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LETNÍ SLAVNOSTI MĚSTA DUBÁ
SOBOTA 6. ČERVENCE 2019
Letos na počest životního jubilea Čestné občanky
paní Evy Pilarové, která oslaví 80. narozeniny.
10.00

Čáry Kluk - kouzelník nejen pro děti

11.15

Dubské mažoretky

12.00

Crazy Dogs - rock‘n‘rollová kapela

13.00

MONIKA ABSOLONOVÁ

14.00

QUEEN live! Největší hity legendární kapely
Freddie Mercury & The DROPS

15.00

OLGA LOUNOVÁ

15.30

VLADIMÍR HRON

16.30

Vyhlášení vítězů celodenní soutěže, losovat budou
místní chalupáři Antonie Talacková, Igor Bareš
a Michal Jagelka

17.00

EVA PILAROVÁ a její tradiční host TOMÁŠ RINGEL

18.00

Taneční zábava se skupinou Big‘O‘Band

22.00

Ohňostroj

Programem tradičně provází ALEŠ CIBULKA
Těšit se můžete na stánky, kolotoče, ukázku hasičské techniky.
Změna programu vyhrazena. Na akci bude pořizována fotodokumentace.

VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Vážení spoluobčané, dovolte, abych vás seznámila s výsledkem voleb do Evropského parlamentu, které se uskutečnily ve dnech 24. a 25. května 2019. Zatím, co v celé republice dosáhla volební účast 28,72%, v našich třech okrscích
se do volebních místností dostavilo na 25,21% voličů, tedy celkem 357 voličů
z 1.416 zapsaných v seznamu voličů. Všechny odevzdané hlasy byly platné.
Rekapitulace výsledků podle jednotlivých okrsků:
Volební okrsek č. 1 - Dubá
- 275 voličů, 24,21% volební účast, počet hlasů viz níže
- ANO 2011 (75); ODS (47); Česká pirátská strana (37); SPD (34); Koalice STAN
a TOP 09 (28); KSČM (15); HLAS (6); Demokratická strana zelených (4); ČSSD
(4); ANO, vytrollíme europarlament; Koalice Rozumní a ND; První republika (po
3 hlasech); Strana nezávislosti ČR; Národní socialisté; SPR-Republ. str. Čsl. M.
Sládka; Koalice Svobodní, RČ; KDU-ČSL; Alternativa pro Česk. rep. 2017 (po 2
hlasech), Vědci pro Českou republiku; PRO Zdraví a Sport; Česká Suverenita;
Evropa společně (po 1 hlasu).
Volební okrsek č. 2 - Dřevčice
- 56 voličů, 34,57% volební účast, počet hlasů viz níže
- ANO 2011 (11); ODS; Koalice STAN a TOP 09 (po 10 hlasech); Česká pirát-

ská strana (8); KSČM; SPD (po 4 hlasech); ANO, vytrollíme europarlament (3);
Romská demokratická strana; KDU-ČSL (po 2 hlasech); Koalice Rozumní, ND;
Koalice Soukromníci, NEZ (po 1 hlasu).
Volební okrsek č. 3 - Deštná
- 26 voličů, 22,03% volební účast, počet hlasů viz níže
- ODS (6); Česká pirátská strana (5); ČSSD (4); Koalice STAN a TOP 09 (3);
KSČM; ANO 2011 (po 2 hlasech); Klub angažovaných nestraníků; Volte Pr. Blok
www.cibulka.net; SPD; Alternativa pro Česk. rep. 2017 (po 1 hlasu).
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kdo zasedli ve volebních komisích. Ne vždy
je to práce jednoduchá a vyžaduje obětovat dva dny ze svého osobního volna.
Všem členům volebních komisí v našich třech okrscích děkuji za hladký a bezproblémový průběh voleb.
Mé poděkování patří také všem voličům, kteří se dostavili k hlasovacím urnám,
a bez kterých by naše dvoudenní úsilí pozbylo významu. Těším se na viděnou
u příštích voleb.
Zuzka Martínková, zapisovatelka ve volebním okrsku č. 1 - Dubá

TIRÁŽ
Dubáček – Měsíčník informací z Dubé a okolí

Vydává: Město Dubá, IČO 00260479, http://www.mestoduba.cz
Adresa redakce: Zpravodaj Dubáček, podatelna MěÚ Dubá, Masarykovo nám. 138, 471 41 Dubá, e-mail: dubacek@atlas.cz; e-mail pro inzerci: inzerce.dubacek@atlas.cz
Registrace: MK ČR E 12210
Ročník XXII.; uzávěrka je vždy 18. v měsíci; Náklad: 850 ks; Periodicita: 12x ročně; Datum vydání: 7. 6. 2019
Redakční rada: Markéta Myšková, Zuzka Martínková, Pepa Středa
Grafická úprava: Zuzana Martínková; Tisk: Tiskárna Irbis Liberec
Foto na titulní straně: Pepa Středa - Čarodějnice
Redakční rada neodpovídá za obsah zaslaných článků. Vyhrazuje si právo články krátit. Příspěvky obdržené po uzávěrce nemusí být otištěny.

2

Slovo úvodem

BLIŽŠÍ INFORMACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ
Tajemník Městského úřadu Dubá vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., O úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa:
Pracovník informačního centra, Knihovník, Administrativní a spisový pracovník
Základní charakteristika vykonávané činnosti:
1. Zajištění chodu Městského informačního střediska včetně zajištění propagačních materiálů
a zboží, práce se systémem Czech POINT.
2. Zajištění agendy a organizace kulturních akcí
Města Dubá včetně zajištění fotodokumentace
v úzké spolupráci s kulturní komisí města.
3. Zajištění agendy městské knihovny:
- samostatné zajišťování chodu knihovny s univerzálním fondem a lokální působností,
- organizování knihovního fondu v knihovnách
s lokální působností, zajišťování ochrany a údržby
knihovního fondu,
- pořádání katalogů podle standardů a stanovených
metodik v knihovnách s lokální působností,
- revize knihovních sbírek a zpracovávání knihovního
fondu pro potřeby výpůjčního procesu v knihovnách
s lokální působností,
- samostatné zajišťování kulturně-vzdělávací činnosti,
- zabezpečení pravidelné výpůjční služby a obsluhy
automatizovaného knihovního systému včetně
veřejného internetu,
- sledování souhrnných údajů pro účely statistických šetření.
4. Vedení spisovny Města Dubá. Zajištění a organizace plnění ustanovení Spisového a skartačního
řádu a plánu Městského úřadu Dubá. Výkon spisové služby organizační jednotky – Infocentrum dle
Spisového a skartačního řádu a plánu Městského
úřadu Dubá.
Platové podmínky - zařazení:
8. platová třída (rozpětí platové třídy podle platových
stupňů od 16 800,- Kč do 25 330,- Kč, plat bude
určen v návaznosti na délku započitatelné praxe).
Druh pracovního poměru:
Na dobu určitou (zástup po dobu nepřítomnosti
pracovnice na mateřské a rodičovské dovolené),
plný pracovní úvazek.
Předpokládaný termín nástupu:
1. 7. 2019 nebo dle dohody.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru

úředníka dle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002
Sb.:
- fyzická osoba, která je státní občan České
republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím
státním příslušníkem a má v České republice trvalý
pobyt
- dosažení věku 18 let
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- ovládání jednacího jazyka (úředního českého j.)
Kvalifikační předpoklady:
- středoškolské vzdělání
Jiné požadavky:
- orientace v zákoně č. 128/2000 Sb., O obcích, ve
znění pozdějších předpisů
- výborná znalost práce na PC (Word, Excel,
Outlook, schopnost práce s internetem)
- vysoká míra pečlivosti, systematičnosti,
zodpovědnosti a samostatnosti
- kladný vztah k administrativě, schopnost týmové
práce
- dobré komunikační a vyjednávací dovednosti, vč.
schopnosti vystupovat na veřejnosti
- pracovní zkušenosti z oblasti veřejné správy
výhodou
Informace o náležitostech, které musí přihláška
obsahovat a dokladech, které je nutné k přihlášce
doložit naleznete na www.mestoduba.cz. V případě
dotazů kontaktujte tajemníka MěÚ Dubá pana
Bedřicha Janďourka (tajemnik@mestoduba.cz nebo tel. 606 372 922).
Písemné přihlášky zasílejte v uzavřené obálce
s označením „NEOTVÍRAT – Výběrové řízení na
místo Pracovník informačního centra“ na adresu
Městský úřad Dubá, Masarykovo náměstí čp. 138,
Dubá, 471 41 Dubá.
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit,
buď poštou nebo osobně tak, aby ji vyhlašovatel
obdržel nejpozději do pátku dne 14. června 2019
do 1200 hodin.

Vážení čtenáři Dubáčku, nastupuje červen
a letní počasí dostává plnou možnost se ukázat
v celé své kráse. Pro děti to je tolik očekávaný
měsíc, protože je prostě poslední v tomto školním
roce. Ještě ale bude probíhat poslední zkoušení,
písemné práce a jiné další vylepšování známek
před vysvědčením tak jim přeju hodně štěstí
a vám rodičové optimismus při vysvědčení. Však
zavzpomínejme na sebe - taky to nebyly vždycky
jen jedničky. :-)
Teď trochu nepříjemné téma, které jsme museli
řešit v poslední době. Obracíte se na městský
úřad se stížnostmi nebo požadavky na řešení
nevhodného chování některých spoluobčanů
a mládeže. Ať už to bylo slovní napadení osob,
vandalismus nebo rušení nočního klidu. Proběhla
schůzka s Policií ČR a všechny občany prosíme,
aby takové události hlásili ihned přímo na policii.
Upozornění na události např. 3 dny po tom, co se
stanou, velice komplikuje možnost objasnění nebo
řešení situace. Doufám, že těchto případů bude co
nejméně, ale i to patří k běžnému životu, a proto se
neváhejte na Policii ČR obracet přímo.
Mnozí z Vás si jistě všimli, že jsme snížili
intenzitu sekání trávy na některých lokalitách.
V dnešní době je údržba zeleně celorepublikové
velké téma. Snažíme se najít zlatou střední cestu,
některé plochy budou sekány s nižší intenzitou. Je
to obrana proti suchu, kdy vyšší tráva zadržuje
více vlhkosti, a věříme, že bude i přes letní měsíce
trochu zelená, nikoliv spálená od slunce.

