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VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás seznámila s nejdůležitějšími informacemi týkajícími se voleb
Volební okrsek č. 3 - Deštná
do Evropského parlamentu.
- pro voliče z části obcí Deštná, Zakšín, Bukovec.
- Volební místnost se nachází v budově čp. 9 v Deštné - v prvním patře
Termín konání voleb do Evropského parlamentu
(knihovna), tel. č. do volební místnosti v době konání voleb je 725 524 938.
Volby se konají v pátek 24. května 2019 v době od 14 do 22 hodin a v sobotu
25. května 2019 v době od 8 do 14 hodin.
Voličské průkazy
V případě, že již nyní víte, že budete volit mimo místo svého trvalého bydlišVe správním území města Dubá jsou tři volební okrsky pro voliče dle místa tě, musíte si zažádat o vydání voličského průkazu. Vyřídit si jej můžete pouze
trvalého pobytu:
v místě trvalého bydliště, v našem případě tedy na MěÚ Dubá u paní Papírníkové.
Volební okrsek č. 1 - Dubá
Při osobním žádání se kvůli vydání voličského průkazu musíte dostavit ve dnech
- pro voliče z části obcí Dubá (Dubá, Rozprechtice, Vrabcov, Krčma, Malý Mlý- 9. až 22. května 2019.
nek), Nový Berštejn, Horní Dubová Hora, Korce, Plešivec, Horky, Nedamov, Křenov, Panská Ves, Dražejov, Nedvězí a Kluk.
Přenosná hlasovácí urna
- Volební místnost se nachází v zasedací místnosti zastupitelstva v Dlouhé uli- V případě zájmu o přenosnou hlasovací urnu volejte na tel. číslo 724 857 243
ci čp. 86 (Klubový dům) a telefonní kontakt do volební místnosti v době konání (mimo dny konání voleb, a to až do čtvrtka 23. května 2019) nebo v den voleb
voleb je 725 524 905.
přímo do volebních místností na tel. čísla uvedená výše. Voliči mohou o přenosnou urnu zažádat výhradně jen ze závažných zdravotních či rodinných důvodů,
Volební okrsek č. 2 - Dřevčice
které jim znemožňují se dostavit do volebních místností.
- pro voliče z části obcí Dřevčice, Zátyní, Lhota, Heřmánky a Sušice.
- Volební místnost se nachází v objektu čp. 42 ve Dřevčicích - v přízemí hostince
Děkujeme, že se dostavíte k volbám.
a telefonní kontakt do volební místnosti v době konání voleb je 724 394 159.
Zuzka Martínková
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Vážení čtenáři městského zpravodaje,
květen je měsícem jarním, plným kvetoucích stromů. Řada z nás pilně pracuje na svých zahrádkách
a těší se z přírůstků a kvetoucích záhonů. Těšíme se
na první medování, sklizeň první zeleniny a bylinek.
Cyklisté již oprášili svou výbavu a již se vydávají na
putování po našem kraji.
Je skvělé jaké množství lidí se letos zapojilo
do jarního úklidu, a to ať již oficiálně v rámci akce
Ukliďme Česko, nebo jen tak, protože prostě měli
chuť. Zhodnocení akce je v samostatném článku,
takže poděkování patří organizátorům a všem, kteří
dorazili sami nebo přesvědčili své známé a vyrazili
společně. Velké díky patří každému, kdo se zapojil
a především za každý kousek přírody, který se
podařilo uklidit.
Průběh počasí v dubnu naznačil, že nás čeká
opět sušší rok, již v dubnu vyjížděli hasiči k mnoha
požárům, které byly způsobeny nepozorností. V suchém období bohužel stačí i odhozený nedopalek,
v kombinaci s chladnými nocemi, kdy je ještě potřeba
zatopit je i odložený popel, který vydrží horký dlouhou
dobu, „časovanou bombou“. Buďme tedy prosím
všichni opatrní.
Vzhledem k suchým a teplým létům bude potřeba

upravit i veřejnou zeleň, tak aby odolávala horkým
létům. Na pomoc jsme povolali krajinářskou architektu
a první vlaštovkou je změna výsadby na náměstí.
Letničky nahradí trvalkové záhony a časem by měl
zmizet i trávník. Mohl by ustoupit většímu prostoru
v centru náměstí, kde je potřeba více místa v rámci
pořádaných akcí. V návrhu je i výsadba stromů, které
by do prostoru přinesly více stínu a celkově více
zeleně než doposud. Koncept v tuto chvíli ladíme
a konzultujeme s pracovníky památkové péče. Dubá
není jen náměstí, proto se chystáme připravit projekty
a návrhy i pro další části městečka i městských částí.
V poslední době se mne často ptáte na stavební
pozemky v Zahradní ulici. Původní studii je nutné
vzhledem k zamítavým stanoviskům zcela přepracovat. V této souvislosti jsme oslovili architekty
a ti pracují na úplně nové studii, která by respektovala
plynovod a byla akceptovatelná pro všechny instituce,
které se k záměru vybudovat zde stavební pozemky
vyjadřují.
Máme za sebou i první jednání k mnoha návrhům,
která se týkají dopravního značení a umístění dopravních zrcadel. Bohužel ne všechny podněty
bude možné vzhledem k současným předpisům
a doporučením policie realizovat, především návrhy

Slovo úvodem
na snížení rychlosti v některých částech nejsou
zástupci policie akceptovatelné. Dobrou zprávou
ale je, že během roku přibyde několik dopravních
zrcadel a značení na některých křižovatkách. Rovinka mezi Dubou a Nedamovem by se měla stát
nepřetržitou obcí s omezením rychlosti na 50 km
v hodině a v Zakšíně také dojde k posunutí cedule
obce směrem na Tuhaň, věřím, že tím napomůžeme
k větší bezpečnosti.
Květen je také měsícem mnoha zajímavých akcí
pro celé rodiny, začínáme v podstatě čarodějnicemi
a jarními slavnostmi, které se letos mění v Jarní trhy.
Následuje Den rodiny 11. května v Klubu malých
Dubáčků a Zvířátkový les 25. května pořádaný
mateřskou školkou. V Nedamově proběhne ve dnech
31. května až 2. června opět festival Motoemotion.
V širším okolí je mnoho dalších zajímavých akcí
a tak věřím, že se na některých z nich – a to
především těch místních – potkáme.
Mějte krásný květen.
Irena Žalovičová, starostka

DUBSKÝ KÁRLŠTEJN (NĚKOLIK VĚT O DUBSKÉ SUŠÁRNĚ CHMELE)
Město Dubá dostalo do vínku několik větších
staveb, jejichž stav tíží naše svědomí i městský
rozpočet. Proto má každá taková stavba nejen
své příznivce, ale i své odpůrce. Jednou z nich
je bývalá sušárna chmele, a protože jsem nabyl
pocitu, že se o ní a nynějším dění málo ví,
sepsal jsem tento článek. Úvodem si dovolím
uvést úryvek z článku „Chmelařský památník“,
sepsaného T. Č. Zelenkou v roce 1966 pro
časopis Krásy domova:
„…A zde v Dubé se zachovala chmelařská
památka, jakou již nikde v naší vlasti
nenalezneme. Skromně, takřka v rafinovaném
skrytu před očima návštěvníka, který ji výslovně
nehledá, uchovala se přes téměř čtyři století
sušárna chmelu, která je nejen nejstarší, ale
dnes již svého druhu jediná v celém našem
státě. Dvouvěžová stavba silných kamenných
zdí jako dvojice rotund s kopulemi hlásí se svým
tvarem do přelomu 16. a 17. století. Již dosloužila
účelu, ke kterému byla zbudována, snad se dnes
nedá jinak využít, ale jako jedinečná památka
svého druhu dříme tato půvabná krasavice
v tichu zapomenutí. Jediným jejím průvodcem
je jen nevděk a nedostatek jakéhokoliv zájmu
o nutnost třeba jen nevelké údržby, aby se časem
nezhroutila v kupu trosek.“
Některá města mají své „karlštejny“, i Dubá
měla „svůj“ hrad (dnes na jeho místě stojí čp.79).
Většina měst nemá nic takového, a my bychom
tedy měli být rádi, že máme aspoň sušárnu
chmele. Je totiž nejen v rámci Čech, ale v rámci
celé kontinentální Evropy unikátní válcovým
tvarem dvou svých sušících věží se zděnými
helmicemi, které byly skutečně náročným
a mistrovským stavebním dílem. Svým válcovým
tvarem a proporcemi věže evokují bašty
středověkých hradeb, čímž asi trochu zmýlily
pisatele oslavného článku. Ve skutečnosti byla
starší část sušárny postavena až v době, kdy
byl v Praze položen základní kámen Národního
divadla. Dubsko v té době platilo v rámci
země české za významnou oblast pěstování
chmele - bylo zde plných 12 km2 chmelnic. Od
třicetileté války se pěstování chmele rozšiřovalo
a kulminovalo koncem 19.století, kdy se
v Dubé konaly chmelové trhy, sídlil puncovní
úřad, který mimo jiné hlídal původnost zdejší
odrůdy chmele „Dubský zeleňák“, a prosperita
odvětví znamenala i všeobecný stavební rozvoj

