíše na
kříž - daroval kostelu v roce 1810 dubský
měšťan Anton Ungermann. Obraz z bočního
oltáře Panny Marie Bolestné představuje
Pietu – tedy Marii držící na klíně tělo svého
syna Ježíše. Tento obraz namaloval, právě
tak jako obraz na hlavním oltáři, malíř,
označený iniciálami F.B. a datem 1755.
Jedná se s největší pravděpodobností
o jednoho z malířské rodiny Balků.
myš

Cyklovýlet po nových cestách
Na trasu, dlouhou přibližně 20 km, vyjedeme z Dubé po modré turistické značce
k Nedamovu. Na křižovatce u Černého
mlýna zabočíme doleva přes hráz rybníka
a pokračujeme serpentinou vzhůru směrem
na Korce. Mineme odbočku doprava na Březinku a doleva k lesu a posléze dojedeme na
křižovatku, kde odbo-číme vlevo do Horeckého
dolu. Na křižovatce si všimneme křížku na
kamenném soklu. Silnice v Horeckém dole je
nově zrekonstruovaná, bohu-žel u zdejšího
malého rybníčku jsou nová bezpečnostní
opatření poněkud předimenzovaná a je
proto otázkou, co s rybníčkem při velkém
dešti udělá voda nyní svedená přímo do něj.
Pokračujeme dále opravenou strmou
serpentinou k osadě Horky. Mineme

kapli sv. Trojice z roku 1797, která bývá
mylně označována jako kaple Nanebevzetí
Panny Marie. Nový povrch silnice vede z
osady dále, projedeme kolem křížku, kde
kdysi ústila původní cesta z údolí k Horkám.
Před námi se tyčí Starý Berštejn, vpravo v
dálce Bezděz. Kolem bývalé zrekultivované
skládky dojedeme na hlavní silnici, kde se
dáme doprava.
Vyjedeme z lesa a o něco dále odbočíme
doprava na novou polní cestu s vysazeným

stromořadím, vybudovanou Ministerstvem
zemědělství ČR za spolufinancování EU.
Cesta bohužel neleží v trase cesty původní,
proto se křížek, který u cesty stával, nyní
ocitl opuštěný v poli zády k nové cestě. V
témže poli v dálce můžeme vidět malý ostrůvek s jedním stromkem a sloupkovými
božími mukami. Mineme odbočku na původní pokračování polní cesty do Korců.
Nová cesta se napojuje na rovněž nově
zbudovanou cestu od Tachova do Zbyn. Na
rozcestí se dáme doprava.

Cesta obkružuje Zbynský vrch, i ji zdobí
vysazené stromořadí. Mineme část kamenného soklu a o něco dále vyjedeme na silnici,
kde se dáme doleva. Přijedeme do Tacova,
kde můžeme obdivovat nádhernou starou

lípu, napravo si všimneme opravené kapličky. Za obnoveným roubeným stavením
zabočíme doprava a pokračujeme po cyklotrase č. 0015. Mineme sloupková boží muka
a o něco dále dojedeme na křižovatku, kde
rovně bychom se dostali do Oken, my ale
odbočíme doprava. Ze silnice jsou pěkné
výhledy na hrad Bezděz, za námi se tyčí
Tachovský vrch s lomem.
Přijedeme ke kapličce s kopií vyšehradské
Dešťové Madony. Od kapličky doprava odbočuje zeleně značená cesta do Korců, my
ale dojedeme na křižovatku silnic, kde se
dáme vpravo. Vlevo vede silnice do Ždírce.
Pohodlným sjezdem mezi lesy míříme k
Dubé. Mineme malou osadu Ždírecký důl,
vpravo od silnice si můžeme všimnout skalní
výklenkové kapličky sv. Jana Křtitele, posléze
mineme Dívčí skálu a poté dojedeme na
křižovatku, kde doprava odbočuje cesta na
Plešivec, vlevo na Panskou Ves. Mokřiny
podél silnice spadají do přírodní rezervace
Mokřady horní Liběchovky. Pokračujeme
rovně kolem nedamovské vodárny, míjíme
pomník, upomínající na konec II. světové
války a za ním zbytky Ženského mlýna.
Dojedeme k Černému mlýnu v Nedamově a
odtud lipovou alejí zpět do Dubé.
myš
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Ze života škol
Masopust

