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RE-USE centrum je již v provozu

V minulém vydání Dubáčku jsem vás informovala o projektu RE-USE centra ve sběrném dvoře
v Dubé. Nová hala vyrostla na základové desce
jako mávnutím kouzelného proutku přibližně v polovině října a hned během první soboty po jejím
sestavení jsme do ní uložili první věci, které se těší
na nové majitele.
Jsem opravdu moc ráda, že mnozí z vás se se
zájmem ptali, kdy bude hala hotová a uvedena do
provozu, aby tohoto systému mohli využít. V době,
kdy píši tento článek, je hotová i elektroinstalace
a čekáme na dodání objednaných regálů a pracovních stolů.
Již v minulém článku jsem zmiňovala, že na pořízení nové haly nám přispěl Liberecký kraj, a to
z programu 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, za což patří kolegům z Liberce mé velké díky.
Prostory haly jsme se rozhodli rozdělit na dvě

části. V jedné části budou uskladňovány větší kusy
nábytku, v části druhé pak v regálech a bednách
menší předměty. Listopad a prosinec pro nás budou spíše takové zkušební měsíce, po novém roce
už to ale rozjedeme naplno. :)
V současné době pracujeme na systému evidence převzatých věcí. Další informace připravím do
příštího vydání Dubáčku.
Ještě bych moc chtěla všechny poprosit, aby
v případě, že na sběrný dvůr vezou funkční věci,
které mohou být do haly umístěny a následně nabízeny k dalšímu využití, aby tuto skutečnost obsluze sběrného dvora sdělili. Při takovém množství
věcí, které jsou k nám denně dováženy, je časově
velice náročné vše stihnout prohlížet a posuzovat,
a to především za plného letního provozu, kdy se
u nás točí jedno auto za druhým. Předem všem
moc děkuji za spolupráci.
Zuzka Martínková

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.

Slovo úvodem
Vážení čtenáři městského zpravodaje,
když se řekne měsíc listopad, první, co mne napadne
je obrázek aleje s měnící se barvou listí od žluté, přes
oranžovou až do zlatavé barvy. Příroda zcela přirozeně přikrývá zem listím, aby ji chránila před mrazy
a aby zajistila výživu rostlinám a stromům zjara. Člověk se naučil do tohoto procesu zasahovat a listí uklízí, v lepším případě sváží na kompost. I naši údržbu
čeká tento každoročně se opakující úkol, dostat listí
z cest, chodníků a jeho okolí. Připomínám, že občané
a chalupáři, kteří platí poplatek za svoz komunálního
odpadu, mají možnost zcela zdarma uložit bioodpad
na sběrný dvůr.
Letos proběhla anketa ohledně zájmu o dotované
kompostéry. Cílem bylo zjistit zájem občanů, abychom se zapojili s reálným požadavkem na konkrétní
počet. Žádost o dotaci může podat jedině svazek
obcí, který pokryje širší oblast. Bohužel výzva, do
které je možnost žádost podat, bude vyhlášena až
v dubnu příštího roku. Následovat bude dlouhé čekání na rozhodnutí o poskytnutí dotace a výběrové
řízení na dodavatele. Pokud vše dopadne dobře
a žádost bude schválena, můžeme je očekávat nejdříve až na přelomu roku 2020 a 2021.
Léto již je pryč a proto si užívejme podzimní čas.
Rodiče dětí z MŠ si určitě užili Havelské posvícení
a někteří z vás jistě vyrazili i s paní Maškovou 28. října
na Nedvězí. V období dušiček jsme zavzpomínali na
své blízké a k tomuto svátku se váže i lampionový
průvod, který již dlouhá léta tradičně pořádá Klub
malých Dubáčků.
Konec listopadu bude patřit přípravám na adventní
čas, na Vánoční výstavu v Šatlavě, do které se tradičně zapojuje škola, školka, dětský domov, maminky
z klubíku, zaměstnanci z údržby a další dobrovolníci.
Noci jsou dlouhé, takže si je opět zpestříme instalací
světýlek a betlému, který se letos opět rozšíří o další
postavy z rukou paní Markéty Myškové.
Přeji vám příjemné podzimní období.
Irena Žalovičová, starostka