města (Slávie – původně „U Slunce“, špitál,
měšťanská škola atd.). V tomto období rozvoje
bylo nutno od zpracování chmele v „domácích“
podmínkách přejít k sušení a síření v údajně
šesti velkých takořka industriálních stavbách.
Tři zanikly, z někdejší Hellerovy sušárny je dnes
stáčírna pitné vody, z Hahnovy sušárny a sířírny
najdeme v remízu nad městem již jen základy,
ale Langhansova stojí dosud v původní podobě,
poškozené jen zubem času a ve dvou ohledech
i chovem hospodářského zvířectva: Jednak se
sušárna sama o sobě po druhé světové válce
stala drůbežárnou a vnitřní zařízení vzalo za
své, druhak kvůli výstavbě velkovýkrmny býků
za sušárnou proběhly poměrně mohutné zemní
práce, které k sušárně přihrnuly terén a vytvořily
okolo ní „lavor“ bez přirozeného odtoku, jehož
periodické zatopení započalo pomalou destrukci
stavby statickými poruchami. Zmíněné příčiny
havarijního stavu byly péčí města v letech 2013
a 2017 odstraněny.
Pro inspiraci k pojetí nynější stavební obnovy
sušárny se pojďme trochu vrátit do její historie:
Se sílícím rozvojem chmelařství byla koncem
19.století sušárna rozšířena o novou a o patro
vyšší budovu, k níž přiléhá hranolový přístavek,
který je ve skutečnosti třetí sušárenskou věží.
Tak se dubská sušárna stala zajímavou ukázkou
dvou různých technologií sušení – ve válcových
věží se sušilo přímým ohněm, v hranolové teplým
vzduchem od kamen. Ještě letos se stane
hranolový přístavek opět sušící věží, protože bude
opatřen komínem i výduchem sušícího vzduchu,
tak jak je známe z historických pohlednic. Dále
je v plánu obnova zastřešení jedné z válcových
věží nikoli v původní podobě (zděná helmice),
ale v podobě, jakou měla od roku 1923 celé
půlstoletí, kdy byla opatřena dřevěnou střechou
tvaru „týpí“, potaženou asfaltovou lepenkou. Tak
bude naše sušárna i dokladem různých typů
zastřešení sušících věží.
Můžu zkonstatovat – slovy klasika - že
budoucnost sušárny již začala. Začala skoro
až nečekaným úspěchem žádosti o zařazení
sušárny do Programu záchrany architektonického
dědictví Ministerstva kultury, kde se sušárna
uchází o finanční podporu bok po boku se
známými hrady, zámky a významnějšími kostely.
Zároveň se projekt obnovy líbil i představitelům
Libereckého kraje, který nás též do začátku

významně finančně podpořil. Po dokončení
prací v letošním roce bude na obnově sušárny
proinvestováno cca 7,8 mil. Kč, z čehož nám
dotace pokryjí plných 4,2 mil. Kč. De facto jen za
svých 3,6 mil. Kč bude mít město na významné
stavbě hotovo veškeré statické zajištění včetně
odvodnění stavby a přezdívek štítů, technicky
náročné přípojky vodovodu a kanalizace, sociální
zařízení a místnost pro obsluhu (kuchyňku)
včetně historizujících dveří a oken, náročnou
opravu všech historických krovů a střech včetně
obnovy komínů a výduchu na hranolové věži.
Pokud nám zůstanou „hvězdy“ finančně
nakloněny, bude se pokračovat obnovou střechy
prostřední (válcové) věže, výrobou a montáží
všech oken, dveří a vrat, vnitřními a vnějšími
omítkami a novými tesařskými podlahami
v patrech včetně přístupových schodišť. A pak
už zbyde jen sušárnu chmele „zabydlovat“ lidmi,
věcmi a činnostmi. Považuji za důležité říci, že
oproti původnímu projektu, jehož výsledkem
mělo být zateplené centrálně vytápěné kulturní
zařízení s ubytovací kapacitou, se nynější pojetí
stavební obnovy dosti uskromnilo. Přesto bude
třeba dle nynějších propočtů na dokončení
stavební obnovy ještě cca 6,5 mil.Kč, z čehož ale
1,7 mil. Kč připadá na chodníky, obslužnou cestu
a veřejné osvětlení.
Výsledkem prací má být muzeum s možností
využití jako sezónní multifunkční zařízení, které
bude obsahovat stálou expozici o fenoménech
zdejšího regionu, mohou zde hostovat výstavy.
Sušárna je též ideálním východiskem turistických
tras do okolí a její provoz bude přizpůsoben
i tomuto účelu.
Petr Kmínek z Dřevčic
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Usnesení z veřejného
zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 4/2019 ze dne 18. dubna 2019
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zastupitelstvo Města Dubá na svém zasedání
přijalo následující usnesení:
1) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele zápisu paní Zuzanu Martínkovou, ověřovatele
zápisu paní Ing. Annu Ložkovou a pana Tomáše Nováka a zapisovatele usnesení paní MUDr.
Hanu Středovou.
pro schválení: 11 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, . Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement,
T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0
2) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený
doplněný program veřejného zasedání Zastupitelstva Města Dubá č. 4/2019.
pro schválení: 11 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement,
T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0
3) ZKONTROLOVALO po projednání v kontrolním
výboru zastupitelstva plnění usnesení Zastupitelstva Města Dubá č. 3/2019 ze dne 21. března
2019, včetně nedořešených bodů z předchozích
usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 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 31. března 2019, který byl na hlavní činnosti
8 milionů 725 tisíc Kč; celkové finanční prostředky
na účtech Města Dubá byly 11 milionů 539 tisíc Kč.
Hospodaření Města Dubá za leden až březen roku
2019 skončilo kladným saldem příjmů a výdajů ve
výši 1 milion 220 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. 4 rozpočtu Města
Dubá na rok 2019, viz příloha.
pro schválení: 11 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová,
J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0
komentář starostky: Úprava příjmů: položka 1334
+15 000,- Kč – přijaté odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu, položka 1381 –50 000,Kč, položka 1383 +50 000,- Kč – přesun v položkách týkající se daní a odvodů za hazardní hry,
položka 4111 +105 000,- Kč – volby do Evropského parlamentu. Úprava výdajů: paragraf 2143
+15 000,- Kč – administrativa s projekty s Mirskem,
paragraf 6115 +105 000,- Kč – volby do Evropského parlamentu. Saldo rozpočtového opatření = 0
4c) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva ceník jednorázových náhrad za zřízení věcných břemen na městských nemovitostech pozemcích.
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Pro právnické osoby: jedná-li se o umístění inženýrských sítí v komunikaci (včetně krajnice), bude
účtována jednorázová úhrada ve výši 10 000 Kč
+ 50 Kč/bm; jedná-li se o umístění inženýrských
sítí mimo komunikaci, bude účtována jednorázová úhrada ve výši 10 000 Kč + 20 Kč/bm; jedná-li se o umístění rozvaděče, elektroměrné skříně bude účtována jednorázová úhrada ve výši
1 000 Kč.
Pro fyzické osoby: jedná-li se o umístění inženýrských ve vzdálenosti do 10 m, bude účtována
jednorázová úhrada ve výši 1 000 Kč; jedná-li se
o umístění inženýrských ve vzdálenosti nad 10 m,
bude účtována jednorázová úhrada ve výši 1 000
Kč + 50 Kč/bm.
pro schválení: 11 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement,
T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0
4d) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti
Mysliveckého spolku Výr Dubá, IČ 48282090,
poskytnout z Městských lesů Dubá smrkové kulatinové dřevo na pořez o objemu 20 m3 na opravu střechy myslivecké chaty na Malém Mlýnku, viz
příloha.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement,
E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 1 (T. Novák)
5a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 11/19, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje části městské nemovitosti
– pozemku: pozemkové parcely parcelní číslo 8,
trvalý travní porost, o výměře cca 270 m2, v obci
Dubá, katastrální území Heřmánky. Přesná výměra
a rozsah pozemku budou upřesněny geometrickým
plánem. Jedná se o pozemek navazující na nemovitosti ve vlastnictví žadatele naproti stavbě čp. 15
v části obce Heřmánky. 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)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0
5b) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 12/19, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městské nemovitosti – pozemku (ani části): pozemkové parcely parcelní číslo
1513/2, ostatní plocha (neplodná půda), o výměře 245 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá.
Jedná se o svažitý pozemek, který nenavazuje na
nemovitosti ve vlastnictví žadatele, ležící naproti
stavbě čp. 2 v části obce Horní Dubová Hora.