Dále bych vás rád pozval na Dětský den do
Deštné, který se koná 15. června. Je to akce, která
vzniká na dobrovolnosti skvělých lidí s každoročním
velice pestrým programem a překvapením.
Přeji Vám klidný a slunečný červen.
Fuxa Martin, místostarosta

Splatnost poplatku
za odpady na 2. pololetí

Dovolujeme si vás informovat, že se blíží termín
splatnosti poplatku za svoz a likvidaci odpadů na
druhé pololetí letošního roku. Ty z vás, kteří nezaplatili zmíněný poplatek jednorázově v plné výši
450 Kč (tedy k poslednímu lednu letošního roku),
ale platí si každé pololetí zvlášť, upozorňujeme, že
je třeba do konce července uhradit částku 225 Kč
na trvale hlášeného občana nebo rekreační objekt. Platbu můžete zaslat na bankovní účet č.
0903265309/0800 pod variabilním symbolem 1340
(do poznámky prosím uveďte jméno poplatníka, ke
kterému se platba vztahuje) nebo jej můžete zaplatit hotově v kanceláři poplatklů, popř. matriky.
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Usnesení z veřejného
zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 5/2019 ze dne 23. května 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 Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu
paní MUDr. Hanu Středovou a paní Evu Jelenovou a zapisovatele usnesení paní Mgr. Veroniku
Matějkovou.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, . Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, 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. 5/2019.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, E. Jelenová,
E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0
3) ZKONTROLOVALO po projednání v kontrolním
výboru zastupitelstva plnění usnesení Zastupitelstva Města Dubá č. 4/2019 ze dne 18. dubna
2019, včetně nedořešených bodů z předchozích
usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č.5/2019 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha.
4a) VZALO NA VĚDOMÍ informace finanč. výboru
zastupitelstva týkající se stavu finančních prostředků
Města Dubá na bankovních účtech ke dni 30. dubna
2019, který byl na hlavní činnosti 8 milionů 363 tisíc
Kč; celkové finanční prostředky na účtech Města
Dubá byly 11 milionů 321 tisíc Kč. Hospodaření
Města Dubá za leden až duben roku 2019 skončilo
kladným saldem příjmů a výdajů ve výši 911 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 na základě předložené písemné žádosti
Římskokatolické farnosti Deštná, IČ 62237977,
poskytnout dotaci z rozpočtu Města Dubá ve
výši 65 000,- Kč na spolufinancování oprav kostela
sv. Václava v Deštné na obnovu střešního pláště
nad sakristii, v této souvislosti bude uzavřena
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
z rozpočtu Města Dubá, viz příloha.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, . Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, E. Jelenová,
E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0
4c) NESCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva na základě předložené písemné
žádosti Mělnické stomatologické s.r.o., IČ
05581656, poskytnout dotaci z rozpočtu Města
Dubá ve výši 42 500,- Kč na spolufinancování
stomatologické pohotovosti na rok 2019.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, . Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, E. Jelenová,
E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0
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4d) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu Města
Dubá na rok 2019, viz příloha.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, E. Jelenová,
E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0
komentář starostky: Úprava příjmů: snížení položky 4111 o 6 000,- Kč (úprava na volby do Evropského parlamentu, dotace na volby dorazila v nižší
částce než bylo předpokládáno dle voleb minulých)
a navýšení položky 4122 o 64 000,- Kč (dotace na
městské lesy od Libereckého kraje).
Úprava výdajů: navýšení paragrafu 1031 – pěstební činnost o 64 000,- Kč (dotace na městské
lesy, převod na účet hospodářské činnosti),
navýšení paragrafu 3322 – památky o 65 000,Kč (dotace Římskokatolické církvi) a snížení
výdajů na paragrafu 6115 – volby o 6 000,- Kč
(volby do Evropského parlamentu, úprava dle aktuálně poskytnuté dotace). Saldo rozpočtového
opatření = schodek 65 000,- Kč; celkové plánované
saldo schodek 4 606 800,- Kč je kryt z finančních
prostředků na účtech města.
5a) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 13/19, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje části městské nemovitosti
– pozemku (ani jednu ze tří předložených variant):
pozemkové parcely parcelní číslo 93/1,
ostatní plocha (manipul. plocha), o výměře cca
150 m2, v obci Dubá, katastrální území Deštná
u Dubé. Jedná se sice v minulosti o neudržovaný
pozemek, který se nachází za městským objektem
čp. 9 v části obce Deštná navazující na již upravenou
plochu pro sportovní hry, ale který se zároveň
v současné době revitalizuje na plochu obdobného
charakteru na základě požadavku Osadního výboru
Deštná. S ohledem na všechny tyto skutečnosti je
vhodné, aby Město Dubá zůstalo i nadále vlastníkem
tohoto pozemku.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, . Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, E. Jelenová,
E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0
5b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 14/19, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městských nemovitostí – pozemků:
části pozemkové parcely parcelní číslo 1250/1,
ostatní plocha (ostatní komunikace), o výměře cca
120 m2, a pozemkové parcely parcelní číslo 1250/7,
zahrada, o výměře 36 m2, v obci Dubá, katastrální
území Korce. Přesné výměry a rozsahy pozemků
budou upřesněny geometrickým plánem. Jedná se
o pozemky navazující na nemovitosti ve vlastnictví
žadatele u stavby čp. 10 v části obce Korce.
Předmětné pozemky jsou z hlediska využití pro
Město Dubá nepotřebné. Bližší podmínky prodeje
budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Ma-

tějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, E. Jelenová,
E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0
5c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městské nemovitosti – pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná
žádost – složka č. 3/19): podle vypracovaného
geometrického plánu se jedná o pozemkovou
parcelu parcelní číslo 1145/13, ostatní plocha (jiná
plocha), o výměře 38 m2, v obci Dubá, katastrální
území Dřevčice.
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
1 520,- Kč, plus správní poplatky, vše se splatností
nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Termín
podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se
stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde
k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento
schválený prodej zrušen.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, E. Jelenová,
E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0
6) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ předložený závěrečný účet Svazku obcí Mikroregion
Podralsko za rok 2018, viz příloha.
7) SCHVÁLILO na návrh pana místostarosty záměr
nepronajímat městskou stavbu čp. 111 na Malé
Straně v Dubé (zděná autobusová čekárna)
a nechat vypracovat architektonickou studii řešící
celý prostor nynějšího školního hřiště, autobusového nádraží až po park před samoobsluhou.
Stavba bude do té doby využita především pro
potřeby Města Dubá.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, E. Jelenová,
E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0
8) POVĚŘILO na návrh paní starostky člena Zastupitelstva Města Dubá pana Tomáše Nováka
prováděním sňatečných obřadů.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, E. Jelenová,
E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0
9) VZALO NA VĚDOMÍ informace týkající se:
– pálení Čarodějnic v areálu Autocampu Nedamov
– I. Dubských jarních trhů Města Dubá
– Dne rodiny v Klubovém domě v Dubé
– pozvání na Noc kostelů v Deštné v kostele sv.
Václava
– pozvání na 15. ročník Pohádkového lesa, který
pořádá MŠ Dubá dne 25. května 2019
– konání voleb do EP ve dnech v pátek 24. května
2019 a v sobotu 25. května 2019
– připravovaných projektů s městem Mirsk
Ing. Irena Žalovičová, starostka
Martin Fuxa DiS., místostarosta

Příští veřejné zasedání
se bude konat
20. června v Dubé

Dne 26. 4. 2019 od 19:22 do 19:48 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 v počtu 1 + 4 k technické pomoci k odstranění stromu přes komunikaci č. III/25932 na 4,4 km. Na místě byla nalezena
ulomená větev spadlá na vozovku. Jednotka větev
rozřezala a provedla úklid vozovky.

Dne 27. 4. 2019 od 11:26 do 11:50 hodin byla
jednotka operačním střediskem s technikou CAS 25
v počtu 1 + 4 vyslána k dopravní nehodě osobního
automobilu na komunikaci I/9 na 48,15 km. Havarované vozidlo se nacházelo mimo komunikaci a na
místě již zasahovala policie. Při nehodě nedošlo
k úniku provozních látek. Řidička vyvázla bez zranění a na jejím voze bylo provedeno protipožární
opatření. Na místo dorazila jednotka HZS stanice
Doksy. Vozidlo bylo vytlačeno zpět na komunikaci
a řidička dál pokračovala v jízdě.

Dne 27. 4. 2019 od 15:16 do 15:40 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 v počtu 1 + 4 k úniku
ropných produktů na komunikaci I/9 na 0,6 až 1,30
km směr Dubá. Průzkumem však nebyl žádný větší
únik zjištěn. Tato informace byla po příjezdu HZS
stanice Doksy oznámena veliteli zásahu a celá událost byla klasifikována jako planý poplach.

Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá
Dne 8. 5. 2019 od 13:19 do 15:53 hodin byla
jednotka s technikou CAS 32 T148 II. v počtu
1 + 2 vyslána operačním střediskem k požáru lesa
za obcí Újezd. Po příjezdu na místo začala jednotka vypomáhat s hasební prací a CAS 32 byla použita na zásobování vody do cisterny, která již na
místě zasahovala. Čerpací stanice vody byla zbudována v Provodíně u čp. 95. Celková spotřeba
vody v CAS byla 13.200 litrů. Po likvidaci požáru
a domluvě s velitelem zásahu se jednotka vrátila
zpět na základnu.
Dne 11. 5. 2019 od 15:05 do 16:52 hodin vyjela jednotka s technikou CAS 25 v počtu 1 + 3
k dopravní nehodě osobního automobilu na komunikaci I/9 na 44,5 km, kde se nacházelo vozidlo
převrácené na bok bez úniku provozních látek.
Na vozidle bylo provedeno protipožární opatření
a zajištění proti pohybu. Při nehodě byla poškozena svodidla. Na místo dorazila HZS stanice Doksy. Před příjezdem jednotky již byla posádka vozu
(dva dospělí a dítě) venku z vozu. Do příjezdu policie řídila naše jednotka provoz.

Dne 18. 5. 2019 od 18:17 do 19:07 hodin byla
jednotka s technikou CAS 25 v počtu 1 + 3 vyslána
operačním střediskem k dopravní nehodě motorkáře na komunikaci I/9 na 48,7 km. Zraněnému motorkáři, který si stěžoval na bolest levé nohy, bylo
poskytnuto předlékařské ošetření. Po příjezdu zdravotníků a jednotky HZS stanice Doksy byla vozovka uzavřena. Motocykl byl zajištěn proti možnému
vzniku požáru a jednotka vypomohla s transportem

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

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.

zraněného do sanity. Po odjezdu záchranářů byl
proveden úklid vozovky.
Dne 19. 5. 2019 od 14:01 do 14:48 hodin vyjela jednotka s technikou CAS 25 v počtu 1 + 3
k dopravní nehodě motorkáře na komunikaci I/9 na
54,3 km. Zraněný motorkář se i s motocyklem nacházel v poli, byl při vědomí a stěžoval si na bolest
v oblasti hrudi a rukou. Zraněnému bylo poskytnuto
předlékařské ošetření. Na místo dorazili zdravotníci
a jednotka HZS stanice Doksy. Jednotka zajistila
motocykl a vypomohla s transportem zraněného
do vrtulníku.

Dne 20. 5. 2019 od 12:53 do 00:25 hodin byla
jednotka s technikou CAS 25 v počtu 1 + 3 vyslána operačním střediskem k dopravní nehodě nákladního automobilu na komunikaci I/9 na 48,1
km k Deštné. Vůz se nacházel mimo komunikaci
a z proražené nádrže mu vytékala nafta. Ta byla
zachytávána a místo, kde došlo k úniku bylo zasypáno sorbentem. Na místo dorazila jednotka HZS
stanice Doksy a policie. Po příjezdu odtahové služby a vytažení havarovaného vozu na silnici došlo
k dalšímu úniku. Jednotka přečerpala zbytek nafty
z poškozené nádrže a zasypala olejové skvrny na
vozovce. Na místo byl povolán správce komunikace k zajištění úklidu.
Dne 22. 5. 2019 od 5:21 do 5:43 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 v počtu 1 + 3 k technické pomoci k odstranění stromu na komunikaci
II/270 na 1 km. Strom zasahoval do poloviny vozovky. Byl rozřezán, odstraněn a byl prveden úklid.
Na místo dorazila jednotka HZS stanice Doksy. Po
nahlášení na operační středisko se jednotka vrátila
zpět na základnu.
(mar)

POŽÁR, NEHODA?
POTŘEBUJETE HASIČE?
VOLEJTE TÍSŇOVÉ LINKY
150 NEBO 112
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VZPOMÍNÁME...