Poplatky na rok 2020
Vážení občané, protože se blíží konec roku
a mnozí z vás se již dotazují, zda mohou přijít
zaplatit poplatky na příští rok (za odpady, psy,
nájem za sklepy, pozemky apod...) dovolujeme
si vás informovat, že platby pro příští rok je
třeba provádět vždy v příslušném kalendářním
roce. S placením veškerých poplatků na rok
2020 proto, prosím, vyčkejte nejdříve do ledna
příštího roku. Pomůžete nám tím především
k zajištění správnosti z účetního hlediska.
Předem všem děkujeme za pochopení
a do prosincového vydání pro vás připravíme
přehled termínů splatnosti a výše jednotlivých
poplatků.
(mar)
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Rekapitulace prvního roku funkčního období

1. listopadu uplynul přesně rok od ustavujícího
zastupitelstva, takže je i čas na ohlédnutí, zamyšlení
a rekapitulaci. Podařilo se hned začátkem roku s Vaší pomocí aktualizovat Plán rozvoje města, který je
důležitý jak pro řízení a plánování akcí, tak naprosto
nezbytný předpoklad pro žádosti o dotace. Zaměstnanci úřadu pracují na novém pasportu silnic a budov
a čeká nás další inventura majetku. Spolupracujeme
s krajinářskou architektkou na přípravě projektů
a údržby veřejné zeleně. Nebudeme si nalhávat,
oprav je všude potřeba spoustu, takže při přípravě
rozpočtu je to vždy velký boj a balancování mezi
prioritami.
Co mi v uplynulém roce udělalo velikánskou radost? Určitě kultura. Kulturní komise funguje na bázi
v podstatě dobrovolnické, a proto jim všem patří velký dík. Pro mě osobně byly kulturní akce osvěžením
a každá přinesla nějakou třeba jen drobnou novinku
nebo organizační vylepšení. Největším poděkováním
za vykonanou práci je pro celou kulturní komisi určitě
vaše účast na akcích, která byla skutečně obdivuhodná a bez které by to úsilí nemělo náležitý efekt. Poděkování patří také všem sponzorům, kteří neváhali ať
finančně nebo věcně kulturní akce podpořit.
Peněz není nikdy dost, proto se snažíme využívat i vyhlášené programy a žádat o dotace, každá
koruna z realizované akce zpět se hodí. Již jsme
Vás informovali o tom, že se konečně podařilo uspět
s víceúčelovým hřištěm za autobusovým nádražím
a protože se jedná o „školní klasiku“ čeká nás zamyšlení nad tím jak upravit dětské hřiště před ním

a případně jak celý prostor koncipovat dále. Dětská
hřiště chybí na dalších místech, takže i v tomto směru
je stále na čem pracovat.
V současné době se připravují i nové informační
cedule a je zadaná zakázka na posezení do některých osad města. Projekt „Dubské Švýcarsko“ představuje jak podporu cestovního ruchu, tak věříme, že
osloví i místní a že se možná dozví i nějaké zajímavosti ze svého okolí. Děkujeme zástupcům osadních
výborů, ale i jednotlivým občanům, kteří se zapojili
do projektu svými připomínkami a informacemi na
panely. Hlavní textovou část připravila paní Markéta
Myšková, fotografie si vzal na starosti pan Pepa Středa a celou akci řídí, koordinuje a doplňuje pan Petr
Kmínek. Již se těšíme na výsledek.
Uspěli jsme také s dotací na hasičskou techniku,
novou cisternovou stříkačku budeme pořizovat
v příštím roce a zároveň shánět další finance, protože akce je to nákladná, v každém případě ale nutná
a potřebná.
Naopak jsme neuspěli s žádostmi o dotaci na
opravy místních komunikací. Velmi nás to mrzí, ale
protože požadavky na finance několikanásobně
převyšují sumu určenou k rozdělení, nebyly naše
„okrajové cesty“ v tak veliké konkurenci vybrány.
V mateřské školce jsme letos i přes nepřízeň
dotačního řízení v jednom z oddělení nechali vyměnit
elektroinstalaci a školka sama zrealizovala projekt
rekonstrukce jednoho ze sociálních zařízení, na
které měla zvlášť vyčleněné peníze od města již
z let minulých.