Záměr žadatele vybudovat na předmětném pozemku parkovací stání je z pohledu Města Dubá
nereálný, přičemž odbagrováním zeminy by mohlo
dojít k případnému sesuvu svahu a mohla by být
narušena statika stavby třetí osoby nad tímto svahem. Na pozemku jsou dále umístěny vodní šachty.
S ohledem na všechny tyto skutečnosti je vhodné,
aby Město Dubá zůstalo i nadále vlastníkem tohoto pozemku.
pro schválení: 11 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement,
T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0
5c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městských nemovitostí – pozemků včetně porostů (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost – složka
č. 20/18): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o pozemkovou parcelu parcelní číslo 335/29, trvalý travní porost, o výměře 252 m2,
a pozemkovou parcelu parcelní číslo 339/3, orná
půda, o výměře 717 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 xxxxxxx
(strana kupující). Kupní cena je stanovena ve výši
31 590,- 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.
ZŘÍDILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva v této souvislosti věcné břemeno služebnosti (existence podzemních inženýrských sítí:
kanalizace, vodovodního potrubí a kabelového vedení veřejného osvětlení) na prodávaných nemovitostech – pozemcích tj. pozemkové parcele parcelní číslo 335/29, a pozemkové parcele parcelní
číslo 339/3, v obci Dubá, katastrální území Dubá,
v rozsahu uvedeném v geometrickém plánu, s právem vstupu na uvedené pozemky, za účelem umístění, provozování a údržby těchto sítí, ve prospěch
Města Dubá.
pro schválení: 11 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement,
T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0
5d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městské nemovitosti – pozemku
(záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost – složka č. 1/19): pozemkové parcely parcelní
číslo 3012/2, ostatní plocha (jiná plocha), o výměře
48 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 xxxxxxx (strana kupující). Kupní cena je stanovena ve výši
3 840,- 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)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0
5e) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě předložené písemné
žádosti uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu
provést stavbu číslo IP-12-4008799/VB01, CL-Dubá, ppč. 802/2, přípojka NN, mezi Městem Dubá
(budoucí strana povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín (budoucí strana oprávněná),
která se týká umístění a provozování nového zařízení distribuční soustavy – uložení zemního kabelového vedení NN v rozsahu 109 běžných metrů, na částech městských nemovitostí – pozemků
pozemkové parcele parcelní číslo 810, pozemkové
parcele parcelní číslo 2985/2, a pozemkové parcele
parcelní číslo 3021/2, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Jednorázová finanční náhrada za zřízení
práv odpovídajících věcnému břemeni služebnosti
byla navržena budoucí stranou oprávněnou ve výši
1 000,- Kč bez DPH. A právě z tohoto důvodu je
nízká výše náhrady vzhledem k rozsahu zásahu
a zatížení městských pozemků pro Město Dubá
neakceptovatelná. Vzhledem ke schválenému
ceníku jednorázových náhrad v bodě usnesení
č. 4c-4/2019 je nutné, aby žadatel svou žádost přepracoval a podal ji k novému projednání.
pro schválení: 11 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement,
T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0
6) VZALO NA VĚDOM informace poskytnuté
z jednání členské schůze dobrovolného svazku
obcí EKOD ze dne 27. 3. 2019, na níž se jednalo
o systému likvidace odpadů na území zapojených
obcí; zastupitelům byl v tomto směru poskytnut podrobný zápis z jednání členské schůze DSO EKOD.
Zdůrazněno, že projekt je ve svém počátku, přípravná fáze započne založením a následným vznikem obchodní společnosti, jejímž jediným společníkem bude zmíněný dobrovolný svazek obcí a jehož
je naše obec členem; tato společnost by pak měla
převzít odpadové hospodářství v obci a zabezpečit
levnější likvidaci odpadu, a to zejména ve střednědobém výhledu.

VZALO NA VĚDOMÍ založení obchodní
společnosti s ručením omezeným, se sídlem
v Doksech, se základním kapitálem 1 Kč, předmět podnikání – nakládání s odpady (včetně nebezpečných), silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami
o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny,
jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo
věcí, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Společnost
bude mít tři jednatele. Za společnost budou u písemných právních jednání jednat vždy dva jednatelé společně.
SVĚŘILO v souladu s ustanovením § 84 odst.
1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, starostce
Města Dubá paní Ing. Ireně Žalovičové pravomoc rozhodovat ve všech záležitostech týkajících se založení, vzniku a výkonu práv a povinností v obchodní společnosti s ručením omezeným,
jež má být založena Dobrovolným svazkem obcí
EKOD jako jediným společníkem, se sídlem Doksy, náměstí Republiky 193, IČ 06523862. Svěřená
pravomoc obsahuje i právo zastupovat město, navrhovat usnesení a dle potřeby hlasovat na členské schůzi Dobrovolného svazku obcí EKOD; to
se týká rovněž určení firmy (jména) zmíněné obchodní společnosti.
pro schválení: 11 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement,
T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0
7a) SCHVÁLILO na návrh paní starostky investiční záměr a podání žádosti o dotaci na Ministerstvo obrany ČR do programu Zachování a obnova
historických hodnot I na přesun a opravu pietního
místa v Deštné pod názvem „Pomník padlým ve
II. světové válce Dubá – Deštná“. Celkové projektové rozpočtové náklady činí 98 615,- Kč včetně
DPH. Město Dubá se bude účastnit na financování projektu a má vyčleněny finanční prostředky na
vlastní podíl žadatele.
pro schválení: 11 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement,
T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

7c) SCHVÁLILO na návrh paní starostky po upřesnění projektantem změnu usnesení Zastupitelstva
Města Dubá č. 13-3/2019 ze dne 21. března 2019
v tom smyslu, že celkové projektové rozpočtové náklady na stavební akci Města Dubá „Dubá, oprava
místní komunikace na Plešivec“, činí 604 224,Kč včetně DPH. Ostatní obsah uvedeného usnesení se nemění.
pro schválení: 11 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement,
T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0
8) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ program
a činnost Osadního výboru Dřevčice.
9) VZALO NA VĚDOMÍ informace týkající se:
- úklidové akce „Ukliďme Dubou“, která se uskutečnila v sobotu dne 6. dubna 2019
- pozvání na Čarodějnice v areálu Autocampu Nedamov v úterý dne 30. dubna 2019
- pozvání na Jarní slavnosti Města Dubá na Masarykově náměstí v Dubé ve středu dne 1. května
2019
- připravované sportovní akce Mistrovství světa
v orientačním běhu 2021 na Dubsku.
Ing. Irena Žalovičová, starostka
Martin Fuxa DiS., místostarosta

Příští veřejné zasedání
se bude konat
23. května v Dubé

7b) SCHVÁLILO na návrh paní starostky obsah

SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA DUBÁ

Provozovatel: Město Dubá, Masarykovo náměstí 138, 471 41 Dubá
IČ: 00260479, DIČ: CZ00260479
Otevírací doba:
pondělí
8.30 - 17.00
úterý
8.30 - 16.00
středa
8.30 - 17.00
čtvrtek
8.30 - 16.00
pátek
8.30 - 16.00
sobota
8.00 - 11.00

projektu regenerace brownfieldu a podání žádosti o dotaci jeho revitalizaci na Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR do programu Podpora regenerace
brownfieldů pro nepodnikatelské využití na akci pod
názvem „Regenerace brownfieldu u čp. 14 v Dubé“. Celkové projektové rozpočtové náklady činí
5 561 000,- Kč včetně DPH.
pro schválení: 11 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement,
T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

Obsluha SD Dubá:
Zuzana Pabišková, tel. č. 722 530 449
Odpovědná osoba:
Zuzana Martínková, tel. č. 724 857 243
POLEDNÍ PAUZA V DOBĚ 11.00 - 11.30

Sběrný dvůr Dubá mohou využívat výhradně pouze trvale hlášení obyvatelé
a majitelé rekreačních objektů, kteří jsou zapojeni do systému nakládání s odpady
v obci (plátci poplatku za svoz a likvidaci odpadů). Sběrný dvůr není určen pro podnikající subjekty. Větší množství odpadu je nutno hlásit předem před jeho dovezením,
a to z důvodu kapacity kontejnerů.

Koordinátor pro veřejně
prospěšné pracovníky

Dovolujeme si vás informovat, že v současné době vykonává zástup za paní
Martinu Šepsovou - koordinátorku pro
veřejně prospěšné pracovníky - paní
Monika Šimonová. Případné podněty
týkající se úklidu města, udržování veřejné zeleně či jiné sdělte, prosím, paní
Šimonové prostřednictvím e-mailové adresy koordinator@mestoduba.cz. Obrátit se na ni můžete také na telefonním
čísle 723 258 285, a to v pracovní době,
tedy od pondělí do pátku od 7.00 do
15.30 hodin.
(mar)
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Z městské matriky
ÚMRTÍ

Mašek Pavel, Dubá

VZPOMÍNÁME...
Dne 1. května 2019 uplynulo již 25 let od chvíle, kdy nás
opustil pan František Wolf ze Sušic. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomíná rodina.

Dne 2. května 2019 tomu byly tři roky od chvíle, kdy nás
navždy opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan Zdeněk Jiřinský z Dubé.
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají manželka, děti,
vnoučata, pravnoučata a ostatní příbuzní.
Dlouhých 13 let uplynulo 3. května 2019 od chvíle, kdy nás
navždy opustil pan Jiří Civín z Dubé.
S láskou stále vzpomíná manželka Věra a synové s rodinami

Dne 9. května 2019 uplyne již smutných 12 let od chvíle, kdy
nás opustila paní Eva Tobiášová ze Sušic. S láskou vzpomínají manžel Vladislav, dcera Eva s rodinou, syn Vladislav
a syn Jiří s rodinou a ostatní příbuzní.

Dne 12. května 2019 uplyne již 15 let od chvíle, kdy nás navždy opustila paní Eliška Kubíková. Kdo jste ji znali a měli
rádi, věnujte ji s námi tichou vzpomínku.
Rodina Fléglova

JUBILEA

Došková Jaroslava, Dubá
Kyrinovičová Marie, Deštná
Čech Petr, Dubá
Málková Zdeňka, Dubá
Charouzková Květa, Dubá
Adamcová Jaroslava, Dřevčice
Balucha Emil, Dubá

88 let
75 let
81 let
89 let
70 let
75 let
81 let

NAROZENÍ

Miková Dagmar, Dubá
Šťastný Lukáš Marek, Rozprechtice
Řezníčková Beáta, Dubá

P������ �� � D������ ��������� ���������� ���� ���������? Z������ ���� ���������� ���� �� ���������� ��
�-�������� ������ �������@�����.�� ���� ��� ������� �� ������� � ������� ��������� ����� � �� �� ����
����������. T��� ������� �� ����� ������.