Dovolte mi oznámit smutnou zprávu, že dne 19. dubna 2019 zemřel ve věku
62 let můj bratr Emil Fajtl - dubský rodák. Prosím tímto jeho kamarády, muzikanty, spolužáky, rybáře a známé, aby mu věnovali tichou vzpomínku.
Rovněž si připomínáme, že 12. června tomu bude již 11 let, co nás opustil můj
tatínek, pan učitel Emil Fajtl. Za celou rodinu Táňa Jánská, roz. Fajtlová

Tak neskutečně bolí, když ti osud vzal toho, koho jsi miloval... Toho, kdo tobě život dal.
Dne 2. června vzpomeneme 20. výročí úmrtí naší milované
maminky a babičky paní Štěpánky Vágnerové.

Zároveň to 13. června budou dva roky, co nás beze slova
rozloučení navždy opustil náš tatínek a dědeček pan Antonín Vágner.
Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou a bolestí v srdcích stále vzpomínají syn Milan
a dcera Soňa s rodinami.
Dne 6. června 2019 by se naše maminka a babička paní
Věra Odvárková dožila 90 let.
S láskou stále vzpomínají děti s rodinami.

Co osud vzal, to nevrací, i když nám srdce krvácí.
Ta rána stále bolí, zapomenout nám nedovolí.
Dne 8. června 2019 tomu budou tři roky, co nás opustila
naše milovaná Jarmila Zítková. S láskou a bolestí v srdcích
stále vzpomínají Hana, Jarda, Alena a Honza s rodinami.
Dne 13. června 2019 tomu bude rok, co nás navždy opustila milovaná maminka a babička paní Jitka Žáková z Dřevčic. S láskou v srdci stále vzpomínají manžel a děti s rodinami.

Dny, týdny, měsíce i léta plynou, ale nikdy nezacelí tu ránu
bolestivou.
Dne 14. června 2019 uplyne již 12 let od chvíle, kdy nás
navždy opustil pan Karel Jelínek z Dřevčic. Stále vzpomíná celá rodina. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi, děkujeme.
Dne 14. června 2019 uplyne již 28 let od chvíle, kdy nás opustil pan Jan Hraník z Vrchovan.
S láskou stále vzpomíná rodina.

Dne 24. června 2019 tomu bude již 7 let, co nás navždy
opustila naše milovaná Jarmila Havlíková z Nového Berštejna. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. S
láskou a bolestí v srdci stále vzpomíná dcera Alena s celou rodinou.
Dne 28. června 2019 uplyne deváté výročí od chvíle, kdy
nás náhle opustila naše milá hodná maminka, babička,
prababička paní Marie Povejšilová, která by 1. července
oslavila 96 let.
S bolestí v srdci a láskou stále vzpomínají dcera a synové
s rodinami a vnoučaty.
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Z městské matriky

JUBILEA

Zelenková Hana, Zakšín
Urbanová Ludmila, Nedamov
Civínová Věra, Dubá
Štewich Zdeněk, Dubá
Bártová Dagmar, Dubá
Pryšinger Pavel, Dubá
Novotná Zdenka, Dubá
Pauzr Bohuslav, Dubá
Šimáková Anna, Dubá

70 let
75 let
82 let
91 let
90 let
70 let
83 let
81 let
70 let

NAROZENÍ

Lodinská Tereza, Dubá
Sommerová Stella, Dubá
Jombíková Adéla, Dubá

ÚMRTÍ

Neumannová Marie, Dubá
Nešetřilová Hilda, Dubá

Ordinace praktického lékaře

Vážení klienti, rádi bychom, aby se nám „nemíchali zdraví s nemocnými“ (pokud možno), a abyste čekali co nejkratší dobu. Proto
rozdělujeme ordinační dobu na určenou pro nemocné (neobjednané) a objednané (prohlídky viz níže).
Prosíme, na následující vyšetření se objednávejte:
- preventivní prohlídka
- prohl. na řidičský/zbrojní průkaz
- diabetická prohlídka
- vyšetření pro pojišťovnu/OSSZ
- prohlídky do zaměstnání
- ostatní prohl. a lékař. vyšetření
Kontakt: tel. 487 870 386, mobil: 728 269 590
e-mail: ordinaceduba@seznam.cz
Ordinační hodiny:
pondělí
7.30 - 11.00 h.
nemocní (neobjednaní)
po 11 hodině
objednaní (prohlídky)
úterý

14.00 - 16.00 h.
16.00 - 18.00 h.

nemocní (neobjednaní)
objednaní (prohlídky)

středa

7.30 - 11.00 h.
po 11 hodině

nemocní (neobjednaní)
objednaní (prohlídky)

čtvrtek

7.30 - 10.00 h.
po 11 hodině

objednaní (diabetici)
nemocní (neobjednaní)

pátek

7.30 - 11.00 h.
po 11 hodině

nemocní (neobjednaní)
objednaní (prohlídky)

Příjem posledních pacientů 30 minut před koncem ordinační
doby. Návštěvy lékaře u pacientů provádíme po domluvě mimo ordinační hodiny.

Lékárna v Dubé - ZMĚNA
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

–
–
–
–
–
–

12,00
18,00
12,00
12,00
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.

Zájezd na Moravu za dobrým vínem

Co jste dělali o víkendu 18. až 19. května
2019? Pokud jste patřili k těm, kdo využili nabídky paní Evy Jelenové a vyrazili jste na autobusový zájezd na Moravu, určitě jste si to užili - stejně
jako já. A pokud jste byli doma, dovolte mi, abych
vám aspoň přiblížila, jak tento zájezd probíhal.
V sobotu před šestou hodinou ráno jsme se
sešli na autobusovém nádraží a po naložení
všech zavazadel do pohodlného klimatizovaného
autobusu jsme vyrazili na cestu. Po nezbytných
přestávkách (jak já říkám čůracích) jsme dorazili
do Znojma, kde jsme poobědvali a ti, kdo chtěli, potom zavítali do znojemského podzemí. Jak
jsme se dozvěděli od naší milé mladé průvodkyně, znojemské podzemí má neuvěřitelných 27
kilometrů propletených chodeb. Návštěvníkům je
pochopitelně zpřístupněna pouze jeho část, která je navíc rozdělena do několika okruhů. Místy
nepříjemně stísněné prostory chodeb evokovaly
v některých z návštěvníků zvláštní pocity. V první části výkladu jsme se od naší průvodkyně dozvěděli trochu více o historii znojemského podzemí, o tom, kdy a kým bylo vybudováno, k čemu
sloužilo a poslechli jsme si kousek z legendy
o tom, jak Švédové nohy na ramena vzali a utekli,
když zjistili, že stoupá dým z komínů domů, které jsou opuštěné, a ve kterých se netopí. No jo,
měli to naši předkové s tím podzemím ale dobře vymyšlené.
V další části jsme si mohli prohlédnout krapet
strašidelnou expozici a zavítali jsme do chodeb,
kde byly uloženy kostry umučených nebožáků
(naštěstí to byly jen velice dobře propracované
figuríny), občas na nás za nějakým tím rohem
vykoukla tajemná postava nebo obří netopýr.
Chodby byly zdobeny umělými pavučinami, no

zkrátka to mělo atmosféru. Sem tam si někdo
v nižších částech otloukl hlavu - ne vždy je výhoda být vysoký, a ke konci prohlídky nám slečna
průvodkyně vyprávěla historku o tajemném přízraku malé holčičky jménem Anežka, která prý
bloudí podzemím a je nešťastná, protože všechny děti, se kterými se tu seznámí (a některé
o ní prý skutečně mluvily) zase odejdou a ona
tam musí zůstat sama. Musím říci, že z té představy mnohým běhal mráz po zádech.
Ze Znojma pokračovala naše cesta dál do Valtic, kde jsme se zabydleli v internátní ubytovně
a až do večeře jsme se mohli podívat, kam jen
jsme chtěli. Někteří šli najisto - do krásně zrekonstruované stodoly, kde bylo k zakoupení neuvěřitelné množství nejrůznějších druhů kvalitního
moravského vína.
Po večeři, která na nás čekala na ubytovně,
byla připravena návštěva soukromého sklípku
s ochutnávkou vína a jídlem. Předtím jsme si samozřejmě ještě stihli prohlédnout krásně upravený park a nádvoří zámku ve Valticích, jehož
hlavní budova teď prochází rekonstrukcí venkovní fasády.
Po noční zábavě jsme se probudili do krásného slunečného rána a po snídani jsme vyrazili
na další cestu. Příští zastávkou byl státní zámek
Lednice. Přiznám se, že tam jsem se hodně těšila, protože je to skutečně jedinečná památka,
která je navíc obklopena neuvěřitelně krásným
parkem. Po příjezdu na centrální parkoviště nám
do objednané prohlídky zbývalo ještě trochu času
a tak někteří z nás této příležitosti využili a navštívili výstavu obřích soch z písku, která je umístěna jen několik set metrů od parkoviště. U vstupu do areálu je umístěna tabule, která odpovídá

na asi nejčastější dotaz všech, kdo sem zavítají.
Jsou tyhle sochy skutečně jen z písku? Odpověď
zní „ano“. Navíc se zde dočteme, že vlahý krátkodobý deštík sochy neohrozí, ale déle trvající
přeháňka je bohužel značně poškodí. A kroupy?
Tak to je pro sochy konečná.
Co jsme tu mohli vidět? Naprosto působivá díla
několika sochařů, kteří dle mého názoru musí
oplývat neskutečnou trpělivostí - já chytám nerva i u obyčejných báboviček. Všechny sochy byly
naprosto úchvatné a hlavně zobrazovaly výjevy, u
kterých stálo za to se zamyslet. Ve mně osobně
zanechala nejhlubší dojem socha nazvaná „Poslední nosorožec“.
Přišel čas na prohlídku státního zámku Lednice.
V rámci objednaného okruhu jsme si prohlédli
nádherné prostory jedné z nejkrásněších památek u nás. Překrásné komnaty, naleštěný starý
nábytek a boží mramorová vana - tu jsme jim
záviděli snad všichni. To je ovšem jen zlomek
z toho, co Lednice svým návštěvníkům nabízí ke
shlédnutí. Skvěle opečovávaná zahrada a skleníky s cizokrajnými rostlinami, i to si mohli případní
zájemci podrobně prohlédnout.
Lednice byla poslední zastávkou na naší výpravě. Pak už následovala cesta domů. Kromě
suvenýrů jsme si z našeho výletu přivezli řadu
nezapomenutelných zážitků a já doufám, že pro
nás paní Eva Jelenová zase brzy nachystá nějaký zájezd.
Jménem všech účastníků bych tímto chtěla
paní Jelenové moc poděkovat za perfektně naplánovaný zájezd a za krásné vzpomínky na Moravu. Evo, děkujeme, jsi báječná.
Zuzka Martínková, účastnice zájezdu :-)
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Co se děje
v Panském domě