TERMÍNY ČIPOVÁNÍ PSŮ

Pro dětskou paní doktorku a další nájemce
v budově úřadu jsme zrekonstruovali systém topení
a vyměnili staré elektrické topení za modernější plynové, zároveň jsme nechali prostory u paní doktorky
vymalovat.
Často se mne ptáte, jaká byla sezona v kempu
Nedamov. Ideální by bylo porovnávat čísla až na
konci roku, protože přeci jen uzavřený rok je uzavřený rok. Každopádně již dnes víme, že sezona byla
náročná a na výnosy bezkonkurenčně nejlepší. Ke
konci roku má historicky nejvyšší zisk, který v tuto
chvíli je přes jeden milion korun, ale vzhledem k tomu, že nás čekají ještě náklady v podobě odpisů
a mezd, pod milion určitě klesne. Na druhou stranu
díky situaci, kterou máme možnost všichni sledovat i ve sdělovacích prostředcích, lesy, o které se
mohlo celá léta město opřít, ať již v rámci investic
do chatek v kempu nebo i v podobě přesunutých
financí na investiční akce ve městě, prožívají krizi.
Zisk z kempu nám pomůže pokrýt ztrátu v lesích
a zároveň si budeme moci dovolit i věnovat prostředky
na další opravy, ale i menší investice přímo v kempu.
Vstupné na koupaliště naznačuje, že sezona byla na
koupání o něco horší než loni, každopádně výnosy
z ubytování díky veřejně dostupnému rezervačnímu
systému a důslednému zpoplatnění i neobsazených
lůžek je zvýšen o 100% na 1,578 milionu korun. Na
druhou stranu se nám navýšily i náklady související
s opravami a údržbou v kempu, ale třeba i poplatkem
za rezervační systém nebo náklady na spotřebu vody
a elektřiny.
Irena Žalovičová, starostka

V minulém Dubáčku jsem vás informovala o tom, že budete moci využít možnosti hromadného čipování psů. Z mnou oslovených veterinárních lékařů projevil zájem
o spolupráci na této akci pan MVDr. Russ. Cena za aplikaci čipu, kterou nabídl je 400 Kč. S sebou bude mít samozřejmě i jiné potřebné věci (nové průkazy apod.).
Termíny čipování jsou následující: neděle 10. 11. 2019 v době 11 - 12 hodin v hasičské zbrojnici v Dubé (pro části obcí Dubá, Nedamov, Panská Ves, Plešivec,
Nový Berštejn, Krčma, Křenov, Dražejov, Nedvězí, Horky, Korce, KIuk). Dále od 14 do 14:30 hodin v objektu hostince čp. 42 ve Dřevčicích (pro části Dřevčice,
Zátyní, Lhota, Heřmánky. Sušice). Další termín je stanoven na sobotu 16. 11. 2019 od 11 do 11:30 v objektu čp. 9 v Deštné (pro části Deštná, Zakšín, Bukovec).
V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat. Dále jsme byli informováni, že v neděli 17. 11. 2019 se od 10 do 11:30 uskuteční poradna paní MVDr. Hruškové, a to
jako vždy v Nedamovské ulici u paní Gilové, i zde si můžete nechat pejska očipovat.
Zuzka Martínková
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Chráníme před zapomněním historické památky v Dubé a Mirsku
Projekt „Chráníme před zapomněním historické
památky v Dubé a Mirsku CZ.11.2.45/0.0/0.0/
16_012/0002067“ je zaměřen na uchování
a rozvoj turistických atraktivit, zlepšování turistické
infrastruktury a společného využití potenciálu za
účelem rozvoje cestovního ruchu.
Zahájení projektu se uskutečnilo 1. října 2019
společnou schůzkou a jeho ukončení je naplánováno
na 30. června 2020. Realizací projektu dojde
k záchraně kulturního dědictví obou partnerských
měst k 75. výročí ukončení II. světové války, které
připadá na příští rok.
Oslavu míru chtějí partneři prožít společně.
Předmětem investiční části projektu v Dubé je
revitalizace Masarykova náměstí, kdy cílem této
revitalizace je přiblížit náměstí k jeho původnímu
rázu, a zároveň vytvořit reprezentativní prostor pro
setkávání obyvatel, konání trhů a slavností.
Projektová studie, podle které se bude provádět
částečná revitalizace Masarykova náměstí, navrhuje
lépe řešit dlážděnou plochu v centru náměstí, které
je nedostatečně kapacitní pro pořádání větších
společenských akcí a slavností, či trhů, k nimž je
náměstí určeno historicky. Co bude třeba provést?
Za sebou již máme výsadbu trvalek a vytvoření
trvalkových záhonů, v rámci projektu bude následovat
přesunutí stávajících živých plotů tak, aby lemovali
trvalkové záhony a výsadba vysokokmenných
dubů. Na jaře příštího roku budou následovat
stavební práce. Zemní úpravy budou spočívat
v položení, doplnění kamenné dlažby do centra
náměstí. Za cca 10 – 15 let, až duby povyrostou
do dostatečné velikosti, bude možné lípy, které na
náměstí jsou v současné době, odstranit. Vzhledem
k prováděnému tvarování již velmi pravděpodobně
v tu dobu nebudou ani prospívat.
Na dodláždění náměstí je vypsáno výběrové řízení
a bude vybrán vhodný dodavatel, úpravy zeleně
zvládne město částečně svépomocí. Předpokládaný
rozpočet na celou akci činí 32.608 eur. Hradit budeme
ale samozřejmě místním firmám v korunách.
Na polské straně bude v rámci společného
projektu pozornost soustředěna na renovaci fontány,
která je umístěna také na náměstí. Předpokládaný
rozpočet této akce je 28.883,66 eur.
Cílem společného projektu je zvýšení atraktivity
obou náměstí, podpora kulturního dědictví obou