Masopust neboli fašank je třídenní svá-tek, po němž následuje čtyřicetidenní půst, který končí
Velikonocemi. Naši předkové si vydatnou hostinou a až mimořádně rozverným masopustním
průvodem zpříjemňovali dlouhé zimní období před dlouhým obdobím půstu. Pestré maškary
předvedla i Základní škola Dubá, která se zapojila do příprav a následně do masopustního
průvodu. Společně s rodiči prvňáčků připravila paní učitelka Pancová zástup veselých masek.
Zapojili se i deváťáci, kteří před akcí spali ve škole a své masky si vyráběli dlouho do noci. Paní
učitelka Pytlounová společně s paní vychovatelkou Krausovou na vše dohlížely a pomáhaly k
parádnímu výsledku. Ranní probuzení by-lo příjemné, protože nás překvapila paní zástupkyně
a přinesla vynikající snídani.
Celkem se zapojilo hodně dětí i z jiných tříd. Jako každý rok nechyběla paní učitelka
V. Matějková, paní učitelka J. Konopáčová a naše skvělé asistentky se svými dětmi a v
originálních maskách. Celá akce dopadla na jedničku a teď už jen: „Hola hou, MASOPUSTI
příští rok... opět půjdou."
Děkujeme rodičům za spolupráci.
Jana Pytlounová, Jana Pancová

Pasování na čtenáře

Dne 26. února 2019 navštívili prvňáčci
knihovnu, kde byli pasováni na čtenáře.
Každý z nich složil slavnostní slib a dostal
krásnou knihu, do které se všichni hned
začetli. Věřme, že jim nadšení z knih vydrží
i nadále.
Jana Pancová, tř. učitelka

Přišlo jaro

Březen - za pohádkou do lesa “vlezem”
Žáci 7. a 9. ročníku připravili pro prvňáčky tematicky zaměřený den v
přírodě. Od začátku bylo jasné, o čem to vše bude. Právě pohádky jsou
pro malé školáky podporou pro jejich čtenářskou gramotnost.
Pohádka „O 12 měsíčkách“ se výborně prolínala do všech předmětů.
Čas, roční období, vlastní kreativita, spolupráce, ohleduplnost, orientace
v přírodě… To vše museli ti nejmenší zvládnout. Samozřejmě jak jim
to během značené cesty na jednotlivých stanovištích jde, kontrolovali
nejenom zástupci jednotlivých měsíců v obsazení žáků vyšších ročníků,
ale také tzv. vodiči, což byli též starší žáci. V cíli na nás všechny čekalo
opékání buřtíků.
Den byl fajn, všichni si zaslouží velkou pochvalu.
třídní učitelky J. Pytlounová, M. Sochová, J. Pancová

Ve čtvrtek, 21. března, proběhlo v první třídě
tématické vyučování na počest začínajícího
jara. S prvním jarním dnem přišlo pěkné
počasí, již od rána svítilo sluníčko, a tak žáci
opustili školní lavice a vydali se učit ven.
Během dopoledne se děti naučily mnoho
nového o přírodě, ročních obdobích, měsícich
a zopakovaly si své vědomosti o jaru za vzužití
českého a anglického jazyka i matematiky.
Pozorovaly proměny v jarní přírodě a nechyběl
ani nácvik rytmizovaného říkadla pro hlasité
přivítání jara. Na konci vyučování ještě děti
čekalo hledání kouzelného stromu, který, díky
skřítčí navigaci, úspěšně našly a ihned očesaly.
Pro hodné děti na tomto stromě vyrostou
“zvláštní sladké plody” opět za rok na první
jarní den.
prvňáčci, teta Naďa
a paní učitelka Tereza Helerová

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ DUBÁ
Zápis dětí k docházce
do Mateřské školy Dubá se koná

2. května 2019 od 9.00 do 13.00 hodin.
K zápisu se dostaví zákonní zástupci dětí,
které nastoupí ve školním roce 2019/2020. Pro
děti, které dovrší věku 5 let od 1. září 2019 je
vzdělávání v MŠ povinné. Všechny tyto děti,
které mají spádový obvod Dubá se tedy musí
dostavit k zápisu do MŠ v Dubé.
S

sebou

přineste vyplněné a potvrzené
dokumenty ke stažení na:

www.materskaskoladuba.estranky.cz/
případně si je můžete vyzvednout a vyplnit
přímo v mateřské škole.
S sebou si přineste také
rodný list dítěte a občanský průkaz.
Podrobné informace, týkající se zápisu do MŠ
naleznete na výše uvedené internet. adrese.
V tento den bude rovněž probíhat Den
otevřených dveří, kdy bude zájemcům
a dění v MŠ nabídnuta prohlídka školky
(cca v 10 hod. odchází děti na vycházku).
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Beseda s Olgou Pincovou