Panský dům, dnes spíše nazývaný „Pošta“, byl postaven po roce 1845 na místě kostela Nanebevzetí
Panny Marie. Původní kostel pocházel z doby kolem
roku 1300 a byl zasvěcen sv. Kateřině. Při něm byla
farní škola a také hřbitov. V 16. století kostel převzali
evangelíci, a když jej po roce 1620 získali opět katolíci, zasvětili ho Nanebevzetí Panny Marie. Nařízením
císaře Josefa II. byl 22. září 1792 kostel odsvěcen,
posléze byl využíván jako dům a ve 40. letech
19. století byl na jeho místě postaven Panský dům,
kde byl v průběhu času hostinec, hotel, škola i byty.
Aktuálně v něm proběhl průzkum sklepních
prostor. V mladší části byl objeven zazděný
a zasypaný menší sklípek, který se nám ještě
nepodařilo zcela otevřít. Dále jsme se věnovali
i staršímu sklepení, které s velkou pravděpodobností pochází z původního kostela, kde je několik
zazdívek, z čehož jedna zakrývá šachtu, kterou
jsme prozatím vyhodnotili jako původní odvodňovací
kanál. Tento sklep byl využíván i v době fungování
Panského domu, o čemž nám vypovídají i nálezy čtyř
keramických „lahví na minerálku“ a části zeláku (též
nazývaného kvašák), který sloužil k nakládání zelí,
jehož zdřevnatělé pozůstatky se nám v něm dokonce
zachovaly. Všechny tyto nálezy jsou datovány na
konec 19. až počátek 20. století a budou uloženy
na Městském úřadě k budoucímu vystavení. Vše
proběhlo v konzultaci s památkáři i archeology.
Došlo k vyčištění dvora a sklepů, které byly zasypány sutí a spoustou různého odpadu. Díky této
nevděčné a náročné práci se část budovy může
opět lépe nadechnout a nebude se ve zdech držet
tolik vlhkosti. Zároveň se nám odhalila místa, která
musí zkontrolovat statik a navrhnout opatření k jejich
bezpečnému zajištění.
Bylo provedeno celkové geodetické zaměření celé
budovy včetně vnitřních prostor. Následovat bude
letos na podzim stavebně – historický průzkum, který
je nutný pro budoucí stavební projekty.
Děkujeme všem za odvedenou práci i za požehnání paní starostky k našim průzkumům.
Bc. Lucie Matysová a Zbyšek Stibor ml.

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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Květnový zájezd seniorů
do Rumburku a Šluknova
Dne 27. 5. se někteří senioři z Dubé, Vrchovan
a Jestřebí zúčastnili zájezdu do Rumburku
a Šluknova. Zájezd precizně naplánovala Bc. Lucie
Matysová, které patří naše velké díky. Seniorů se
celkem sešlo 22. Odjížděli jsme v ranních hodinách
z Dubé a naší první zastávkou byla Loretánksá
kaple v Rumburku, kterou nás provedla její
kastelánka. Loreta je barokním klenotem severních
Čech, spojeným se jménem vynikajícího architekta
Johanna Lucase Hildebrandta a sochaře Franze
Bienera. Památka je celoročně přístupná veřejnosti.

Poté naše cesta pokračovala do muzea, které je
umístěno do nově zrekonstruované budovy bývalé
Försterovy továrny na barvení tkanin a lněné příze.
Další zastávkou byl Šluknov, kde jsme navštívili zdejší
zámek, který byl nedávno zrekonstruován po velkém
požáru v roce 1968. Nyní je tento zámek krásnou
dominantou nejsevernějšího města republiky. A tímto
naše cesta končila. V pořádku a v plném počtu jsme
dorazili domů do Dubé. Doufáme tedy, že i seniorům
se zájezd líbil, alespoň natolik jako nám. Případně se
těšíme na další skvělý výlet.
sestry Michaela a Martina Pažoutovy

Další ocenění
pro Dubou

Fotografie, kterou vidíte vpravo od tohoto článku
možná působí dojmem, že se jedná o další zajímavý
nález, na který narazili moji kolegové při svých průzkumech (viz článek Co se děje v Panském domě),
ale kdepak. Ten sympaťák - říkejme mu pracovně
třeba „Oskar“ - se k nám dostal úplně jinak. Je to
Liberečák a přijel s námi do Dubé v pátek 31. května
2019 z krajského města, kam jsem si pro něj zajela
spolu s paní starostkou Irenou Žalovičovou.
Poslední květnový den totiž na Ještědu patřil
slavnostnímu vyhlášení výsledků prestižní krajské
soutěže o Zlatou popelnici 2018, kterou každoročně
vyhlašuje Liberecký kraj společně a autorizovanou
obalovou společností EKO-KOM a. s. Kromě toho,
že byly ve čtyřech velikostních kategoriích oceněny města a obce, které v minulém roce vykázaly
největší množství vytříděných plastů, papíru, skla
a nápojových kartonů na jednoho obyvatele, byla
předána také ocenění za množství odevzdaných
vysloužilých elektrozařízení v rámci tzv. zpětného
odběru. A právě za to jsme Oskara získali. Cenu nám
udělila regionální zástupkyně společnosti Elektrowin
a. s. paní Radka Patzaková společně s radním
Libereckého kraje panem Jiřím Löffelmannem, který
má na starost resort životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova. Kromě sošky putoval do Dubé
také poukaz na odměnu ve výši 20 tisíc korun.
Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří pečlivě
třídí odpady a jezdí veškeré elektro odevzdávat do
sběrného dvora, neboť tak pomáhají chránit životní
prostředí.
Zuzka Martínková, ekolog

P�IHLÁKA
Výrobce m�e p�ihlásit neomezený po�et výrobk� (i�v�jedné kategorii).
Pro kadý p�ihláený výrobek je nutné vyplnit jednu p�ihláku.

ceskolipsky

2019

Jméno a�p�íjmení,
nebo Þrma:
Adresa sídla
nebo provozovny:
e-mail:

ceskolipsky

telefon:
Kategorie výrobku:
Název výrobku:

2019

Popis výrobku (prosíme uve�te stru�ný popis výrobku, výroby, p�vod surovin, místo výroby,
podíl ru�ního �i strojního zpracování):

P�ihlaovatel bude po�kontrole správnosti údaj� vyzván k�zap�j�ení vzorku výrobku pro pot�eby
vyhodnocení sout�e. Slavnostní vyhláení výsledk� sout�e prob�hne 5. 10. 2019.
Sout�ící ud�luje organizátorovi sout�e, m�stu �eská Lípa souhlas se zpracováním zaslaných
osobních údaj� pro ú�ely organizace sout�e �eskolipský výrobek roku 2019, v�etn� jejich
zve�ejn�ní, to ve v�souladu se zákonem �. 101/2000 Sb., o�ochran� osobních údaj� a�v�souladu
s�GDPR. Údaje budou zpracovány za�ú�elem administrace sout�e. Údaje budou zpracovány
zam�stnanci organizátora automatizovan� nebo jinými prost�edky. Poskytnuté osobní údaje
bude organizátor zpracovávat po�dobu nezbytn� nutnou k�prokázání pr�b�hu konání sout�e.
Ú�astník sout�e souhlasí se zve�ejn�ním svého jména, nebo Þrmy a�to ve�sd�lovacích
prost�edcích a�na�internetových stránkách v�rámci vyhláení výsledk� sout�e.

Pochlubte se ikovností svých rukou
a�p�ihlaste do�30. �ervna 2019 své výrobky
do�prvního ro�níku �emeslné sout�e.

Podpis:
Vypln�nou p�ihláku m�ete osobn� odevzdat na�Regionálním turistickém informa�ním centru
�eská Lípa nebo zaslat potou na�adresu: Regionální turistické informa�ní centrum �eská Lípa,
nám�stí T. G. Masaryka 1, �eská Lípa 470�01, obálku ozna�te heslem �eskolipský výrobek roku 2019.
P�ihlaovat se je moné také online prost�ednictvím tohoto odkazu: http://bit.ly/clvyrobek.

Poděkování
Naši milí spoluobčané,
rádi bychom se s vámi touto cestou podělili
o zkušenosti uživatelů Centra sociální rehabilitace
se soužitím v našem malém městečku. Naši klienti
často velmi nadšeně hovoří o místních dětech, které
je nejen krásně zdraví, ale i ochotně pomáhají. Ale
nejsou to jen děti, kdo často nabízí pomocnou ruku.
Velmi si vážíme vstřícnosti vás občanů i dětí v Dubé.
Pro naše vozíčkáře, kteří se mnohdy ne vlastní vinou
ocitli v těžké životní situaci, je tato ochota a vstřícnost
velmi cennou psychickou podporou. Je velmi milé
tato slova slyšet, a vidět, že se naši uživatelé cítí
v Dubé tak dobře, že zde chtějí zůstat i po odchodu
z diakonie. Ostatní budou na toto místo ve svém
budoucím samostatném životě rádi vzpomínat.
pracovníci Diakonie Dubá z.s.

Získejte 20�000�K� a�nové zákazníky
díky monosti prodávat své zboí
na�akcích m�sta.

PLACENÁ INZERCE

Vážení čtenáři,
jako majitel realitní kanceláře BV REALITY, bych se s Vámi rád podělil o své postřehy:
Jsme menší kancelář, která se již 25 let zabývá realitní činností, pracujeme v tichosti,nepatříme mezi ty
které se holedbají jak jsou velké a dobré, ale někdy je skutek opakem.
Vy, jako naši spoluobčané, jste nám - realitním kancelářím, dříve důvěřovali, pro některé jsme byli
rodinnými makléři, stávali se z nás přátelé a někdy i kamarádi. Kdo pamatuje dobu aspoň těch mých
25 let zpět ví, že jsme si navzájem věřili, pracovali mezi sebou s důvěrou a jak se říká, na čestné slovo.
Ano, dnes pracujeme na základě smluv uzavřených mezi naší kanceláří a vámi jako majiteli nemovitostí.
Naše smlouva je čitelná, a zakládá se na serióznosti, slušnosti a hlavně, smlouva slouží vám, aby jste
věděli kdo vaší nemovitost prodává, pronajímá a za jakých podmínek. Jsme členy Evropského klubu
realitních kanceláří a členy Asociace realitních kanceláří a věřte, že v těchto sdruženích jsou poctiví
a svědomití makléři a kanceláře.
Naše kancelář je v Českolipské ulici č. 47, Dubá, okr. Česká Lípa, ve které pracují makléři, kteří
se snaží pracovat poctivě a vstřícně k lidem, k vám, jejich spoluobčanům. Naší starostí je mít stále
dobré jméno a být poctivá realitní kancelář, která si zakládá na čestnosti a serióznosti vůči vám, našim
potenciálním klientům. Ano, někdy se něco nepodaří podle vašich představ, ale věřte, že to není úmysl
vás poškodit, nebo se snažit vás podvést.
V závěru mého článku mě dovolte vás touto cestou oslovit s tím, že budete-li něco pronajímat,
prodávat, nebo se budete chtít jen informovat, zkuste naše služby a určitě budete spokojeni.
Makléři v kanceláři Dubá, Českolipská 47
Kontakt : 603 822 777, 775 863 784
e-mail : rangl@bv-reality.cz nebo duba@bv-reality.cz
Václav Birhanzl BV REALITY
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DOVOLENÁ NA DĚTSKÉM
STŘEDISKU DUBÁ

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

Ordinace dětské lékařky MUDr. Ropkové bude ve dnech

17. až 21. června 2019

uzavřena z důvodu čerpání dovolené.
Zástup: MUDr. Střelcová
Dětské středisko - Tovární vrch, Doksy
tel. 732 618 155
PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

Sociální služby města Doksy, p.o.
přijmou do pracovního poměru

uchazeče / uchazečku na pracovní pozici
VŠEOBECNÁ SESTRA S REGISTRACÍ
Práce na 12ti hodinové směny (denní, noční).
Plný nebo částečný úvazek.
Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou.
Mzdové rozpětí: od 26 000 do 32 000 Kč/měsíc.
Požadujeme: přesnost, empatii, kladný vztah
k seniorům
Kontakt: Milena Karlová
telefonicky: 702 152 205
e-mailem: karlova@dpsdoksy.cz
PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

PRODEJ SLEPIČEK

ANTÉNNÍ A SATELINÍ TECHNIKA

Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu
typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell typu Araukana.