Masarykovo náměstí rok 1930

Vizualizace Masarykova náměstí po revitalizaci
měst, což již v rámci realizace s sebou přinese
vyšší počet návštěvníků z obou zemí. Díky zvýšené
návštěvnosti polsko-českého pohraničí, bude mít
projekt pozitivní dopad i na další cílovou skupinu,
a to na obyvatele a především podnikatele, a to
v souvislosti se službami navazujícími na cestovní
ruch (pohostinství, ubytovací kapacity, půjčovny atp.)

V návaznosti na dokončení projektu bude v obou
partnerských městech vytvořena pamětní deska. Na
realizaci zmíněného projektu získala naše partnerská
města dotaci z Fondu mikroprojektů Nisa-Nysa,
dotace je ve výši 85%.
Irena Žalovičová

Do nového projektu se zapojí i děti ze školky

Název druhého společného projektu v rámci přeshraniční spolupráce s polským Mirskem je „Poznáváme se navzájem - mladí i senioři v Dubé i Mirsku
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0002064“. Tento projekt
je zaměřen na spolupráci dětí a pedagogů z mateřských škol z Dubé a Mirsku a propojuje obě města
jak mezinárodně, tak i mezigeneračně. Jak vyplývá
z názvu, do klíčových aktivit jsou zapojeni také rodiče
a prarodiče dětí. Projekt cílí na poznávání tradic spojených s časem Adventu a Vánoc a jeho charakter je
naučno-poznávací, zeměpisný, ale i výtvarný.
Účastníci, kteří se do projektu zapojí, se mohou
těšit hned na několik mezinárodních akcí. Polskou
stranu přivítáme u nás při tradičním rozsvěcení
vánočního stromu, čeští zástupci se naopak vypraví

do Mirsku 15. prosince, kde je čekají nejen adventní
trhy, ale také prohlídka tamní vánoční výzdoby ve
městě. Při obou prosincových setkáních se účastníci
budou moci navzájem naučit třeba vánoční koledy,
dozví se, co patří na štědrovečerní stůl, jak vypadá
a hlavně chutná tradiční cukroví. Z naší MŠ by se
spolu s dospělým doprovodem mělo do Polska
vypravit 15 dětí. Společnost jim budou dělat také
zástupci z řad pedagogického sboru MŠ a členové
realizačního týmu. Rodiče dětí z naší mateřské školy
mohou více informací získat také přímo v MŠ.
Vzhledem k tomu, že se jedná o dotovaný projekt,
budou náklady spojené s cestami (ubytování, strava...) všem účastníkům hrazeny.
Další fáze projektu se uskuteční v květnu, kdy se