U��������� �� ������� �� ���������
�������� �� ���
V����� ������, ���������� �� ��� ���������, �� ��������
�� ��� �� ������� �� ����� ������. U������ ��� ������
��� ������ � ��������� �������� ���� �������� �� ����
�. 0903265309/0800 ��� ����������� �������� 1341. D� �������� �������� ����� ����������. V��� �������� �� ����
������ �������� ��������� �. 7/2010.

Lékárna v Dubé

Provozovatel: Českolipská lékárenská společnost, s. r. o.
Dne 17. května 2019 tomu bude již 6 let, co nás navždy
opustil pan Josef Rejzek. Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu s námi tichou vzpomínku.
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají manželka a děti
s rodinami.
Dotlouklo srdce tvé znavené, nebylo z ocele, nebylo z kamene. Bolestí znavené přestalo bíti - nebylo léku, již mohlo žíti.
Dne 18. května 2019 uplyne již 25 let, kdy utichlo dobré
srdíčko milovaného manžela, tatínka, dědečka a pradědečka
pana Josefa Vrátila. S láskou a bolestí v srdcích stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami.
Dne 22. května 2019 uplynou čtyři roky od chvíle, kdy nás
navždy opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček pan
Stanislav Zbudil z Vrchovan.
S láskou stále vzpomínají manželka, dcery a syn s rodinami. Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi tichou vzpomínku. Děkujeme.
Dne 1. června 2019 tomu bude již osm let od chvíle, kdy
nás po prohraném boji s těžkou nemocí opustil milovaný
manžel, tatínek, syn, zeť, bratr a kamarád pan František
Pabiška.
S láskou stále vzpomínají manželka Zuzana s dětmi,
rodina a kamarádi.
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pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

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

–
–
–
–
–
–

14,00
18,00
14,00
14,00
14,00
12,00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
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

Dne 21. 3. 2019 od 17:44 do 18:25 hodin
vyjela jednotka s technikou CAS 25 v počtu
1 + 3 k dopravní nehodě motocyklu. Po příjezdu na místo byla nalezena jedna zraněná osoba
v péči zdravotníků. Motocykl se nacházel mimo
vozovku I/9 (na 55,96 km), přičemž nedošlo
k úniku provozních látek. Jednotka provedla protipožární opatření a vypomáhala s ošetřením
zraněného. Na místo přiletěla letecká záchranná služba a dorazila také jednotka HZS stanice
Doksy. Jednotka vypomohla s transportem pacienta do LZS a po domluvě s velitelem zásahu se
vrátila na základnu.
Dne 4. 4. 2019 od 15:50 do 17:34 hodin byla
jednotka s technikou CAS 32 v počtu 1 + 2 vyslána operačním střediskem k požáru lesa u obce
Chudolazy. Po příjezdu na místo a nahlášení se
veliteli zásahu započala jednotka s hasebními
pracemi pomocí jednoho proudu D. Voda byla
doplňována další technikou. Vypotřebováno bylo
19.800 litrů vody. Po likvidaci požáru se jednotka
vrátila na základnu.

Dne 7. 4. 2019 od 16:04 do 16:43 hodin vyjela
jednotka v počtu 1 + 5 k dopravní nehodě motocyklu na komunikaci I/9 (48,73 km). Po nárazu
do svodidel došlo k úniku oleje. Motorkář vyvázl
bez zranění. Jednotka pomocí sorbentu zasypala
uniklý olej. Na místo dorazila také jednotka HZS
stanice Doksy. Na příkaz policie byl před odjezdem zpět motocykl odtažen na kraj vozovky
Dne 7. 4. 2019 od 16:31 do 22:38 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 a CAS 32 v celkovém počtu sedmi členů jednotky k mimo krajské
pomoci k požáru lesa u obce Dobřeň. Nejprve na
místo dorazila CAS 25, která při hasení pomocí
jednoho proudu D spotřebovala na 10.000 litrů
vody. Později dorazila z předchozí události také
CAS 32, která pokračovala v hasebních pracích
- spotřebováno bylo 6.600 litrů vody. Po likvidaci
požáru se jednotka vrátila na základnu.

Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá

Dne 9. 4. 2019 od 17:35 do 18:49 hodin byla
jednotka s technikou CAS 25 v počtu 1 + 4 vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu na
komunikaci III/2706 (0,8 km). Vozidlo se nacházelo na boku bez úniku provozních látek. Bylo na
něm provedeno protipožární opatření a zaklínění
proti možnému pohybu. Na místo dorazila jednotka HZS stanice Doksy. Ve voze se nacházely dvě
starší osoby. Řidička komunikovala a spolujezdec byl v šoku, což ovlivňovalo jeho komunikaci
s hasiči. Po otevření zadních dveří kufru byly obě
osoby vyvedeny ven z vozidla. Na místo dorazili
zdravotníci a policie.

Dne 15. 4. 2019 od 15:24 do 17:50 hodin vyjela jednotka s technikou CAS 32 v počtu 1 + 2
k mimo krajské pomoci k požáru lesa u obce
Nové Osinalice. Po příjezdu na místo zahájila
jednotka hasební práci pomocí jednoho proudu C
s celkovou spotřebou 6.600 litrů vody. Po likvidaci požáru se jednotka vrátila zpět na základnu.
Dne 17. 4. 2019 od 19:23 do 20:59 hodin byla
jednotka s technikou CAS 25 v počtu 1 + 4 vyslána operačním střediskem k dopravní nehodě
motocyklu na komunikaci I/9 (18,5, km). Na místě
byla nalezena jedna zraněná osoba, která si stěžovala na bolest nohy. Na místo dorazili zdravotníci a jednotka HZS stanice Doksy. U motocyklu
nedošlo k úniku provozních látek. Jednotka provedla protipožární opatření a dále vypomáhala
s ošetřováním pacienta a jeho následným transportem do letecké záchranné služby. Na žádost
policie byl motocykl vytažen z příkopu na vozovku, kde měl majitel sjednán odvoz poškozené motorky. Před odjezdem na základnu byl proveden
úklid vozovky.
Dne 18. 4. 2019 od 19:52 do 20:19 hodin vyjela jednotka s technikou CAS 25 v počtu 1 + 3
k požáru pařezu u hřbitova v Dubé. Lokalizaci
a likvidaci provedla jednotka pomocí vysokotlakého proudu.
Dne 19. 4. 2019 od 16:44 do 20:37 hodin byla
jednotka s technikou CAS 32 T 148 I. a II. v celkovém počtu pěti členů jednotky vyslána operačním střediskem k požáru paseky u obce Pavlovice za hřbitovem. Po příjezdu na místo zahájila
jednotka hasební práci pomocí jednoho proudu
C. CAS 32 T148 II. byla určena na doplňování
vody ostatním jednotkám. Dohromady bylo spotřebováno 13.200 litrů vody.

Touto cestou bych rád poděkoval Vaší JSDH,
která se podílela dne 4. 4. 2019 na likvidaci
požáru lesa v KÚ Dobřeň. Díky jejich pomoci
na tomto obtížném zásahu se povedlo uchránit
nemalé hodnoty na majetku, ale i na životním
prostředí. Tímto jim děkuji za spolupráci.

Dne 20. 4. 2019 od 15:28 do 17:27 hodin vyjela jednotka s technikou CAS 32 T148 I. a II.
v celkovém počtu čtyř členů jednotky k mimo
krajské pomoci k požáru lesa u obce Romanov.
Po nahlášení se veliteli zásahu započala jednotka s výpomocí při hasebních pracích. Oba vozy
CAS byly vyčleněny na doplňování zásob vody
do požárních cisteren. Po likvidaci požáru se jednotka vrátila zpět na základnu.

nprap. Martin Svoboda – velitel družstva sm.
„B“ HZS Středočeského kraje, územní odbor
Mělník.

Dne 21. 4. 2019 od 15:23 do 17:23 hodin
byla jednotka s technikou CAS 32 T148 I. a II.
v celkovém počtu čtyř členů jednotky vyslána

Poděkování

k požáru lesa u obce Tuhaň. Oba vozy CAS byly
určeny pro zásobování ostatních cisteren vodou.
Po likvidaci požáru se jednotka vrátila zpět na
základnu.
Dne 21. 4. 2019 od 23:10 do následujího dne
do 01:35 hodin vyjela jednotka s technikou CAS
25 a CAS 32 T148 I. v celkovém počtu sedmi členů jednotky do Nedamova k nahlášenému požáru rekreační chatky u Černého rybníka. Jednotka
hasila hořící kůlnu a ochlazovala chatku č. 16 pomocí vysokotlakého proudu a jednoho útočného
proudu C. Na místo dorazily jednotky SDH Tuhaň
a HZS stanice Doksy. Požárem byla lehce zasažena sousední chatka. Po likvidaci požáru bylo
místo osvětleno a byla rozebírána dřevní hmota
z důvodu nezbytnosti dohašení skrytých ohnisek.
Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
Dne 22. 4. 2019 od 12:38 do 15:33 hodin byla
jednotka s technikou CAS 32 T148 I. a CAS 25
v celkovém počtu osmi členů jednotky vyslána
k požáru lesa u obcí Holany a Zahrádky. Oba
vozy byly předurčeny k doplňování zásob vody
do ostaatních požárních cisteren. Celková spotřeba vody dosáhla 11.600 litrů
(mar)

POTŘEBUJETE HASIČE?
VOLEJTE TÍSŇOVÉ LINKY

150

NEBO
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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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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.