PRODEJ - MONTÁŽE - INSTALACE - SERVIS

Stáří 14 - 19 týdnů, cena 159 - 209,- Kč/ks.

Jaroslav NEKOLA

Božíkov 77, 470 02 Česká Lípa
Tel.:603 520 006

Prodej: Dubá - u kostela

VIDEO.SAT1@TISCALI.CZ

23. června 2019 - 13.15 hodin
24. června 2019 - 14.40 hodin
PLACENÁ INZERCE

Pila Chlum
areál ZD Chlum

prkna, plotové plaňky i rýgle, trámky
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
10

tel.: +420 702 558 504
pilachlum@seznam.cz

Příjďte k nám, nařežeme i Vám!!
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Bukvice

Burza kvalitní inspirace pro cesty ekovýchovy
rovná se BUKVICE...
V pátek 26. 4. se konala v prostorách ZUŠ Česká
Lípa ekologická burza školních aktivit. Zúčastnilo
se jí devět škol z Českolipska. Naše škola se
pochlubila aktivitami z projektu Ekoškola a Skutečně
zdravá škola. Prezentaci přednesli zástupci ekotýmu
– Tereza Tomášková, Tereza Krsová, Martin, Aneta,
Adéla, Gaston. Vystoupení před publikem zdárně
zvládli a nahlédli do ekoaktivit jiných škol. Nejvíce
nás zaujal kvetoucí papír. Vyzkoušíme na schůzce
ekotýmu školy. Domů s námi přijela sazenička buku
letního, která bude vysazena na školní zahradě.
Těšíme se na příští rok, kdy naše škola bude moci
nabídnout spolupráci s ekoškolou ze Sloven-ska.
Mgr. Jana Mašková a ekotým

Čarodějný den v první třídě

Čarodějný den si užili žáci první třídy. Do školy přišli v krásných kostýmech a tak vyučování v čarodějné
třídě mohlo začít. Celý den plnili tematicky zaměřené úkoly. Přijali jsme také pozvání na pořádnou vatru
a buřtíky na zahradu do mateřské školy. Za pozvání děkujeme.
Prvňáčci, teta Naďa a paní učitelka Pancová

Ze života škol
Videokonference
na téma odpady
V pondělí 6.5. 2019 proběhla mezi Ekoškolou
Dubá a partnerskou školou ze Slovenska – ZŠ
Zlaté Moravce- videokonference na téma Odpady.
Obě strany si připravily dotazy na danou tématiku.
Dozvěděli jsme se, že: slovenská škola netřídí,
začali, ale odpad ze tříd šel do směsi – v současné
době řeší kontejnery na separaci ke škole, aby mohli
od září zahájit separaci znovu – bioodpad netřídí
– nedojedené jídlo od oběda si mohou děti odnášet
domů, čímž se sníží množství odpadu z jídelny.
Dobrá inspirace pro nás. V projektu Zelená škola
(u nás Ekoškola) jsou zapojeni 4 roky, my už 13 let.
Následovaly otázky z běžného života škol
– slovenská škola má 420 žáků/je jednou tak velká,
než naše, 3 pány učitele (to je stejné) , počty dětí ve
třídách jsou také podobné, vybírají si z jednoho jídla,
ale několika příloh.
Výměna zkušeností pro nás byla velmi příjemná
a obohacující. Děkujeme kamarádům ze Slovenska
a těšíme se za měsíc na další setkání.
Po konferenci jsme v areálu školy zasadili buk
lesní, který jsme dostali na setkání BUKVICE 2019
v České Lípě. Ať nám dobře roste!
Jana Mašková a ekotýmy tříd

Poznáváme historii našeho města

V pátek 10.5.2019 bylo v rozvrhu hodin jediné téma – čtenářská gramotnost.
Během prvních dvou vyučovacích hodin jsme zpracovali historii našeho nejbližšího zámku – Nového
Berštejna. Ten nechal v druhé polovině 16.století postavit Adam Berka z Dubé. Během staletí se vystřídalo
několik vlastníků a v současné době je majitelem pan Miroslav Slezák. Na fotkách jsme viděli, v jakém stavu
byl zámek v době, kdy ho kupoval. Žáci si obrázky se zájmem prohlíželi, protože takto zdevastovaný objekt
nečekali. Poté nás pan Slezák seznámil se současným stavem a umožnil nám nahlédnout do reprezentativních
prostor a přilehlého parku.
Díky čtenářské gramotnosti jsme mohli porovnat informace získané z internetu s reálnou současností
a někteří z nás zjistili, co se vlastně za zámeckou zdí nachází.
Sedmáci a tř.uč. Mgr. Sochová

Jarní tah žab 2019
Letošní pomoc Ekoškoly Dubá při jarním tahu žab
má na svém kontě 425 žabiček. Pomoci se zúčastnily
všechny třídy školy a MŠ Dubá. Od roku 2003, kdy
škola začala s touto aktivitou, až do roku 2019 bylo
zachráněno celkem 16 922 kvákalek. Děkujeme všem
zúčastněným za vydatnou pomoc a děkujeme MěÚ
Dubá za pomoc se zábranami.
Jen pro srovnání některé zajímavé údaje:
Od roku 2009 se neobjevil ani jeden čolek.
Nejméně žabek bylo v roce 2007 – a to 199.
Nejvíce žabek se zachránilo v roce 2017 – a to 2 316.
Mgr. Jana Mašková
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Dopravní hřiště

6. května vyrazili čtvrťáci na dopravní hřiště v České Lípě.
Po testu z pravidel silničního provozu měli prokázat, že tato
pravidla dodržují i při jízdě na kole. Na testy se připravovali
poslední měsíc na webových stránkách www.bezpecnecesty.cz
i ve výukovém programu Dopravní výchova. Přesto jejich
výkony nebyly nijak oslnivé. Ale hodná paní policistka jim dala
možnost své chyby opravit.
Pak s nimi prošla trasu, kde budou při jízdě na kole
prokazovat, zda pravidla opravdu znají a dodržují. Každý si
mohl vše vyzkoušet nanečisto a bez kola. Po té už žáci nasedli
na kola a začala opravdová zkouška. I tady dělali čtvrťáci
mnoho chyb (nerozhlédli se při vjezdu na kruhový objezd,
dávali znamení o změně směru jízdy pozdě, špatně nebo
vůbec, nerespektovali dopravní značky...). Paní policistka byla
opravdu moc hodná a nakonec všem Průkaz cyklisty dala.
Na závěr všem čtvrťákům promluvila do duše a vysvětlila
jim, že v silničním provozu nedostanou druhou šanci své chyby
opravit a nabádala je, aby se na silnicích pohybovali bezpečně.
Doufejme, že si její slova vezmou k srdci.
A my prosíme rodiče, aby si při cestách všímali s dětmi
dopravních značek a situací a s dětmi toto probírali. Děkujeme.
Zdeňka Wagenknechtová, Veronika Matějková

Den boje proti rakovině
“Nezačít kouřit je stokrát snazší než přestat! Na
posledního šluka ovšem není nikdy pozdě!”
Toto je moto z letáku k prevenci plicních nádorů,
který vydala Liga proti rakovině k již 23. ročníku
veřejné sbírky, která proběhla ve středu 15. května
2019 v celé České republice. Do této akce se
naše škola pravidelně zapojuje. Žáci sedmé třídy
a děti z družiny prodávali květ měsíčku lékařského
s meruňkovou stužkou a podařilo se vybrat téměř
5 000 Kč. Výsledek sbírky bude věnován na šíření
prevence, ke zlepšování kvality života onkologických
pacientů, na podporu onkologického výzkumu
a přispěje k vybavenosti onkologických pracovišť.
Všem, kteří se sbírkou pomohli, děkujeme.
Mgr. Miroslava Sochová

Projektový den - pamětihodnosti

Projektový den s tématem „Pamětihodnosti“ se týkal i prvňáčků, tak proč nezačít tím, co máme
nejblíže.
První dvě hodiny pracovali žáci ve třídě. Četli, skládali věty, stříhali, lepili, vysvětlovali si neznámá
slova … Zkrátka každý se snažil získat co nejvíce informací o zdejším kostele Nalezení sv. Kříže.
Po teorii jsme zašli do kostela a viděli na vlastní oči, jak vypadá i uvnitř. Vyslechli jsme krátké
povídaní o historii kostela a poslechli melodie královského nástroje.
Zážitek pro každého byl, že si mohl zkusit zahrát na varhany. Na zvídavé otázky odpovídal pan
Mgr. Milan Mordačik, za což mu děkujeme.
Prvňáčci, teta Naďa a paní učitelka Jana Pancová

Protidrogový vlak

Ve středu 22. května si žáci 7.třídy prohlédli zvláštní interaktivní vlak, který zastavil
na hlavním vlakovém nádraží v České Lípě. Ten sem poprvé zavítal s projektem
REVOLUTION TRAIN a je známý jako Protidrogový vlak. Letos se zastaví ve více než
110 městech České republiky.
Žáci se během 90 minut stali účastníky příběhu dívky, která spadla do drogové
závislosti, a prožijí ho s ní. Osud dívky je demonstrován v šesti vagónech, ve
kterých se pozorovatelé ocitnou v drogovém doupěti, protidrogové cele a také
u policejního výslechu.
Cílem projektu je upozornit na rizika drog, včetně alkoholu a cigaret, a odradit tak děti
od jejich užívání. Žáci by se měli zamyslet nad tím, jak je snadné drogám propadnout,
a jak je těžké se závislosti zbavit.
Mgr. Miroslava Sochová
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Návštěva knihovny

Dne 22.5. navštívila 2. třída místní knihovnu. Dětem bylo vysvětleno, jak se knihy značí, řadí
a v jakých regálech mohou hledat, co je zajímá. Ukázali jsme si, jak s knihami zacházet a jak
nikoliv. Závěrem si děti mohly prohlížet knihy dle vlastního výběru. Chtěla bych poděkovat paní
Lucii Matysové za její čas a srozumitelný výklad pro děti.
Mgr. Jana Konopáčová

Mokřady

V úterý 14. května se naše třída zúčastnila exkurze
- zážitkového učení. Prozkoumávali jsme mokřady v okolí
Jablonného v Podještědí.
Po úvodním seznámení jsme vytvořili skupiny a plnili
týmové úkoly. Zjišťovali jsme teplotu okolního prostředí
pomocí termomapy, filtrovali znečištěnou vodu a nejvíce se
nám líbil odchyt bezobratlých živočichů v tůni a určování
druhů.
Během celého dopoledne jsme se dověděli mnoho
užitečných informací. Víte, že mokřady jsou domovem pro
zvířátka, že čistí a zvlhčují okolní krajinu a jsou krásným
místem k odpočinku?
I přesto, že nám pobyt venku znepříjemnil studený vítr
a déšť, tak jsme si to pěkně užili.
Žáci 6. třídy a Mgr. Jindřiška Skalická