polská strana účastní tradičního Pohádkového lesa
na téma Cesta kolem světa, který pořádá Mateřská
škola Dubá. Věříme, že se jim tato krásná akce
bude líbit stejně tak, jako nám. Připraveny budou
i tvořivé dílny. Ještě předtím, a to 17. května se česká
výprava vydá do Polska, kde se účastní akce Objev
svůj talent.
Všechny akce budou samozřejmě mít veřejný charakter a my budeme pochopitelně velice rádi, když se
s našimi polskými sousedy přijdete seznámit.
Ke všem plánovaným projektům se znovu vrátíme
v dalších vydáních mětského zpravodaje.
Zuzka Martínková
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Usnesení z veřejného
zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 8/2019 ze dne 24. října 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 slečnu Zuzanu Martínkovou, ověřovatele
zápisu paní MUDr. Hanu Středovou a pana Emanuela Adamce a zapisovatele usnesení paní Ing.
Annu Ložkovou.
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: 0

2) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený
program veřejného zasedání ZM Dubá č. 8/2019.

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: 0

3a) ZKONTROLOVALO po projednání v kontrolním
výboru zastupitelstva plnění usnesení Zastupitelstva
Města Dubá č. 7/2019 ze dne 19. září 2019, včetně nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 8/2019 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
30. září 2019, který byl na hlavní činnosti 5 milionů 581
tisíc Kč; celkové finanční prostředky na účtech Města
Dubá byly 9 milionů 170 tisíc Kč. Hospodaření Města
Dubá za leden až září roku 2019 skončilo záporným
saldem příjmů a výdajů ve výši 2 miliony 86 tisíc Kč;
výsledek hospodaření hospodářské činnosti: zisk ve
výši 437 tisíc Kč (městské lesy ztráta 582 tisíc Kč
a autokemp zisk ve výši 1 milion 19 tisíc Kč).
4b) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu Města
Dubá na rok 2019, 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: 0

komentář starostky: Navýšení příjmů: Odvody za
odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu +8 000,Kč, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt +45
000,- Kč, Poplatek z ubytovací kapacity +28 000,- Kč,
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní
správy státního rozpočtu (stavební úřad) +19 110,- Kč,
Neinvestiční přijaté transfery od krajů +174 447,- Kč,
Cestovní ruch +22 000,- Kč, Komunální služby
a územní rozvoj jinde nezařazené +734 000,- Kč,
Činnost místní správy +16 000,- Kč. Celkem navýšení
příjmů o +1 046 557,- Kč. Navýšení výdajů: Cestovní
ruch +126 000,- Kč, Ostatní záležitosti pozemních
komunikací +89 000,- Kč, Mateřské školy +80 808,Kč, Základní školy +93 639,- Kč, Péče o vzhled obcí
a veřejnou zeleň +16 000,- Kč, Činnost místní správy
34 310,- Kč. Celkem navýšení výdajů o +439 757,- Kč.
Saldo +606 800,- Kč.
5a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 33/19, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městské nemovitosti – pozemku:
částí pozemkové parcely parcelní číslo 1146/1, ostatní
plocha (ostatní komunikace), o výměře cca 80 m2,
v obci Dubá, katastr. území Dřevčice. Přesná
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výměra a rozsah pozemku budou upřesněny geometrickým plánem. Jedná se o pozemek navazující na
nemovitosti ve vlastnictví žadatele u stavby čp. 19
v části obce Dřevčice. Předmětné části pozemků 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. Matějková, J. Fliegel,
M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, E. Jelenová)
proti schválení: 0
zdrželo se: 1 (E. Adamec)