Ve středu 13. března 2019 k nám přijala pozvání blogerka
Olga Pincová, která se s maminkami přijela podělit o rady
a vychytávky, které jí pomáhají pří cestování se svými syny.
Beseda s názvem „Výletování aneb dál než na nejbližší
hřiště“ byla určena především pro mamky, které mají malé
děti. Olga nám také představila hračky z MAMAfaktury,
které se jí při cestování s dětmi osvědčily. Za nás vedou
barevné kostičky (použitelné k výuce Hejného matematiky)
a zvětšovací kelímek s lupou. Doufám, že pro maminky byly
předané informace přínosem. Děkujeme za inspiraci, jak si
cestování s dětmi zpříjemnit.
J. Rupertová - Klub malých Dubáčků

A zase to naše společné
klubíkové spinkání

V pátek 8. 3. 2019 jsme si s maminkami a dětmi naplánovaly
spinkání v klubíku. Celý večer panovala klidná rodinná
atmosféra - dětičky si užívaly večerní klubík a hezky si hrály,
maminky si povídaly a přitom připravily tousty a vafle k večeři.
A byla to dobrota! Když malé děti usnuly u pohádky, zahrály
jsme si s většími dětmi šipky. Spalo se nám dobře a dlouho,
proto jsme se vracely domů až k obědu. Už se těšíme, až
budeme v létě stanovat...
J. Rupertová

Klub malých Dubáčků
Výlet do ZOO v Děčíně

Ve středu 6. 3. 2019 maminky s dětmi vyrazily na společný
klubový výlet. Autobusem a vlakem jsme vyjely do ZOO v
Děčíně. Kopec, který vedl k zoologické zahradě, byl sice
náročný, ale výstup za to stál. Na vrcholku nás čekala milá
malá ZOO. Zvládnete ji projít i s malým dítětem a nezabere
vám to celý den. Mimo zvířátek tu najdete hrací prvky
- dřevěné kostky, prolézačky, houpačku, kuželkovník,
dřevěné kolotoče, velký hrad, zkrátka super vyžití pro
aktivní děti.
Cestou zpět jsme také navštívily expozici v Rajských
ostrovech, kam jsme měly vstup zdarma k zakoupené
vstupence do zoologické zahrady. Milovníci rybek,
ještěrek, želv a jiných zvířat si tu přijdou na své.
Super celodenní výlet, se super maminkami a dětmi. Moc
se nám tu líbilo.
Kdo tam ještě nebyl, doporučujeme!
J. Rupertová

Výroba mandal

V pátek 15. 3. 2019 jsme se sešli v hojném počtu na další výtvarné dílně. Maminky s dětmi tentokrát vysypávaly mandaly
barevným pískem. Především děti nás udivovaly svojí trpělivostí, fantazií a smyslem pro barvy. Na příště vymyslím něco nového
a budu se těšit na Vaší velkou účast.
J. Rupertová
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Kult ura

Výstavní sezóna
v Galerii Pošta
V měsíci dubnu zahájí Podbezdězský
spolek intelektuální, poetický a okrašlovací v Galerii Pošta již sedmnáctou
výstavní sezónu. V letošním roce je
opět připravena série výstav, které
návštěvníkům nabídnou tvorbu výtvarníků různých výtvarných oborů.
První výstava je věnována malíři Pavlu
Švecovi a fotografovi Pavlu Novotnému,
pro které je Kokořínko velkým zdrojem
inspirace. V červnu vystaví své kresby
Regina Krchňáková z Mimoně. Na
červenec připravila Galerie Pošta
výstavu tvorby dvou výtvarnic Ireny
Štyrandové z Litoměřic, která se zabývá
ručním papírem, a Evy Vágnerové z
Ústí nad Labem, která nejen maluje,
ale tvoří i textilní objekty a netradiční
oděvy a oděvní doplňky. V srpnu vystaví
nové obrazy Igor Grimmich starší a
v září představí svou tvorbu sklářská
výtvarnice Lada Semecká.
myš

Čtyři kokořínské oči
V dubnu zahajuje Galerie Pošta v Dubé výstavní sezónu 2019, a to výstavou Čtyři
kokořínské oči. Vystavujícími výtvarníky jsou dva Pavlové – Švec a Novotný, oba
milovníci a obdivovatelé přírody v Kokořínsku.