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Info: PO až PÁ od 9.00 do 16.00 hodin
na tel. č. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Prodej: Dubá – u kostela
26. května a 23. června 2019 - 13.15 hodin
24. května a 24. června 2019 - 14.40 hodin

SUBVENT - Šance pro nezaměstnané

V České Lípě, budově České Spořitelny je kancelář spolku SUBVENT.
Když se budete ptát, co vlastně dělají, zjistíte, že zajišťují pro lidi
vzdělávací kurzy anebo práci, pomáhají hlavně nezaměstnaným. Na
Úřadu práce můžete vidět jejich letáčky, kde se ptají na rok Vašeho
narození. Jde totiž o projekt, do kterého může vstoupit každý, který je
v evidenci Úřadu práce v České Lípě 5 a více měsíců a současně je mu
55 a více let. Většina těchto lidí už počítá měsíce nebo léta do důchodu,
plánuje předčasný důchod nebo řeší zdravotní problémy. Ale je i spousta
těch, kteří jsou si vědomi toho, že do důchodu je ještě relativně daleko
a uvažují, jak zbylý čas využít, jak si polepšit. Právě na takové je projekt
zaměřen. Pokud budete mít cestu do České Lípy anebo se s nimi
spojíte, vše Vám vysvětlí. Nabízí poradenství k řešení Vaší momentální
situace, semináře, pomáhají najít brigádu, mohou i zajistit práci.
Jednají totiž s firmami, organizacemi i obcemi o zaměstnání každého,
kdo už se projektu účastní. Zajišťují také rekvalifikační kurzy, aby lidé
mohli nastoupit do práce, kde kurz potřebují. Projekt je pojmenován
„Mobilně za prací“, protože proplácí všechny jízdenky, když pojedete
za nimi do České Lípy, i na kurz, dokonce zaplatí i celý první měsíc
dojíždění do práce. Aby mohli ti, co již jsou v projektu, komunikovat,
obvolávat třeba firmy, nebo i volat si s nimi, proplácí tři měsíce kredit. Je
toho ale víc, co nabízí, jak se snaží lidem pomoct. Asi nejlepší způsob,
jak zjistit více, je stavit se u nich v „Centru podpory“, je to ve Spořitelně
ve druhém patře, bývají tam minimálně každé dopoledne, adresa je
Hrnčířská 2985 v České Lípě. Zavolat, nebo prozvonit, můžete čísla
722 339 847, nebo 735 091 008. Reagují i na emaily info@subvent.cz,
ceskalipa@subvent.cz nebo subvent@outlook.cz. Více byste měli zjistit
i na Úřadu práce v České Lípě, kde jsou jejich letáčky a o projektu ví
i zprostředkovatelky. Když se do projektu zapojíte, získáte zase
o trochu větší šanci řešit svou situaci.
sdružení SUBVENT

Rozvoz městského
zpravodaje 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.
Zuzka Martínková
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Klub příležitostných turistů
z Chlumu informuje
Klub příležitostných turistů z Chlumu
u Dubé se připojil k výzvě Ukliďme Česko.
Ekovýlet naplánovaný na sobotu 13. dubna
měl hned dva cíle: uklidit les a pověsit budky
pro ptáky. Skupina dobrovolníků se vydala
z Chlumu lesem směr Staré Splavy. Cestou
nasbírali několik pytlů odpadků. Umístili také
šest ptačích budek pro sýkorky.
Klub příležitostných turistů působí v obci
od roku 2016. Organizuje výlety do blízkého
i vzdálenějšího okolí. Příští je naplánován
vlakem do německého Oybinu.
Veronika Žáková
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Májové výročí

Zajímavosti
Počátek tvorby Máje lze klást do roku 1834, první
náčrt známé básně tedy vznikl před 185 lety.
Tehdy, pravděpodobně krátce poté, co se o dubské
otcovraždě Mácha dozvěděl, zapsal si do svého
Zápisníku první záznamy, které se k básnické
skladbě Máj vztahují. V květnu 1834 také vychází
v časopise Kwěty české Máchův baladicky laděný
Večer na Bezdězu. Mimoto rovněž v tu dobu Mácha
píše a vydává povídku Svět zašlý, která se odehrává
v krajině mezi Starým Berštejnem a Doksy.
(myš)

7. května uplynulo 245 let od otcovraždy, která
inspirovala Karla Hynka Máchu k napsání romantické,
lyrickoepické básně Máj. Toho květnového dne Ignác
(Ignaz) Schiffner zabil nedaleko sochy sv. Prokopa
směrem k Šibeničnímu mlýnu svého otce Antona,
dubského radního. Stalo se tak kvůli dívce, kterou
se reportérům České televize podařilo identifikovat
jako Rosinu Trauselovou z domu čp. 126 v Poštovní
ulici v Dubé. Ignác Schiffner žil s rodiči a starší
sestrou a její rodinou na náměstí v čp. 15. Narodil
se 18. října 1752 a za vraždu otce byl popraven
v Mladé Boleslavi ve věku 22 let.

Traduje se, že příběh slyšel Karel Hynek Mácha
v některé z hospod při svých návštěvách zdejší
krajiny, snad v Doksech na Klůčku. Máchu jistě
tragickáhistorka zaujala, už proto, že měl temné
příběhy ve velké oblibě. Jeho citový život a vztah
k ženám byl komplikovaný, právě tak jako jeho
povaha. Navíc i on sám byl křtěný Ignaz, tak jako
popravený otcovrah. Jméno Ignaz se dříve, hlavně
v 19. století, překládalo jako Hynek. ….Bez konce
láska je? Zklamánať láska má! Je pozdní večer
– první máj, - večerní máj – je lásky čas; hrdliččin
zve ku lásce hlas: „Hynku! - Viléme!! - Jarmilo!!!“

Dějištěm otcovraždy do Deštné
Přibližně 9 kilometrů dlouhá procházka nás
provede dějištěm otcovraždy přes Deštnou zpět do
Dubé. Vyjdeme od Panského domu do Poštovní
ulice. V domě čp. 126 bydlela Anna Rosina
Trauslin (Trauselová), milá Ignáce Schiffnera,
který zavraždil svého otce. Dojdeme na náměstí,
v domě čp. 15 žil radní Anton Schiffner s manželkou
Marií Magdalenou, se synem Ignácem a s rodinou
o devět let starší dcery Marie Franzisky, provdané
Kreybich, která na jaře roku 1774 čekala dcerku
Annu Franzisku.
Z náměstí sejdeme do ulice Požárníků a dáme
se směrem na Rozprechtice. Vpravo si můžeme
všimnout několika skalních sklípků. Mineme
truhlárnu a o něco dále odbočíme doprava na polní
cestu, které vede k obzoru. Napravo máme výhled
na Dubou se sušárnou chmele a „jezerem“ solární
elektrárny. O něco blíže vidíme stromy zarostlou
roklinu, na jejímž kraji stojí kamenný podstavec
s křížem. Na vrcholu táhlého návrší zabočíme
doleva směrem k soše sv. Prokopa. V zápise
v Dubské farní pamětnici se píše, že k vraždě došlo

na poli Saugraben nedaleko sochy sv. Prokopa
směrem k Šibeničnímu mlýnu. Snad se jednalo
o pozemek vpravo od rokle, kterou vede červeně
značená pěšina. Ignác zabil svého otce Antona, který
na poli pracoval a jeho tělo shodil do skalnaté strže.

Od sv. Prokopa sejdeme pěšinou do rokliny, cesta
u malého rybníčku ústí na ždíreckou silnici kousek
před Šibeničním mlýnem. Za ním odbočíme doprava
směrem na Vrabcov. Jdeme údolím, které spadá
do přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky.
V Rozprechticích a pak i na dalších místech je možné
si přečíst na informačních tabulích zajímavosti
o mokřadech. U mostku odbočíme po žluté turistické

značce doprava přes potok. Mineme Vrabcovský
mlýn a další dva domy a za dřevěnou lávkou
vystoupáme pěšinou na mírné návrší a posléze
hlubokým kamenným úvozem sejdeme do Deštné.
Na chodníku u hlavní silnice půjdeme doleva, posléze
silnici přejdeme a před bývalým mlýnem odbočíme
ze silnice 1/9 doprava. Jdeme cestou podél zbytku
náhonu a pobořených stodol. Mineme bývalou
hasičskou zbrojnici a na křižovatce pokračujeme
rovně. Městská cesta prochází kolem posledního
z několika půvabných roubených domů a údolíčkem
se skalními sklípky vystoupá na zpevněnou
cestu. Tuto cestu přejdeme a pokračujeme rovně
k výklenkové kapličce z roku 1913 s replikou lidové
madony, kterou namalovala Olga Jeřábková.
Cesta dál vede loukou, napravo zarostlá stráň
tvoří přírodní památku Deštenské pastviny. Na kraji
lesa se dáme mírně vpravo cestou podél hustého
mladého smrkového porostu. Pokračujeme rovně,
cesta se stává méně zřetelnou, dojdeme na rozcestí
tří cest, kde půjdeme vpravo přes poházené roští.
Pokračujeme údolím, překonáme spadlé mladé
borovice, obejdeme vyvrácený smrk a mineme
pohozenou židli. Škoda, že původní cesty z Deštné
na Dubovou horu jsou uzavřené, či přehrazené
pastvinami a i tato cesta začíná být neschůdná.
Na rozcestí se dáme opět mírně vpravo, cesta
se pak stáčí doleva a noří se do hluboké rokliny. Po
obou stranách můžeme obdivovat pískovcové skalní
útvary. Na jednom stojí myslivecká kazatelna. Pak se
úzká roklina rozevře a my vyjdeme na zpevněnou
cestu od Horní Dubové hory. Půjdeme po ní doprava
až k hlavní silnici, kterou přejdeme a po původní
silnici se vrátíme do Dubé.
(myš)
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Sport

Zprávičky z Karate klubu Beringin

TJ SLAVOJ DUBÁ
ROZPIS ZÁPASŮ
JARO 2019
KRAJSKÁ I. B TŘÍDA - ZÁPAD
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
26. KOLO
neděle 16. 6. 2019 od 14 hodin
Tělovýchovná jednota Sokol Rozstání,
z. s.