5b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městské nemovitosti – pozemku
včetně porostů (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn,
písemná žádost – složka č. 27/19): pozemkové parcely
parcelní číslo 526/1, trvalý travní porost, o výměře 727
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 59 160,- 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: 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: 0

5c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městské nemovitosti – pozemku
(záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost
– složka č. 28/19): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o pozemkovou parcelu parcelní
číslo 1301/2, trvalý travní porost, o výměře 286 m2,
v obci Dubá, katastrální území Zakšín.
SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva v této souvislosti uzavřít Kupní smlouvu mezi
Městem Dubá (strana prodávající) a stranou kupující.
Kupní cena je stanovena ve výši 22 880,- Kč plus 21 %
DPH, plus správní poplatky, vše se splatností nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní
smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje.
Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné
kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
pro schválení: 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: 0

5d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě projednávání písemné žádosti
v rámci narovnání vzájemných vlastnických vztahů
a vlastnických hranic, směnu nemovitostí – pozemků
(záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, složka č. 23/19),
takto: podle vypracovaného geometrického plánu
z vlastnictví Města Dubá směnit pozemkovou parcelu
parcelní číslo 98/12, trvalý travní porost, o výměře 47
m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá, za pozemek
z vlastnictví navrhovatele, tj. pozemkovou parcelu parcelní číslo 3134, ostatní plocha (jiná plocha), o výměře
41 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Vzhledem
k tomu, že směňované nemovitosti jsou téměř stejné
výměry, bude tato směna provedena bez dalšího
finančního vyrovnání.

SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva v této souvislosti uzavřít Směnou smlouvu
(provedenou formou uzavření dvou kupních smluv
s kupními cenami ve výši 3 760,- Kč) mezi Městem
Dubá (strana první) a navrhovatelem (strana druhá).
Termín podpisu směnné smlouvy se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení této směny. Pokud
v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné směnné smlouvy, bude tato schválená směna zrušena.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová,
H. Středová, J. Klement, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 1 (A. Ložková)

5e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě projednávání písemné žádosti
v rámci narovnání vzájemných vlastnických vztahů
a vlastnických hranic, směnu nemovitostí – pozemků
(záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, složka č. 31/19),
takto: podle vypracovaného geometrického plánu
z vlastnictví Města Dubá směnit pozemkovou parcelu
parcelní číslo 2800/2, ostatní plocha (jiná plocha),
o výměře 41 m2, a pozemkovou parcelu parcelní číslo
3008/6, ostatní plocha (jiná plocha), o výměře 10 m2,
v obci Dubá, katastrální území Dubá, za pozemek
z vlastnictví xxx, tj. pozemkovou parcelu parcelní číslo
114/2, zahrada, o výměře 48 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Vzhledem k tomu, že směňované
nemovitosti jsou téměř stejné výměry, bude tato směna provedena bez dalšího finančního vyrovnání.
SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva v této souvislosti uzavřít Směnou smlouvu
(provedenou formou uzavření dvou kupních smluv
s kupními cenami ve výši 4 080,- Kč) mezi Městem
Dubá (strana první) a xxx (strana druhá). Termín
podpisu směnné smlouvy se stanovuje nejpozději
do tří měsíců ode dne schválení této směny. Pokud
v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné směnné smlouvy, bude tato schválená směna zrušena.
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: 0

5f) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva v rámci realizace stavební akce Města Dubá
„Dubá, část DEŠTNÁ – chodníky podél I/9“ odkoupit
do vlastnictví Města Dubá (složka č. 35/19) nemovitost
– pozemek: pozemkovou parcelu parcelní číslo 93/13,
ostatní plocha (manipulační plocha), o výměře 80 m2,
v obci Dubá, katastrální území Deštná u Dubé. Jedná
se o pozemek, přes který byl z části vybudován nový
chodník, ostatní části pozemku jsou využívány jako
veřejná prostranství (veřejná zeleň). Odkoupením tohoto pozemku dojde ke scelení pozemků ve vlastnictví
Města Dubá.
SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva v této souvislosti uzavřít Kupní smlouvu mezi
xxx (strana prodávající) a Městem Dubá (strana kupující). Kupní cena je stanovena ve výši 6 400,- Kč, plus
správní poplatky, se splatností nejpozději při podpisu
kupní smlouvy.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 1 (M. Fuxa)