Pavel Švec
Malíře Pavla Švece návštěvníci galerie již znají, vystavoval v Dubé v roce 2014, a
jistě bude zajímavé, jak se během čtyř let jeho tvorba proměnila a kam postoupila.
Pavel Švec pochází z Prahy, ale žije na Mělníku. Malířství nestudoval, je autodidakt,
a zabývá se především technikou pastelu. Jeho zásadním motivem je krajina,
kterou zachycuje ve všech ročních obdobích, často přímo v plenéru.

Městská knihovna
Dubá představuje...
knihy s artefakty z edice magazínu Živá
historie První republika 1918 – 1938 a
Mobilisace 1938.
Obě knihy jsou zpracovány ve vysoké
kvalitě a nenásilně přibližují část našich
dějin. V každé z nich je vloženo několik
desítek artefaktů, které jsou zpracovány
jako kopie s co nejvěrnější podobou.
V knize První republika je vloženo i CD
s hlasovými nahrávkami nejdůležitějších
osobností mezivá-lečného období.
Oba tituly jsou velice oblíbené mezi
čtenáři. Mohu je vřele doporučit i jako
interaktivní výukový materiál pro žáky
základních škol.
Bc. Lucie Matysová

Pavel Novotný

Fotograf Pavel Novotný je původem také Pražák, ale nyní žije v Odolene Vodě.
Fotografií se zabývá od dětství a od roku 1991 i profesně. Ve své volné tvorbě
se věnuje fotografování skleněných artefaktů a přetváření do jiných dimenzí, ale
Kokořínsko a zvláště Harasov je jeho srdeční záležitostí. Krása Kokořínska pro
Pavla Novotného spočívá v tom, že pokaždé zde nachází něco jiného, nového.

Vernisáž výstavy Čtyři kokořínské oči bude v pátek 26. dubna od 18 hodin. Výstava
potrvá do 25. května a navštívit ji lze v pravidelné otevírací době v sobotu a ve
středu od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin. Jiný termín prohlídky galerie
je možné si dohodnout na telefonním čísle 607 138 832.
myš
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TJ SLAVOJ DUBÁ – zimní příprava
Zimní přípravu jsme zahájili 8. ledna. Trénovali jsme 3x týdně. V úterý a ve
čtvrtek jsme měli kondiční trénink. V sobotu jsme měli trénink na umělém trávníku
v České Lípě.
Součástí zimní přípravy bylo také fotbalové soustředění v Heřmanicích v
Jablonném v Podještědí. Na soustředění jsme byli od 21. února do 24. února.
Během soustředění jsme odtrénovali celkem 6 tréninkových jednotek a sehráli jsme
jedno přátelské utkání proti Jestřebí. Po návratu ze soustředění jsme pokračovali
v kondičních trénincích a postupně jsme sehráli přátelská utkání s českolipskou
Lokomotivou, Svorem a Úštěkem.
Osobně si myslím, že se nám zimní příprava povedla. Na tréninkové jednotky
na UMT v ČL chodilo pravidelně + - 15 hráčů a na zimní fotbalové soustředění
jelo 16 hráčů + realizační team. S přístupem hráčů jsem velmi spokojen. Snad se
naše vynaložené úsilí odrazí ve výkonech v jarní části soutěže. Všichni jsme pro
to udělali maximum.
Během zimní přestávky se nám podařilo team posílit třemi fotbalisty. Prvním z
nich je Pavel Nedbal, který k nám přišel z celku TJ Dynamo Holany a Petr Jelen,
který náš team posílil z SK Mšena. Tito dva hráči přišli vyztužit naši obrannou
řadu. Poslední posilou je levonohý záložník Lukáš Vácha, přestoupil k nám z
teamu DOKSY B. Jsem rád, že se nám přes zimu nikdo z našich hráčů vážně
nezranil a že hráči, kteří měli na podzim nějaké zranění se dali přes zimní pauzu
zdravotně dohromady. Z hráčů, kteří hráli na podzim do jarní části nenastoupí
Lukáš Šembera a Lukáš Drahoňovský. Lukáš Šembera musel svou fotbalovou
kariéru ze zdravotních důvodů přerušit a Lukáš Drahoňovský se rozhodl věnovat
jinému sportu.
Plány do konce sezóny jsou jasné. Po podzimním rozkoukávání se v krajské I.B
třídě nás čeká boj o udržení této soutěže i pro příští sezónu. Potenciál na to máme,
akorát se musíme vyvarovat zbytečných chyb, které nás na podzim stály několik
zbytečně ztracených bodů. Já věřím, že to společně dokážeme a že se bude hrát
v Dubé krajská soutěž i v sezóně 2019/2020.
Na závěr bych vás chtěl pozvat na naše mistrovská utkaní. Rozpis našich zápasů
naleznete v tomto vydání Dubáčku.
Jakub Fliegel