-

TJ Slavoj Dubá, z.s.
Karate je velmi čistá sportovní záležitost. Děti na
soutěžích neukazují pouze své dovednosti v bojovém
umění, ale také dokazují to, že jsou trpělivější a učí
se pomáhat ostatním. KK Beringin se účastnil dalších
tří soutěží a všechny děti, které soutěžily byly velmi
šikovné.
Z Karate klubu Beringin soutěžilo a pomáhalo
i několik dospěláků, což je úžasné a super, protože
tím inspirovali i své děti. Ze své vlastní zkušenosti vím,
že jsou soutěže velice náročné, není to jen o tom, že
se člověk soustředí sám na sebe, vyčká si, odsoutěží
a jede domů. KK Beringin dosahuje výborných výsledků
díky úžasné spolupráci.
Děti i dospěláci se učí pomáhat ostatním, během
soutěže každý každému hlídá, kam má nastoupit,
starší pomáhají mladším se pořádně připravit. Členové
Beringinu sledují průběh celé soutěže a tím sbírají
mnoho vědomostí. Pro malé děti je to velmi namáhavé,
ale přes to všechno to zvládnou. Musí vyčkávat dlouhou
dobu, než na ně dojde řada. Zároveň dávají pozor na to,
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V sobotu 30. března 2019 se konal již
20. ročník Poháru TKF senseie Rachmy Soebaja
v Praze v Koby-lisích. Závodů se účastnilo
8 týmů z Prahy, Teplic, Ústí nad Labem, Dubé,
Brna a Olomouce. Tato soutěž je zajímavá
tím, že výsledky jednotlivých týmů se sčítají
a bojuje se o putovní pohár. Loni KK Beringinu utekl
o pár bodů před Prahou, letos vyhrál klub
z Olomouce.

Výsledky KK Beringinu:
Kata mladší žáci 2011 7 KYU
4. Daniel Dlouhý
Kata mladší žáci 2010 7 KYU
3. Michal Soušek
Kata mladší žáci 2009 - 2008 5-3 KYU
4. Jakub Janďourek
Kata senioři 3 KYU-DAN
1. Tomáš Rejholec
2. Jiří Soušek
Kata tým mladší žáci 2011 - 2010
3. Michal Soušek, Daniel Dlouhý a Marián
Rejholec
Kata tým mladší žáci 2009 - 2008
3. Jakub Janďourek, Jakub Slovák a Karel Žalovič
Kata tým senioři
1. Lucie Kupková, Tomáš Rejholec, Jiří Soušek
Kumite senioři
2. Jiří Soušek

V neděli 14. dubna 2019 se konalo 2. kolo
Národního poháru České federace tradičního karate
Fudokan Shotokan a Pohár nadějí opět v Praze
v Kobylisích. Závodů se účastnilo 9 týmů z Prahy,
Teplic, Ústí nad Labem, Dubé, Brna a Olomouce.

Pohár nadějí
Kadet 2005 - 2004 Kata
2. Gaston Houngbedji KK Beringin
Závěrem je nutné podotknout, že obě soutěže byly
časově náročné, a že prosadit se v široké konkurenci
je dost těžké - v některých kategoriích závodilo přes
20 závodníků, např. vítěz musel postoupit v náročném
pavouku pětkrát. Závodníci čekají na svoji soutěž
i několik hodin. Všem členům KK Beringin děkujeme
za reprezentaci klubu i města Dubá, všichni se snažili
předvést co nejlepší výkon. Medailistům gratulujeme
a všem přejeme štěstí, zdraví a pevné nervy do
dalších soutěží.
Kateřina Janďourková

Poděkování členům KK Beringin
jestli někdo z našeho oddílu nemá nastoupit. V tomto
chaosu to prostě člověk všechno najednou zvládnout
nemůže, a proto je tato spolupráce velmi důležitá.
Dítě musí odhodit všechen stud, musí se koncentrovat
a soustředit, aby mohlo ze sebe vydat co nejlepší výkon.
Je to velmi těžké a mnohdy se i stane, že člověk v tom
stresu zapomene co má dělat.
Mnohokrát jsem byla svědkem toho, že když taková
situace nastala, tak to dítě odcvičilo až do konce, vůbec
ho to nezastavilo a nevykolejilo. Někteří rodiče pak říkají,
že to není fér, že jejich dítě vyhrálo, protože to udělalo
špatně, a i když to jeho soupeř odcvičil hůř, tak by to
podle nich měl vyhrát, protože se dítě dopustilo chyby.
Jenže rodiče se v tom mýlí. Pokud to na sobě nedá znát,
rozhodčí nic nezpozorují a dítě má převahu nad svým
soupeřem, protože to byl jen výpadek a mají zase vše
rychle pod kontrolou, tak si tu výhru zaslouží. I takové
situace v životě nastávají a pokud si s nimi členové
Beringinu ví rady a dokáží se s nimi vypořádat, tak
je to jedině dobře. Jsou šikovní a nad věcí, dokáží to

zakamuflovat a docvičí to do samého konce.
Spousta dětí to také třeba nedocvičí, zastaví se
a pak začnou brečet. To není moc správná cesta, život
jde dál, je to jen soutěž a není to reál. Musí také čelit
spoustě nesparvedlnosti během soutěže. Všichni, ale
opravdu všichni rodiče by měli být na své děti velice
pyšní, protože už jen to, že nastoupí, odcvičí a zúčastní
se, chce velikou odvahu. U jiných klubů jich spousty
nenastoupí, protože se bojí anebo se dítě zaměří na
jednu disciplínu, které se věnuje několik měsíců a někdy
třeba i roků.
Členové Beringinu se snaží být odborníky na všechny
disciplíny, takže jak říkám, mají to velmi náročné. Také
jsem moc chtěla pochválit dospělé, kteří cvičí kvůli
svým dětem, aby jim byli vzorem, oporou a velice jim
pomáhají na soutěžích i trénincích, takže opravdu veliké
díky a klobouk dolů.
Pro všechny Beringiňáky: Mám vás moc ráda, všichni
jste úžasní a já vám přeji, ť se vám daří. Jen tak dál.
Natálie Hrušková

Úspěchy KK Beringin na nedávných soutěžích
Karate klub Beringin se v uplynulých týdnech účastnil soutěží: Prague Open Cup (9. 3. 2019), dále 20. ročníku Poháru ČFTKFS sensei Rachmy Soebajo
(30. 3. 2019) a 2. kola Národního poháru (14. 4. 2019) - o nichž píše ve svém článku Kateřina Janďourková. Níže přinášíme další přehled dosažených úspěchů
závodníků z KK Beringin.
Natálie Hrušková

Prague Open Cup
Pohár nadějí
Kata tým mix mladší žákyně/žáci 2011 - 2010
Kata mladší žákyně 2012 - 2013 9 - 8 KYU
3. Michal Soušek, Claudie Hrušková, Tereza
2. Melanie Hrušková
Mertinová
Pohár nadějí
Kata tým mix mladší žákyně/žáci 2009 - 2008
Kata Kihon mladší žáci 2010 7 KYU
3. Tereza Mertinová, Claudie Hrušková, Marián
4. Michal Soušek
Rejholec
Pohár nadějí
Kata tým mix starší žákyně/žáci 2007 - 2006
Kata mladší žákyně 2009 - 2008 9 - 8 KYU
1. Natálie Hrušková, Claudie Hrušková, Marek
2. Tereza Mertinová
Hruška
Pohár nadějí
Kata tým mix starší žákyně/žáci 2007 - 2006
Kata starší žáci 2007 - 2006 + 2005 8 - 7 KYU 3. Josef Středa, Marek Hruška, Natálie Hrušková
1. Gaston Houngbedji
Kata tým senioři
4. Ondřej Mertin
2. Robin Šimánek, Tomáš Rejholec, Jiří Soušek
Kata mladší žákyně 2011 - 2010
Kumite tým senioři
3. Claudie Hrušková
1. Robin Šimánek, Marek Hruška, Jiří Soušek
Kata kadetky 2005 - 2004
Kumite senioři
1. Natálie Hrušková
1. Robin Šimánek, 2. Marek Hruška
KO-GO Kumite kadetky 2005 - 2004
1. Natálie Hrušková
..............................................................................................................................................................................