Děti z MŠ Dubá navštívily
Včelí farmu v Dubičné u Úštěku

Dne 13.5.2019 uskutečnila Mateřská škola Dubá výlet s dětmi na Včelí farmu do Dubičné u
Úštěka. Čekala nás tady paní Andrea z rodinné firmy v Dubičné v Českém středohoří. Byla milá,
velmi vstřícná. Nejdříve nám pověděla o netradičním způsobu včelaření, jak se tady o včelky starají, co všechno je potřeba, dala dětem všechny užitečné informace týkající se chovu včel. Dětem
zodpověděla všechny otázky. Bylo patrné, že je velká odbornice a ví co dělá.
Následovala prohlídka farmy. Pro děti byly připravené speciální ochranné obleky, které použily
při vstupu k včelím úlům, aby je včelky nepopíchaly. Tam jim vysvětlovala, jakým způsobem včelky
opylovávají květy a jak se vyrábí sladký med, vše samozřejmě s odborným výkladem přizpůsobeným věku dětí. Předškoláčci si tak mohli bezpečně a bez obav ze žihadla prohlídnout včelaře při
práci ve včelstvech.
Nakonec si každé dítě samo vyrobilo 3 kusy svíček ze včelího vosku a různých barev ze včelích plástů. Dětem se výlet moc líbil, byly celý den v přírodě a také si udělaly výlet do blízkého okolí
s vůní venkova.
Michaela Součková

Den matek ve IV. B

Informace ze školní jídelny
Školní jídelna vaří pouze do konce června, znovu se začíná vařit od 5. 8. 2019.
Obědy na srpen lze platit pouze hotově, a to v době od 20. do 25. června.
Od září musí mít každý strávník novou přihlášku!
Informace na tel: 487 883 950 nebo na e-mailu: jidelna@zsduba.cz.
Helena Pavlíková
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Klub malých Dubáčků
Den rodiny

V sobotu 11. 5. 2019 proběhl v Klubovém domě další ročník Dne rodiny. Naši
návštěvníci si mohli poslechnout vystoupení Sboráčku a pěveckého sboru,
shlédnout pohádku v podání známého Sváti a také si zabubnovat na drumbeny.
Po celém Klubovém domě probíhal doprovodný program - keramické tvoření,
malování na obličej, výtvarná dílna a výroba klobouků. Zasoutěžili jsme si
o nejlepší slané pečivo i nejpovedenější klobouk. Počasí nám bohužel
nepřálo a venkovní aktivity pro děti jsme museli bohužel zrušit, ale i tak u nás
bylo veselo, a na své si přišli malí i velcí. Děkuji všem sponzorům a všem
dobrovolníkům, kteří se na celé akci podíleli. Vážíme si Vaší přízně a těšíme
J. Rupertová, foto: Martin Rupert
se na Vás zase příští rok!

Výlet do Hopsária

V sobotu 18. 5. 2019 jsme vyjely do Hopsária v Děčíně. Nejvíce nadšené z výletu
byly děti, i když chvilkami to vypadalo, že si dospělí užívají stejně jako děti. Hlavně
tatínkové se tam vrátili do dětských let. Super zábava pro aktivní děti i rodiče. Doporučujeme návštěvu všem. Vyzkoušeno malými Dubáčky!
J. Rupertová, foto: Martin Rupert

Výlet na Petřín

Ve čtvrtek 18. 4. 2019 jsme využily volna a vyrazily s dětmi na výlet, tentokrát
jsme vyjely do Prahy. Svezly jsme se metrem i tramvají a lanovkou vyjely na
Petřín. Počasí nám přálo a i přes velké množství lidí jsme si užily návštěvu zrcadlového bludiště a Štefanikovy hvězdárny. Rozhlednu jsme raději vynechaly.
Na kopci i pod kopcem jsme našly dětská hřiště, které ocenily hlavně děti, a jak
jinak nechtěly domů. Byl to krásný den. Děkuji maminky! Další výlety plánujeme. Kdo s námi pojede příště?

Za koníky do Pavliček

V pátek 24. 5. 2019 jsme se s dětmi vydali za koníky. Někdo na kole, někdo
autem...děti se povozily na koních a také vyřádily na hřišti. Výlet jsme zakončili
opékáním buřtíků. Krásný den v Penzionu U kopyta. Děkujeme Soně Procházkové, že jsme mohli přijet a svezla naše děti na svých čtyřnohých miláčcích.
J. Rupertová, foto: Martin Rupert
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J. Rupertová

Rekapitulace výsledků TJ Slavoj Dubá
14. kolo - 23. 3. 2019 (15:00 hodin)
TJ SLAVOJ DUBÁ x FC KAMENICE 1:2 (0:1)
střelci: 57. Porsch František x 20. Serdel Václav,
Sedláček Pavel
Sestava Dubé: Dvořák Tomáš (GK), Nedbal Pavel,
Jelen Petr (83. Šíma Lukáš), Rejzek Josef, Sloup
Jakub, Torba Radek, Sýkora Petr (68. Jombík
Petr), Švec Jaroslav (72. Vácha Lukáš), Heptner
Milan, Sláma Dominik (54. Sláma Daniel), Porsch
František
15. kolo - 31. 3. 2019 (15:00 hodin)
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA TATRAN JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ x TJ SLAVOJ DUBÁ 1:1 (0:0)
střelci: 51. Čermák Filip x 69. Hladký Tomáš
Sestava Dubé: Dvořák Tomáš (GK), Nedbal Pavel,
Jelen Petr, Rejzek Josef, Sloup Jakub, Torba Radek
(88. Jombík Petr), Sýkora Petr, Švec Jaroslav (67.
Vácha Lukáš), Heptner Milan, Soukup Miroslav (58.
Sláma Daniel), Porsch František (58. Hladký Tomáš)
16. kolo - 6. 4. 2019 (17:00 hodin)
TJ SLAVOJ DUBÁ x TJ JISKRA VRATISLAVICE
NAD NISOU 2:2 (1:0)
střelci: 43. Porsch František, 52. Porsch František x
55. Jonák Petr, 73. Čermák Lukáš
Sestava Dubé: Dvořák Tomáš (GK), Nedbal Pavel,
Jelen Petr, Rejzek Josef, Sloup Jakub, Torba Radek,
Sýkora Petr (55. Sláma Daniel), Švec Jaroslav (55.
Hladký Tomáš), Heptner Milan, Soukup Miroslav (74
Wagenknecht Luboš), Porsch František
17. kolo - 14. 4. 2019 (15:30 hodin)
TJ SPARTAK CHRASTAVA „B“ x TJ SLAVOJ
DUBÁ 4:3 (2:0)
střelci: 4. Řezka Michal, 12. Řezka Michal, 80.
Voplakal Ondřej, 86. Řezka Michal – 48. Jahoda
Lukáš (vl.), 58. Heptner Milan, 90. Porsch František
(pen.)
Sestava Dubé: Dvořák Tomáš (GK), Sloup Jakub,
Jelen Petr, Rejzek Josef, Soukup Miroslav, Sláma
Daniel (34. Švec Jaroslav), Sýkora Petr, Hladký
Tomáš (64. Sláma Dominik), Heptner Milan, Jombík
Petr (79. Drunecký Libor), Porsch František
18. kolo - 20. 4. 2019 (17:00 hodin)
TJ SLAVOJ DUBÁ x TJ SOKOL TESLA STRÁŽ
NAD NISOU 1:1 (0:1)
střelci: 72. Heptner Milan x 10. Oberreiter Lukáš

Sestava Dubé: Dvořák Tomáš (GK), Nedbal Pavel,
Sloup Jakub, Rejzek Josef, Soukup Miroslav, Sýkora
Petr, Torba Radek (71. Wagenknecht Luboš), Heptner Milan, Švec Jaroslav (62. Vácha Lukáš), Sláma
Dominik (54. Sláma Daniel), Porsch František (81.
Beneš Martin)
19. kolo - 27. 4. 2019 (14:00 hodin)
SK ŽIBŘIDICE x TJ SLAVOJ DUBÁ 2:4 (0:3)
střelci: 63. Herclík Přemysl, 64. Patka Marek x 21.
Heptner Milan, 29. Vávra Daniel (vl.), 32. Hladký
Tomáš, 87. Švec Jaroslav
Sestava Dubé: Dvořák Tomáš (GK), Nedbal Pavel,
Jelen Petr, Rejzek Josef, Sloup Jakub, Torba Radek,
Heptner Milan, Vácha Lukáš (50. Sláma Dominik),
Sláma Daniel, Hladký Tomáš (60. Švec Jaroslav),
Porsch František (93. Jombík Petr)
21. Kolo - 11. 5. 2019 (14:00 hodin)
TJ SOKOL PĚNČÍN x TJ SLAVOJ DUBÁ 3:0 (3:0)
střelci: 23. Bárta Tomáš, 28. Bárta Tomáš, 44. Škréta
Daniel
Sestava Dubé: Dvořák Tomáš (GK), Nedbal Pavel,
Jelen Petr, Rejzek Josef, Sloup Jakub, Torba Radek,
Heptner Milan, Soukup Miroslav (74. Drunecký
Libor), Sláma Daniel (34. Sláma Dominik), Švec
Jaroslav (46. Vácha Lukáš), Porsch František
22. kolo - 18. 5. 2019 (17:00 hodin)
TJ SLAVOJ DUBÁ x TJ DOKSY „B“ 1:3 (0:2)
střelci: 68. Nedbal Pavel (pen.) x 12. Doubrava Jan
29. Paramund Dominik, 89. Bečvařík Jiří (pen.)
Sestava Dubé: Dvořák Tomáš (GK), Nedbal Pavel,
Jelen Petr (46. Soukup Miroslav), Rejzek Josef, Sloup
Jakub, Torba Radek, Heptner Milan, Sýkora Petr (68.
Švec Jaroslav), Sláma Daniel (46. Vácha Lukáš),
Porsch František, Hladký Tomáš (46. Jombík Petr)
23. kolo - 15. 5. 2019 (17:00 hodin)
TJ SLAVOJ DUBÁ x TJ SLOVAN VESEC 5:4 (2:1)
střelci: 13. Porsch František, 16. Nedbal Pavel (pen.),
56. Berka Pavel (vl.), 61. Porsch František, 89.
Heptner Milan x 32. Šišlák Michal, 48. Šišlák Michal,
58. Klikorka Ladislav, 80. Čejchan Jakub
Sestava Dubé: Dvořák Tomáš (GK), Nedbal Pavel,
Sloup Jakub, Soukup Miroslav, Rejzek Josef, Heptner
Milan, Sýkora Petr, Švec Jaroslav (65. Vácha Lukáš),
Sláma Dominik (54. Sláma Daniel), Porsch František,
Hladký Tomáš (75. Wagenknecht Lubomír).
Jakub Fliegel

Sport

TJ SLAVOJ DUBÁ
ROZPIS ZÁPASŮ
JARO 2019
KRAJSKÁ I. B TŘÍDA
ZÁPAD
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.