5g) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva uzavřít Smlouvu o spolupráci při ochraně,
údržbě a využití městského rybníku „Malý Mlýnek“
(pozemková parcela parcelní číslo 414/1, vodní plocha
o výměře 13 175 m2, v obci Dubá, katastrální území
Dubá), mezi Městem Dubá a Českým rybářským
svazem, z. s., místní organizace Dubá. Smlouva
o spolupráci bude uzavřena na dobu neurčitou, s účinností ode dne 1. listopadu 2019, 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: 0

5h) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě předložené žádosti v rámci
dořešení majetkových vztahů ohledně zasíťovaných
stavebních pozemků v ulici Na Terase v části obce
Dubá, číslo stavby CL 012 011 Dubá, název stavby
Vodovod a kanalizace pro 11 RD p.p.č. 335/1, uzavřít
třístrannou Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Dubá (vlastník pozemků – strana povinná), společností Severočeská vodárenská
společnost a.s., se sídlem Teplice (strana oprávněná)
a xxx (investor), viz příloha.
Věcné břemeno spočívá v povinnosti strpění uložení
a provozování inženýrské sítě vodovodního a kanalizačního řadu a s ním související objekty, s umožněním vstupu a vjezdu na městské pozemky pozemkové
parcely parcelní čísla 335/14, 335/23, 335/27, 338/3,
339/1, 340/1 a 3000/1, v obci Dubá, katastrální území
Dubá, v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem
č. 1132-102/2019. Jednorázová finanční náhrada za
zřízení práv odpovídajících věcnému břemeni služebnosti je sjednána v souladu s ceníkem Města Dubá
ve výši 19 350,- Kč bez DPH. Investor hradí všechny
poplatky.
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: 0

6) SCHVÁLILO na návrh paní starostky podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, předložený upravený návrh Zadání
Změny č. 2 Územního plánu Dubá, viz příloha.

SOUHLASILO na návrh paní starostky se zkráceným postupem pořizování změny č. 2 Územního
plánu Dubá podle ustanovení § 55a a 55b zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), v platném znění.
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: 0

7) SCHVÁLILO na návrh paní starostky uzavřít
Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období od 1. 1. 2020
do 31. 12. 2023 mezi Městem Dubá a Libereckým
krajem, viz příloha. Město Dubá zaplatí na zajištění
dopravní obslužnosti Libereckému kraji částku ve výši
155 070,- Kč za kalendářní rok.
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: 0

komentář starostky: Smlouva navazuje na spolupráci
v minulých letech a částka zůstává ve stejné výši, a to
90 Kč na obyvatele a rok.

pro schválení: 8 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, J. Fliegel, H. Středová,
J. Klement, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 2 (V. Matějková, M. Šimonová)

9) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ program
a činnost Osadního výboru Deštná.
komentář starostky: V Deštné se v letošním roce
investovalo do rekonstrukce a doplnění chodníků,
akce je těsně před fyzickým dokončením a následovat
bude kolaudace. Seznámili jsme se s programem
osadního výboru a s akcemi, které byly osadním
výborem v průběhu roku pořádány.
10) VZALO NA VĚDOMÍ informace týkající se:
– 2. ročníku Svatováclavského běhu městem Dubá,
který se konal dne 28. září 2019
– získané dotace Městem Dubá z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR z Programu podpora regenerace
brownfieldů na akci: Regenerace brownfieldu u čp.
14 v Dubé
Ing. Irena Žalovičová, starostka
Martin Fuxa, místostarosta

8) VYSLOVILO na návrh paní starostky podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se
vznikem pracovněprávních vztahů mezi Městem
Dubá a členy Zastupitelstva Města Dubá, a to: s paní
Monikou Šimonovou, hlavní pracovní poměr na pozici vedoucí úseku péče o veřejnou zeleň, a s paní
Mgr. Veronikou Matějkovou, dohoda o provedení
práce na výtvarné ztvárnění kroniky Města Dubá.