Pohár TKF Sensei Rachmy
Soebajo (doplnění výsledků)
Kata starší žáci 2007 - 2006 5 - 1 KYU
4. Karel Žalovič
Kata tým mix mladší žákyně/žáci 2011 - 2010
3. Daniel Dlouhý, Melanie Hrušková, M. Soušek
Kata tým mix mladší žákyně/žáci 2009 - 2008
3. Jakub Janďourek, Karel Žalovič, Jakub Slovák
Kata tým mix senioři/seniorky
1. Lucie Kupková, Tomáš Rejholec, Jiří Soušek
Kihon Kumite mladší žáci 2009 - 2008
3. Jakub Janďourek

2. kolo Národního poháru
Kata mladší žáci 2009 - 2008
8. - 16. Jakub Janďourek
8. - 16. Jakub Slovák
Kata senioři
5. - 16. Tomáš Rejholec
Kiho Kumite mladší žáci 2009 - 2008

8. - 16. Jakub Janďourek
Pohár nadějí Kadet 2005 - 2004
2. Gaston Houngbedji

2. ročník Svatováclavského běhu městem Dubá

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)

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.
Kateřina Janďourková

Jak se na Svatováclavský
běh přihlásit?
Přihlašování (do 27. 9. 2019)
a podrobné informace:
Kateřina Janďourková

jandourkovi.zatyni@seznam.cz
nebo tel. 605 293 425.
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Ze života škol
Národní technické
muzeum v Praze

„Jéé, přesně takovou žehličku máme doma! “ Tato
a podobná zvolání jsme zaslechli ve středu 3.4.2019
na exkurzi do Národně technického muzea v Praze,
kam jsme se vydali společně se ZŠ Jestřebí.
Od roku 2003 do roku 2012 byla budova uzavřena
a proběhla její rekonstrukce. 16. února 2011 bylo
Národní technické muzeum po téměř pětileté
pauze znovu otevřeno a představeno 5 nových
expozic včetně tradiční expozice Dopravy, Techniky
v domácnosti, Chemie kolem nás a expozice Měření
času. My jsme si sbírkové předměty nejenom prohlédli,
ale účastnili jsme se i workshopu v expozici plné
historických automobilů, motocyklů, jízdních kol,
letadel a hasičských stříkaček. Děti plnily se zájmem
i pracovní listy v prostředí „pomocníků v domácnosti“
jako jsou pračky, lednice, vysavače, žehličky, šicí stroje
apod. Tvůrčí dopoledne uteklo velice rychle a s novými
znalostmi a dojmy jsme se vraceli domů.
Mgr. Miroslava Sochová, Mgr. Zuzana Šťastná
...............................................................................................
Dne 3.4.2019 jsme se s ZŠ Jestřebí vydali do
Národního technického muzea v Praze. Uvítali nás tam
milí pracovníci, kteří nám rozdali pracovní listy, které
jsme plnili po čas exkurze. Celé muzeum bylo zaplněno
historickými vynálezy se zaměřením na vědu a techniku.
Exkurze se mi moc líbila a určitě doporučuji jako výlet
pro celou rodinu.
Jasmínka
Můj první dojem, když jsme vešli do muzea, byl
úžasný. Těšila jsem se, co nás tam čeká. Našli jsme
tam obrovské množství starých, dříve používaných
spotřebičů od televizí až po první holící strojky
a mlýnky na koření. Je tu opravdu spoustu zajímavých
a vzácných věcí jako třeba auto, ve kterém jezdíval
T. G. Masaryk. Co tam měli velmi hezky zpracované,
byly popisky a cedulky k historickým strojům. Celá
exkurze byla úžasná.
Bára
Bylo to první české muzeum, které jsem
navštívila. Spatřila jsem zde plno zajímavých věcí, od
kuchyňských spotřebičů z 20. století až po nejstarší
modely automobilů, letadel, motocyklů a dokonce
bicyklů. Dostali jsme pracovní listy, které jsme měli
vyplnit různými informacemi. Úkoly, které jsme plnili
mi zpříjemnily čas v muzeu a dozvěděla jsem se
tak plno věcí, kterých bych si jinak nevšimla. Nejvíc
mě zaujal strojek na zmrzlinu, potápěčská souprava
a horkovzdušný balon.
Annabelle
Dostali jsme pracovní listy, do kterých jsme doplňovali
informace, které jsme měli v muzeu vyhledat. Byla to
zábava a člověk se dozvěděl zajímavé věci. Byla to
i veliká zkušenost, a když se nám někdo zmíní nebo
vysloví Národní technické muzeum, tak budeme vědět,
o čem je řeč.
Natálie

Otužilci ukončili sezónu

V Ekoškole Dubá se tradičně od října do března děti otužují. V letošním školním roce to byla celá stovka!
Sezónu zakončili otužilci ve školní jídelně u polárkového dortu a diplomu. Jen tak dál!
J. Mašková

6 + 3 + 90

Jarní počasí přilákalo pomocníky ke studánce U skokana do Nedamova. Zapadaná studánka, zanesený
odtok a schovaná pěšinka volaly o pomoc. Dostalo se jí očisty a studánka opět láká k návštěvě.
A k vysvětlení – 6 = šest pomocných rukou, 3 = tři dospěláci, ochotní ve svém volném čase pomoci přírodě,
90 = čas v minutách, který stačil na úklid. Příroda děkuje!
Jana Mašková

Velikonoce v ZŠ Dubá

Den Země
Hravou formou si prvňáčci připomínali
Den Země. Povídali si o tom, jak
nezatěžovat naši planetu a naopak,
jak ji pomoci. Povídání to bylo velmi
zajímavé a inspirující.
Prvňáčci a paní učitelka Pancová

Poklad bohyně Eris

Ve čtvrtek 4. 4. se třetí třída vydala hledat poklad bohyně Eris. V okolí Dubé hledali žáci indicie k nalezení
pokladu. Tyto indicie žáky vedly přes kapličku svaté Barbory k myslivecké chatě na Malý Mlýnek. Tam žáci
našli poklad i opekli prvního letošního buřta. Den se vydařil a my jsme si ho moc užili! Děkujeme Petru
Jelenovi za rozdělání ohně a půjčení myslivecké chaty.
Třetí třída s paní učitelkou Jelenovou
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Velikonoční dílna
v klubíku

Klub malých Dubáčků

Ve čtvrtek 11. 4. 2019 proběhla v Klubu malých Dubáčků další
tvořivá velikonoční dílna. Děti a maminky se pustily do vyrábění
velikonočních dekorací a vznikaly krásné barevné výrobky, které
jistě potěší všechny, pro koho byly s láskou tvořeny. Vyráběly
jsme veselé zápichy do květináčů, zdobily vajíčka omotaná
přírodním provázkem a také závěsné plůtky na zeď. Děkuji
všem, kdo pustil uzdu fantazii a přišel na dílnu k nám.
J. Rupertová

Výroba naušnic

Bowling Jestřebí

V sobotu 13. 4. 2019 jsme si vyjeli na bowling do Jestřebí. Do
hry se zapojili dospěláci i děti a byl to večer plný sportovních
výkonů. Někteří již svoji techniku měli natrénovanou, jiní se učili.
Cílem bylo užít si krásný večer i s těmi nejmenšími, a to se určitě
povedlo. Děkuji vám za přízeň a super náladu.
J. Rupertová

Ve čtvrtek 21. 3. 2019 se děti (hlavně holčičky) pustily do trénování jemné motoriky při navlékání
korálků. Vyráběly naušnice a náramky různých barev - pro sebe na parádu, maminkám
a kamarádkám jako dárky. Děkujeme Míše Bartošové za sponzorský dar - materiál na tutu dílnu
a také za to, že přišla s dětmi tvořit.
J. Rupertová

Beseda na téma
Kineziologie
Ve středu 10. 4. 2019 k nám přijala pozvání
paní Mgr. Kamila Nacházelová a přednášela nám
o Kineziologii One Brain a jejích možnostech. Vysvětlila
nám účinky této techniky a předvedla, jak se s klientem
pracuje - zaměřila se konkrétně na psychické bloky
a ukázala nám způsob jejich odblokování. Věřím, že
beseda byla maminkám přínosem.
J. Rupertová

17

Kultura

Ke kořenům

Druhou výstavou v Galerii Pošta v letošním roce bude ukázka z neobvyklé tvorby
umělkyně, vystupující pod pseudonymem Mea Rei. Její doménou je intuitivní kresba,
jejíž pomocí vyjadřuje své pocity a emoce. Mea Rei, vlastním jménem Regina
Krchňáková, kromě kreslení také zpívá a píše poezii. Výstavu, na které představí své
kresby, nazvala Ke kořenům, protože hlavním tématem je hledání kořenů a pochopení
vlastní jedinečné cesty.
Výstavu Ke kořenům bude v Galerii Pošta možné shlédnout od 1. do
29. června. Vernisáž se zajímavým doprovodným programem se neobvykle
uskuteční až 3. června od 18 hodin. Výstava bude přístupná jako obvykle
v sobotu a ve středu od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin, jiný termín návštěvy
galerie je možné si dohodnou na telefonním čísle 607 138 832.
myš