Discgolfový turnaj v Zátyní u Dubé
Dne 24. března 2019 proběhl v lesích
za vodárnou nad obcí Zátyní turnaj ve
frisbee sportu discgolf. Cílem hry je
dopravit discgolfový disk (létající talíř) na
co nejmenší počet hodů z vyznačeného
výhoziště do speciálního discgolfového
koše. Krásné ale technicky náročné
hřiště bylo postaveno na cestách, v
roklích a na lesních mýtinách. Nakonec
se podařilo vytvořit 10 “jamek” s
celkovým parem (předpokládaný počet
hodů ke zdolání všech jamek) 34.
Na turnaj dorazili špičkoví discgolfisté
nejen z Liberecka, ale i ze Strakonic,
Teplic, Prahy a dalších koutů Čech. Z
Německa dokonce přijeli i dva zahraniční
účastníci. Všichni byli nadšeni nejen z
vlastního hřiště, ale také z krásné přírody,
kterou tady máme. Kromě neobvyklé
hry v lese se jim díky hlubokým roklím,
prudkým svahům a skalním plošinám

nabídla i řada nezvyklých situací
vyžadujících nezvyklá řešení. Padlo i
jedno eso (hod z výhoziště přímo do
koše a několik eaglů (výsledek dva hody
pod par jamky).
Vítězem celého turnaje se stal právě
jeden ze zahraničních hráčů pan Nicola
Kachlock, který jednotlivá kola zvládl
na neuvěřitelných 35, 27 a 32 hodů a
dokázal se tak navzdory obtížnosti hřiště
dostat 8 hodů pod par. Vítězkou kategorie
žen se stala Kamila Brücklerová s 18
hody nad par, juniory ovládl Filip Brückler
s 21 hody nad par. Gratulujeme.
Turnaj provázela velmi přátelská
atmosféra a většina hráčů slíbila, že si
další ročníky turnaje nenechají ujít.
Děkujeme Městu Dubá, Lesům ČR a
CHKO Kokořínsko za povolení ke konání
turnaje.
Hanuš Velebný

Sport
TJ SLAVOJ DUBÁ
ROZPIS ZÁPASŮ
JARO 2019
KRAJSKÁ I. B TŘÍDA - ZÁPAD
17. KOLO
neděle 14. 4. 2019 od 16:30 hod.
TJ Spartak Chrastava, spolek B
TJ Slavoj Dubá, z. s.
18. KOLO
sobota 20.4.2019 od 17 hodin
TJ Slavoj Dubá, z. s.
TJ Sokol TESLA Stráž nad Nisou, z. s.
19. KOLO
sobota 27. 4. 2019 od 14 hodin
SK Žibřidice, z. s.
TJ Slavoj Dubá
20. KOLO
sobota 4. 5. 2019
VOLNO
21. KOLO
sobota 11. 5. od 14 hodin
TJ Sokol Pěnčín, z. s.
TJ Slavoj Dubá, z. s.
22. KOLO
sobota 18. 5. 2019 od 17 hodin
TJ Slavoj Dubá, z. s.
TJ Doksy, z. s. B
23. KOLO
sobota 25. 5. 2019 od 17 hodin
TJ Slavoj Dubá, z. s.
TJ Slovan Vesec, z. s.
24. KOLO
sobota 1. 6. 2019 od 14 hodin
oddíl fotbalu TJ Lokomotiva Česká Lípa,
z. s.
TJ Slavoj Dubá, z. s.
25. KOLO
sobota 8. 6. 2019 od 17 hodin
TJ Slavoj Dubá, z. s. - FK - Cvikov

Vítězní junioři, zleva Jakub Vlček, Filip
Brückler, Jan Vlček, Kristýna Brücklerová
a Ondřej Jahůdka.

Tradiční společná fotografie s letícími
disky. Vydařenou akci si všichni moc
užili.

26. KOLO
neděle 16. 6. 2019 od 14 hodin
Tělovýchovná jednota Sokol Rozstání, z. s.

-

TJ Slavoj Dubá, z.s.
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