Seminář v karate
Dne 17. 5. 2019 se uskutečnil seminář v tělocvičně
ZŠ Dubá, který trval 3 hodiny. Některé děti se připravovaly na zkoušky, které je v ten den čekaly.
Zkoušky nedělaly jen děti, ale také pár dospěláků.
Byly velmi náročné a nikdo je nedostal zadarmo.
Všichni je udělali oprávněně a zaslouženě. Všichni
Hruškovi gratulujeme těm, co zkoušky úspěšně
zvládli:
- bílý pás 9 kyu
- žlutý pás 8 kyu
- zelený pás 6 kyu

- 1. modrý pás 5 kyu
- 2. modrý pás 4 kyu

- 1. hnědý pás 3 kyu
- 2. hnědý pás 2 kyu

Roman Šticha
Melanie Hrušková
Adéla Šepsová
Daniel Dlouhý
Michal Soušek
Gaston Houngbedji
Tereza Mertinová
Amálie Šepsová
Jakub Slovák
Claudie Hrušková
Adriana Velebná
Markéta Rejholcová
Marian Rejholec
Karel Žalovič
Josef Středa
Dana Slováková
Tomáš Rejholec

V tento den se děti zároveň připravovaly na soutěž, která se uskutečnila 1. června 2019 - Mistrovství
ČR. Všem jsme moc drželi palečky.
Za KK Beringin Natálie Hrušková
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Nejlepší místo pro život
Čistá voda
Zdá se, že otázka „co je čistá voda?“ je prozatím
vědecky nedefinovaný pojem. Lze nalézt řadu tvrzení, co vše čistá voda rozhodně není (čistá voda
neobsahuje to, to a také tamto). Pozitivní vědeckou
definici, i přes urputnou snahu, nenalézám. S nadějí
jsem se obrátila s touto otázkou na naši devítiletou
dceru a dostalo se mi téměř vědecké odpovědi:
„Maminko, čistá voda je, když není ušpiněná
molekulama, které zabíjejí život.“ Z čehož tedy plyne
pozitivní definice čisté vody - voda která umožňuje
život všem.
Kdo bydlí v čisté vodě?
Ve vodě nežijí jenom ryby, ale i další živočichové,
jak ti miniaturní, kteří kolikrát nejsou ani vidět, tak
i ti větší. Všichni mají své podstatné místo a patří do
potravinového řetězce, který pak tvoří spolu s flórou
ucelené zdravé životní prostředí, nejen pro ryby ve
vodě, ale i pro všechno ostatní živé, co je na vodě
závislé, tedy i pro nás lidi.

Perloočky
Vodní bezobratlí živočichové
Plankton - v každé pitné vodě jsou organismy
(po dezinfekci ovšem většinou již mrtvé), ať již voda
pochází z podzemí nebo z povrchových zdrojů.
Mnoho vědeckých prací dokonce popisuje živočichy
právě z městských vodovodů. Kromě blešivce zde
žijí bičíkovci, krytenky, slunivky, nálevníci, drobní
červíci, samozřejmě i bakterie a našli bychom tam
i jiné organismy. Ale všechna ta havěť zde žije
v malých počtech, takže ji vypijeme jen nepatrně,
a za druhé nic z tohoto spolku není za normálních
okolností škodlivé. Z rostlinných zástupců lze
zařadit jednobuněčné a málobuněčné řasy a sinice.
Všechny tyto organismy tvoří plankton a ten je základ
potravního řetězce, stává se potravou mnoha druhů
vodních živočichů. Plankton jsou organismy, které
se vznášejí ve vodním sloupci a nejsou schopny
překonat vlastní silou proudění vody. Často jsou tak
malé, že je lze vidět jen pod mikroskopem.
A potom máme řadu živočichů, kteří jsou dobře
viditelní a lze je pozorovat během rozjímání u čisté
vody.
Pleuston - skupiny drobných vodních živočichů,
která umí běhat nebo klouzat po vodě, a to díky jejímu
povrchovému napětí (Bruslařka obecná).
Nekton - Jedná se o vodní živočichy, kteří jsou
schopni se samostatně pohybovat i proti proudu vody.
Jde například o ploštice, potápníky, virníky.
Bentos - je skupina živočichů, která žije na dně řek,
jezer, potoků nebo jde o živočichy ukrývající se ve
vodní vegetaci. Patří sem např. vodní plži, mlži, raci,
ale také žahavci, houba říční a rybniční, nezmaři.
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Vodní obratlovci
Obratlovci, jsou různorodou, druhově rozmanitou
skupinou, přesto ale mají společné znaky, které
je odlišují od ostatních živočichů. Tělo všech
obratlovců je rozčleněno na hlavu, trup a pravý
ocas. Kromě ryb sem patří obojživelníci, ptáci
a plazi vázáni na vodu a také někteří savci spojeni
svým životem také neodmyslitelně s vodou.
Obojživelníci - Tyto živočichy najdeme všude tam,
kde je stojatá, nebo pomalu tekoucí voda. Rodí se
ve vodě (alespoň u nás v Česku), jejich další vazba
na vodu je pak určená podle druhu. Patří sem žáby,
čolci (Ropuchy, Blatnice skvrnitá, Rosnička zelená,
Mlok skvrnitý, Čolek karpatský, Čolek obecný aj.)
Plazi - Do této skupiny patří hadi, kteří vyhledávají
blízkost vody. Je jejich druhým přirozeným
domovem. V Česku žijí dva tyto druhy. Užovka
obojková a užovka podplamatá. A také želvy.
Jediná, u nás původní je želva bahenní.
Savci - Mezi vodní savce, tedy živočichy, co jsou
nějakým způsobem vázány na vodu, patří například
hlodavci jako ondatra, hryzec nebo bobr.
Ptáci - Všude kolem vody, ale i na vodě se
pohybuje mnoho zástupců ptačí říše. Volavky,
kachny, labutě, potápky … někteří celoročně, jiní
jen v určitých měsících. Většinou ve vodě loví ryby,
nebo jsou jinak na vodě závislí.
Na Kokořínsku - Nejlépe jsou prozatím
prozkoumány mokřady, kde se vyskytuje unikátní
fauna s řadou bezobratlých živočichů, kteří se
v České republice nikde jinde nevyskytují. Příkladem
může být drobný plž Vrkoč bažinný, postglaciální
relikt, který přežil v mokřadech podél Liběchovky
a Pšovky, zatímco v jiných oblastech již před
několika tisíci lety vyhynul. Z dalších vzácných
měkkýšů, vázaných svým výskytem na mokřady,
je nutno zmínit např. plže Vrkoče útlého, Oblovku
velkou či mlže Hrachovku říční nebo Hrachovku
rýhovanou, obývajících ve velmi početných
populacích potok Liběchovku a v menších i potok
Pšovku.V potoce Pšovka byly zjištěny 3 druhy raků
s tím, že jednotlivé druhy obývaly různé úseky
a překrývaly se pouze v určitých úsecích. Z pohledu
ochrany přírody je nejvýznamnějším výskyt Raka
říčního. Bohužel jeho populace byla značně
zdecimována v letech 1998 - 1999 výskytem
onemocnění tzv. račího moru a v současnosti
je výskyt omezen prakticky pouze na horní tok
Rak říční
Pšovky.

Rak říční
Výskyt severoamerického Raka pruhovaného
v dolním toku Pšovky je významný z opačného
důvodu, neboť tento rak vytlačuje naše původní
druhy a nelze vyloučit, že je přenašečem různých

Ledňáček říční
chorob včetně tzv. račího moru na původní druh.
Z obratlovců je jedním z nejvýznamnějších obyvatel
Pšovky ryba Sekavec podunajský. Typickými
obyvateli mokřadů jsou obojživelníci, poměrně často
se vyskytují Čolek obecný a Čolek horský, Ropucha
obecná, Skokan hnědý a Skokan štíhlý. Mezi vzácné
druhy na Kokořínsku patří Čolek velký, Rosnička
zelená, Blatnice skvrnitá, Skokan skřehotavý a Mlok
skvrnitý. Mokřady na Kokořínsku nejsou příliš atraktivní
pro vodní ptáky, takže zde ze vzácnějších druhů
uvidíme nejspíše pouze Ledňáčka říčního, Skorce
vodního a z rákosin je možno zaslechnout Chřástala
vodního. Rybníky či větší tůně obývají další vodní ptáci
jako jsou např. běžná Slípka zelenonohá, Labuť velká,
na tahu je možné vidět rybožravého Morčáka velkého
a vzácně na přeletu i Orla mořského. Na několika
místech hnízdí v rákosinách Moták pochop.
Závěrem
Je milé číst o životě ve vodě, ale ještě milejším je
pozorování přímo u vody.
Doufejme tedy, že pozorovaní přímo u vody
zůstane ještě po mnoho generací milou a příjemnou
zábavou. Máme pravděpodobně veliké štěstí, že
žijeme uprostřed tak krásném místě jako je CHKO
Kokořínsko-Máchův kraj. Mělo by proto být nejen
naší povinností, ale především zájmem, aby pestrost,
kterou zde můžeme pozorovat, byla v nejbližší době
ve veškeré ostatní přírodě. Jako optimista věřím, že
ještě není pozdě.
Věděli jste že...
Perloočky najdeme v čisté vodě. Důležitá je jejich
mimořádná citlivost na látky typu organofosfátů, pokud
se ve vodě nějaké tyto látky objeví, perloočky mizí.
V Česku žije asi 90 druhů, nejznámější jsou hrotnatky,
dafnie a ramenatky. Perloočky, společně s vířníky
a klanonožci tvoří nejvýznamnější skupinu planktonních živočichů (obrázek použit z www.rybarskyrozcestnik.cz).
Rak říční vyžaduje čistou, prokysličenou chladnou
vodu. Obývá zejména chladnější čisté vody horních
úseků toků s kamenitým či štěrkovitým dnem. Přes
den je uschovaný v břehu v různých vhodných
úkrytech, v noci pak vylézá na lov. Je to všežravec
(obrázek použit z www.nature.cz).
Ledňáčci se živí především rybami, které umí
bravůrně chytat. Žijí samotářsky u klidně tekoucích
potoků a řek, dobře zarostlých pobřežním porostem.
Upřednostňují místa, kde do vody zasahují větve.
Na těch pak sedávají a ve vodě pozorují svou kořist,
jakmile nějakou spatří vrhají se s křídly přitisknutými
k tělu téměř kolmo do vody. Pevně zobákem sevřou
rybu a pomocí křídel se vynoří na hladinu, kde kořist
usmrtí. Hnízda si ledňáčci vyhrabávají zobákem
ve strmých březích těsně u vody (obrázek použit
z www.rybarskyrozcestnik.cz).
Míša Bašová

Válečné reminiscence

V květnu jsme si připomněli již 74. výročí konce
II. světové války, ale i po tak dlouhé době nejsou
všechny hrůzy tohoto válečného konfliktu příliš
dobře známy. Co pro Dubou události let 1939 až
1945 znamenaly? Nejen, že se město v roce 1938
dočasně stalo součástí německé Třetí říše, ale tak
zvané konečné řešení židovské otázky se dotklo
i židovských obyvatel Dubé.
Dubskou židovskou komunitu tvořili především
členové rodin, zabývajících se chmelařstvím, ale byli
zde i drobní obchodníci a řemeslníci. Část rodáků
z Dubé se již před válkou odstěhovala za prací
do větších měst, část odešla po záboru Sudet do
vnitrozemí, proto je dohledání dubských židovských