Pocta Kokořínsku
První letošní akcí v Galerii Pošta je výstava Čtyři kokořínské oči, na které
představí svou tvorbu malíř Pavel Švec a fotograf Pavel Novotný. Pro oba autory
je příroda Kokořínska důležitým motivem, který zpracovávají s citem a viditelným
obdivem k této krajině.
Pavel Švec svůj vztah k přírodě, kromě výtvarné tvorby, uplatňuje
i v zaměstnání - pracuje jako ošetřovatel zvířat v ZOO, mimoto vede přírodovědné
kroužky pro děti. Převážně maluje technikou pastelu a do svých obrazů vkládá
lásku k české krajině. Přitom se i často zamýšlí na necitlivým chováním lidí k
přírodě.
Pavel Novotný se fotografií zabývá profesně, věnuje se i volné tvorbě, kde
pomocí fotografie přetváří skleněný materiál na abstraktní obrazy. Ale pro krajinu
Kokořínska, její rozmanitost, krásu a tajuplnost, má velkou slabost. Svůj objektiv
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obrací na kokořínské přírodní scenérie v každé roční době, zachycuje skalní útvary
i zasněnou náladu lesních roklí.
Výstavu Čtyři kokořínské oči je možné v Galerii Pošta navštívit do 25. května.
Galerie je otevřená v sobotu a ve středu od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do
16 hodin. Jiný termín prohlídky výstavy je možné si dohodnout na telefonním čísle
607 138 832.
myš
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Ukliďme Dubsko
Dlouhé týdny pečlivých příprav se chýlily ke konci
a před námi byla sobota 6. dubna 2019. Tenhle den
si budeme dlouho pamatovat. Ano, uklidili jsme Dubsko... A viděli jsme při tom věci skutečně nevídané.
A jak to všechno začalo?
Za tuhle skvělou akci vděčíme Míše Bašové. Ona
byla ta, kdo přišel s odhodláním a nemínil ustoupit,
ani když e-mailová schránka, do níž se měli přihlašovat dobrovolníci, zela prázdnotou. Právě Míša byla
styčným důstojníkem při komunikaci s organizátory
celostátní akce Ukliďme Česko. Věnovala přípravám
spoustu volného času. I za to jí patří můj neskonalý
dík a obdiv, protože já - po předešlém nezdaru, kdy
jsem na obdobnou akci přišla sama - zkrátka neměla
dostatečnou motivaci, abych se do toho pustila
znovu.

212 dobrovolníků
4,36 tuny odpadu
85 pneumatik
cca 200 kg železa
Výběr lokalit
Vytipovat místa, která je třeba uklidit se zdá být jednoduchá záležitost, ale není tomu tak. A kdo zná lépe
okolí, než ti, kteří zde žijí? Proto jsme se s prosbou
o spolupráci obrátili na předsedy osadních výborů.
Odezva z jejich strany byla neuvěřitelná, zájem
dobrovolníků byl obrovský. Do akce Ukliďme Dubsko
se zapojili obyvatelé Korců, Lhoty, Dřevčic, Nedvězí
i Dražejova a také Zakšína, kde přiložila ruku k dílu
snad polovina celé obce. Všichni jste byli báječní!
K naší velké radosti se k úklidu přidal i Dětský
domov Dubá - Deštná, který se prohnal Deštnou jako
tornádo a připravil nám k odvozu pořádnou hromadu
posbíraných odpadků.
Na nás s Míšou bylo vybrat ta správná místa
v Dubé a jejím bezprostředním okolí. Nakonec jsme
se rozhodli pro celkem 10 tras, a to:
- z Dubé podél silnice směrem na Zátyní
- kolem hřbitova směrem na Mlejnek
- stráň na Novém Berštejně u bývalé výkupny
- z Dubé do Nedamova (skládka v lese)
- obchvat města Dubá
- Rozprechtice a stezka kolem sv. Prokopa
- nedamovská alej a koupaliště
- přes Malou Stranu směrem na Dřevčice
- přes Nové město směrem k Dubové Hoře
- na Lopušáku.

Nejlepší místo pro život

Den „U“ nebo-li jdeme na to
V pátek jsme zapojeným osadním výborům rozvozili
pytle, rukavice, dezinfekce, náplasti a samozřejmě
nezbytné - špekáčky, pokyny k akci a taky trochu toho
našeho nadšení.
V sobotu ráno v nás nervozita vystoupala až
k samotnému vrcholu. Padla avizovaná hodina
a před školou se začali scházet první dobrovolníci.
Bylo jich tolik, že zaplnili celý plácek kolem prolézačky. Za sebe mohu říci, že jsem na ně byla neskutečně
hrdá. Pomoci nám přišli milé tváře, které vídáme ve
škole, ve školce, v obchodech, na úřadě, v klubíku
i na fotbalovém hřišti TJ Slavoj Dubá. Každý tu ale
byl hlavně sám za sebe, a to na tom bylo to nejkrásnější. Ráda bych zmínila, že se nám se čtyřkolkou
a vozíkem vydal na pomoc i pan Štverák z Horek,
který posílil skupinu pracující na úklidu skládky
v Nedamově, kam nám pan Markvart zdarma zapůjčil kontejner. A protože jej nebylo možné umístit
v blízkosti skládky, využili jsme čtyřkolku na převážení
odpadu od skládky do kontejneru. Ve Dřevčicích zase
pomáhal se čtyřkolkou pan Emanuel Adamec. Ale to
už jsem odskočila, vraťme se zpět na „start“.
Po rozdání pokynů a všech pomůcek se jednotlivé
skupiny vypravily vstříc velkému odpadovému dobrodružství. Netrvalo to dlouho a z různých míst jsme
zaznamenávali první SOS telefonáty. „Ušli jsme pár
set metrů a už nám docházejí pytle“ nebo „potřebovali
bychom nějaké nádoby na sklo, je tu obrovské množství rozbitých lahví“ či dokonce „máme sbírat i mrtvá
zvířata?“ Řekněme, že bylo vážně neuvěřitelné, co
všechno na svých trasách dobrovolníci nacházeli.
Protože bylo třeba povolat „mobilní jednotku“, která by
na zavolání rozvážela pytle a další potřebný materiál,
požádali jsme o pomoc mého přítele, který ochotně
sedl do auta a zásoboval dobrovolníky.
Zoufalá se mi jevila býti situace na obchvatu, kam
jsem vyrazila já s Míšou a kde jsem zjistila, že jsem
nás možná trochu přecenila. Na pomoc nám ale
přispěchala ihned po uzavření sběrného dvora Zuzka
Pabišková i s dětmi a já se tak nemusela dále obávat,
že při běhání ze svahu a do svahu položím za tuhle
akci život. :)
Ne všechny trasy bylo možné projít až do konce.
Odpadu bylo všude tolik, že většina skupin se shodla
na tom, že by bylo dobré si tuto akci zopakovat třeba
ještě na podzim a dotáhnout tak do zdárného konce
to, co se nepodařilo stihnout na jaře. Vynikající výkony
podali naprosto všichni, a to jak v Dubé, tak i na všech
obcích kolem. Na poslední straně si v koláži můžete
prohlédnout, jak to při úklidu i následném odvozu
nasbíraného odpadu vypadalo. Když v neděli přivezli
ze Zakšína na sběrný dvůr traktor s valníkem odpadu,
nestačila jsem se divit, co vše je možné v přírodě najít
a to pro nás měli připravenou ještě jednu hromadu...

Odpolední odměna
Po vynikající práci má vždy přijít řádná odměna. Zatímco v okolních obcích si připravili vlastní program,
v Dubé jsme si opékali špekáčky a děti se bavily
u soutěží, které pro ně připravil Klub malých Dubáčků, za což tímto moc děkuji. Děti si to moc užily, to
je patrné i na fotografiích (viz dolní pás) od Martina
Ruperta.
Závěrem chceme s Míšou poděkovat všem,
kdo nám pomohli se sobotní ranní přípravou
akce, hlavně Monice Šimonové. Dále všem, kdo
vyrazili uklízet, protože bez vás by to prostě nešlo, i těm, kdo pomohli se svozem odpadu na náš
SD. Děkujeme i za fotečky, které jste nám poslali a
už teď se těšíme na další úklid. „Čistotě zdar, odpadu zmar!“
Zuzka Martínková

Poděkování
sponzorům akce
- p. Tomáš Jankot - pořízení sudů s pivem z Pivovaru
Řeporyje za 4.500 Kč
- p. Václav Šarboch ml. - příspěvek 2.500 Kč na pořízení biologicky rozložitelných kelímků
- p. Ladislav Markvart - příspěvek 2.000 Kč na
na špekáčky, které nám dodal p. Mydlář za super
cenu
- pí. Zuzana Pabišková - příspěvek 2.000 Kč na pořízení drobného materiálu
- Město Dubá - příspěvek 1.720 Kč na občerstvení
pro osadní výbory
- sl. Zuzana Martínková - příspěvek 1.235 Kč na nákup ochranných pomůcek
- DINO SERVIS Stružnice - sponzorský dar v podobě
výrazné slevy na 247 párů rukavic
- p. Tomáš Novák - zapůjčení várnic na nealko nápoje
- AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. - sponzorský dar v podobě 200 ks pytlů na odpady + ceny pro
děti na soutěže
- Českolipská lékárenská společnost s. r. o. - dar
v podobě 50% slevy na dezinfekce a náplasti
- EKO-KOM a. s. - sponzorský dar v podobě odměn
pro děti, které se zapojily do odpoledních soutěží.
Všem výše jmenovaným patří naše upřímné
poděkování.
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