Adolf Hahn

obětí holokaustu složitější.
Podle dochovaných dokladů lze zjistit, že někteří se
pokusili o legální vystěhování mimo Československo,
ale vyřízení dokladů a odjezd nestihli. Někteří si
zkomplikovali svou situaci tím, že ve snaze zůstat
v Sudetech přijali německé občanství, a po útěku do
protektorátu byli považováni za nežádoucí cizí státní
příslušníky.
V Treblince zahynul pětasedmdesátiletý Eduard
Grundfest se svou ženou Paulou, bývalí majitelé
dubské sušárny chmele – dnes význačné technické
památky. Jejich syn a dcera se zachránili emigrací,
posléze zakotvili v Austrálii. V Osvětimi zemřel
i Alfréd Reichmann, který od Grundfestových sušárnu

Gréta Stinglová

Zajímavosti
chmele koupil. Zahynuli téměř všichni členové
rodiny Stinglových a někteří z rodiny Pollakových.
Z velké rodiny obchodníků s chmelem a podnikatelů
Hahnových, kterým patřil Panský dům čp. 192 zemřel
téměř osmdesátiletý Adolf Hahn v Terezíně, jeho
žena Klára v Treblince, jejich syn Jindřich v Osvětimi,
či svobodná sestřenice Sara Klára zemřela v Malém
Trostinci v Bělorusku.
I toto je, spolu s bombardováním, které zničilo
mnoho domů, spolu s odsunem německého obyvatelstva a následným dosídlením, součást historie
města Dubá a důsledek tragického válečného konfliktu.
(myš)

Jindřich Hahn

Do Vrchovan a zpět

Na procházku, dlouhou přibližně 7,3 km, vyjdeme z
centra Dubé Sadovou ulicí podél řady památkově
chráněných skalních sklípků, mineme Máchadlo
se sochou sv. Floriána a odbočíme doleva ulicí Na
Terase. Vystoupáme kolem dvou domů k rozcestí,
kde se dáme doprava a posléze hlubokým úvozem
sejdeme do údolní lokality Malý Mlýnek. Mineme

dům s půvabnými stodůlkami a do skály vysekanými
hospodářskými a technickými prostory bývalého
mlýna, projdeme přes hráz rybníka a dáme se
cestou doprava nahoru. Vyjdeme na rozcestí, kde
po zelené turistické značce vystoupáme pěšinou
do prudšího svahu, projdeme hustým hájkem
a vstoupíme do lesa.
Zelená značka zde odbočuje doleva k bývalé kapli
sv. Barbory, ale my půjdeme rovně. Cesta zahýbá
vpravo a skalnatým úvozem stoupá na vrchol

táhlého hřebene, který se kdysi nazýval Květný vrch.
Zde se opět napojíme na zelenou turistickou značku,
dáme se po ní doprava, ale po pár desítkách metrů
odbočíme doleva pěšinou podél paseky. Pěšina nás
provede lesem, mírně zahýbá vlevo a posléze ústí
na žlutě značenou lesní cestu, po které půjdeme
téměř v přímém směru. Procházíme kolem několika
z řady betonových bunkrů tak zvané Liběchovské
příčky. Cesta klesá do údolí, kde vlevo můžeme
vidět vrchovanskou vodárnu z roku 1910. Vyjdeme
na silnici, přejdeme ji a po žluté turistické značce
vystoupáme pěšinou do Vrchovan.
Ze silnice odbočíme doprava kolem hospodářských
budov k výběhům koní a skotu. Cesta se stáčí
nejprve doprava a pak doleva, jdeme mezi pastvinami, doleva máme vyhlídku na Berštejnský vrch
se zříceninou hradu Starý Berštejn. Cesta vede
k dvěma mohutným jírovcům, mezi kterými stojí
kamenný podstavec s křížkem a lavice. Pokračujeme

mezi rozlehlými pastvinami na mírné návrší, kde
byl vztyčen velký dřevěný kříž a nalezneme tu také
dřevěnou lavici k příjemnému posezení. Vlevo od
cesty bývala samota Doubí, napravo opět jeden
z řady bunkrů. Další se skrývají v keřích na pastvině.
Cesta vede podél lesa a posléze do něj vstoupí.
O pár metrů dále zabočíme lesní cestou doleva
a sestoupíme úvozem k dalšímu bunkru, kde se

napojíme na žlutě a zeleně značenou cestu, po
které půjdeme doleva jen asi 120m a odbočíme
doprava. Lesní cesta nás dovede k chatám, kde se
dáme doleva. Půjdeme podél chatové osady a o
necelým 200 m dál odbočíme vpravo na louku, kde
polní cestou sejdeme na asfaltovou silničku, která
serpentinou klesá k Černému rybníku a ústí na silnici
od Korců. Po ní půjdeme doprava přes hráz rybníka
ke křižovatce, odkud doprava se lipovou alejí vrátíme
do Dubé.
(myš)
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Kultura

Mea Rei a její
intuitivní kresba

PROGRAM
LETNÍHO KINA
NEDAMOV
PÁ
SO

28. 6.
29. 6.

Jak se zbavit nevěsty
Zpívej

ÚT
PÁ
NE
ÚT
PÁ
NE
ÚT
PÁ
NE
ÚT
PÁ
NE
ÚT

2. 7.
5. 7.
7. 7.
9. 7.
12. 7.
14. 7.
16. 7.
19. 7.
21. 7.
23. 7.
26. 7.
28. 7.
30. 7.

Co jsme komu zase udělali?
Léto s gentlemanem
Králíček Petr
Jsem božská
Ženy v běhu
Čtyřlístek ve službách krále
Úsměvy smutných mužů
Cena za štěstí
Jak vycvičit draka 3
Ten, kdo tě miloval
Bohemian Rhapsody
Čertí brko
Skleněný pokoj

PÁ
NE

2. 8.
4. 8.

ÚT
PÁ
SO
NE
ÚT
PÁ
NE
ÚT
PÁ
NE

6. 8.
9. 8.
10. 8.
11. 8.
13. 8.
16. 8.
18. 8.
20. 8.
23. 8.
25. 8.

Teroristka
Ledová sezóna: Medvědi
jsou zpět
Chvilky
Mezinárodní jazzové dny
Mezinárodní jazzové dny
Spider-Man: Paralelní světy
Hovory s TGM
Po čem muži touží
Úžasňákovi 2
Chata na prodej
LOVEní
Kouzelný park

Promítat se začíná po setmění. Podrobný program
včetně jednotlivých cen vstupného bude zveřejněn
v příštím vydání Dubáčku, na www.mestoduba.cz,
městském facebooku a na plakátech.

Infocentrum
představuje...
knihu Českolipsko z nebe. Jedná se o nový
produkt, který si můžete zakoupit v našem
infocentru. Najdete zde spoustu krásných
fotografií z celého Českolipska a samozřejmě
i prezentaci všech, kdo se do projektu vzniku této
knihy zapojili. Prodejní cena je 300 Kč.
Bc. Lucie Matysová
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V červnu hostí Galerie Pošta v Dubé tvorbu
umělkyně, vystupující pod pseudonymem Mea Rei.
Vystavené kresby vznikaly bez předem připraveného
plánu či představy, nejlépe je vystihuje termín
automatická či intuitivní kresba. Při takové tvorbě
vede ruku autorky pouhá intuice, a obrázek je i pro
ni samotnou překvapením. Výstavu takto vzniklých
kreseb Mea Rei nazvala Ke kořenům, protože, jak
říká, každý strom potřebuje zdravé, silné, pevné
kořeny, ze kterých vyroste rovný kmen a bohatá
koruna, jejíž touhou je dotknout se nebe. I my se
potřebujeme dostat ke svým kořenům, poznat je
a díky nim pochopit souvislosti spletitých cest
Osudem pro nás připravené. Být ukotvení pevně
na zemi je důležité pro náš zdravý růst - tělesný,
duševní, duchovní.
Mea Rei, vlastním jménem Regina Krchňáková,
žije v Mimoni, vyučuje hru na klavír a vede pěvecký
sbor Zpěvandule. Svou tvorbu vystavovala již
v České Lípě, Jičíně či ve Cvikově a na mnoha
dalších místech. Výstava Ke kořenům potrvá v Galerii
Pošta do 29. června, navštívit ji lze v pravidelné
otvírací době v sobotu a ve středu od 9 do 11 hodin
a v pátek od 14 do 16 hodin. Mimoto si zájemci
mohou prohlídku domluvit na tel. 607 138 832.
myš

Divoženky
v Galerii Pošta

Na červenec připravil Podbezdězský spolek
v Galerii Pošta v Dubé výstavu nazvanou Divoženky.
Dvě výtvarnice Irena Štyrandová a Eva Vágnerová
spojily síly a vytvořily vzájemně se doplňující kolekci
děl, zpracovaných různými technikami.
Eva Vágnerová pochází z Ústí nad Labem, věnuje
se malbě, kresbě, realizuje textilní objekty, navrhuje
a šije oděvy a vytváří doplňky k oděvním modelům.
Mimoto provozuje Galerii ve Valtířově u Ústí nad
Labem. Irena Štyrandová žije v Litoměřicích, kde
od roku 2003 vede Dílnu ručního papíru. Ruční
papír, který si sama připravuje, zpracovává výtvarně
a vytváří z něj různé artefakty.
Základem výstavy jsou Divoženky Ireny
Štyrandové, které představují hravou podobu
experimentování této autorky s materiálem - ručním
papírem. Kolem litoměřické Dílny ručního papíru
soustředila Irena Štyrandová během patnáctiletého
provozu řadu dalších tvůrčích jedinců a výtvarníků.
Jedním z nich je Eva Vágnerová, inspirátorka tzv.
„hlaviček“, z nichž Divoženky vycházejí.
Vernisáž výstavy v Galerii Pošta se koná
v pátek 5. července od 18 hodin. Výstava potrvá do
3. srpna a bude přístupná vždy v sobotu a ve středu
od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin. Jiný
termín prohlídky si návštěvníci mohou domluvit na
telefonním čísle 607 138 832.
myš

Jarní trhy na dubském náměstí

foto Václav Zýval

Pálení čarodějnic v Zakšíně

Tak jako na tisícovkách dalších míst v zemi, i v
Zakšíně vzplál posledního dubnového podvečera
oheň. Na jeho vrcholu se rozohnila velká čarodějnice, kterou vyrobila Terezka Sochorová s tatínkem.
Za bezpečný přílet na slet obdržely bytosti
ovládající koště medaili čarodějnického řá-du. Po zapálení ohně prošli ti menší několika
zkouškami, za které jim bylo placeno zlatem.

Ani zkušené čarodějnice, natolik odvážné, že i v
dnešní době přiletěly na slet ve své pravé kráse, bez
maskování kouzly, nepřišly zkrátka. A jak jim to slušelo. Jejich drahé polovičky na ně musely být hrdé.
Soutěž o nejkrásnější bytost z této říše
vyhrála nejmladší účastnice Adélka Dvořáková, následovaná jejím bratrem Danielem
a krásnou malou čarodějnicí Pavlínkou Hrabětovou.

Příjemného setkání, u kterého nechybělo
dobré jídlo a pití, se zúčastnilo přes 50 lidí.
Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu při
přípravách, opět panu Zdeňku Peterovi za zapůjčení techniky při dovozu materiálu na oheň.
Jelikož měl slet pozitivní ohlasy, věříme, že
se v příštím roce setkáme opět v hojném počtu.

Čarodějnice v Nedamově

Za OV Zakšín Lenka Kellerová, foto Bára Černá

foto Richard Rangl, Pepa Středa
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