ÚMRTÍ

Indrych Pavel, Dubá
Hrach Zdeněk, Deštná
Balucha Emil, Dubá

VZPOMÍNÁME...

Dne 5. listopadu 2019 tomu bylo pět let, co nás navždy opustila
paní KVĚTA ZÁVOROVÁ ze Zakšína. S láskou a bolestí v srdci
stále vzpomínají dcera Markéta s rodinou a sourozenci.

Příští veřejné zasedání
zastupitelstva se koná
21. listopadu 2019
od 18 hodin v Dubé

Z městské matriky
JUBILEA

Dušičková Emilie, Panská Ves
Raiserová Františka, Dubá
Ingvort Jiří, Dubá
Miler Miroslav, Dubá
Kořínek Zdeněk, Nedamov
Kašpar Karel, Dubá
Drlík Zdeněk, Bukovec
Salvét Jaroslav, Dubá

82 let
95 let
75 let
75 let
81 let
85 let
87 let
75 let

NAROZENÍ
Dne 7. listopadu 2019 uplynou dva roky od chvíle, kdy nás navždy opustil pan
MIROSLAV JAKUŠ z Dubé. Kdo jste ho znali, věnujte mu prosím tichou vzpomínku. S láskou stále vzpomíná celá rodina.

Svárovská Olívie, Korce

Dne 8. listopadu 2019 tomu bude pět let od chvíle, kdy nás navždy opustil pan
MARIÁN IMRICH z Dubé. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S bolestí v srdci a s láskou stále vzpomínají manželka s dětmi, maminka a
ostatní příbuzní.
Týdny, měsíce i léta plynou, čas však nikdy nezacelí tu ránu
bolestivou.
Dne 11. listopadu tomu budou dva roky od chvíle, kdy nás náhle opustila naše milovaná manželka, maminka a babička paní
VĚRA ŠARBOCHOVÁ z Dubé. S bolestí v srdci a s láskou stále
vzpomínají manžel, děti s rodinami a ostatní příbuzní.
Tolik jsi život miloval a chtěl jsi s námi být,
ale osud krutý byl a nenechal tě žít.
Dne 28. listopadu 2019 uplyne 12 let, co nás navždy opustil
náš milovaný syn, manžel, tatínek, bratr, strýc, švagr, dědeček
a kamarád pan LADISLAV CHRAMOSTA z Vrchovan. Stále
vzpomínají a nikdy nezapomenou maminka, manželka s dětmi
a sourozenci s rodinami. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkujeme.

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.p.s.
Konopeova 812, Česká Lípa 470 01
e-mail: ceskalipa@czplk.cz, www.czplk.cz
Centrum poskytuje pomoc seniorům a zdravotně handicapovaným spoluobčanům od 3 let věku. Kontaktním pracovníkem je
paní Mgr. Veronika Holečková (mobil: +420 730 871 381).
Pravidelná poradna na Městském úřadu Dubá (přízemí)
se bude konat ve dnech 28. listopadu a 19. prosince 2019
od 8.00 do 10.00 hodin.
Centrum zajišťuje odborné sociální poradenství, osobní
asistenci, odlehčovací službu, půjčovnu kompenzačních
pomůcek či prodej baterií do sluchadel.
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Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá
Dne 27. 9. 2019 od 9:30 do 10:36 hodin vyjela
jednotka s technikou Nissan Patrol v počtu 1+3
k záchraně osoby v bezvědomí do ulice Za Hřištěm
v Dubé. Jednotka prováděla masáž srdce a použila
přístroj AED. Po příjezdu zdravotníků naši hasiči
nadále vypomáhali s oživováním, bohužel se ani
přes veškerou snahu záchranářů pacienta zachránit
nepodařilo.
28. 9. 2019 od 9:13 do 10:08 hodin byla jednotka
s technikou CAS 25 Liaz vyslána operačním střediskem v počtu 1+3 k úniku ropných produktů (nafty)
na vozovku I/9 (na 48 - 48,8 km). Na místo dorazila
také jednotka HZS stanice Doksy. Jednotky zasypaly
znečištěná místa v nebezpečných úsecích a prostřednictvím operačního střediska informovali správce komunikace. Naše jednotka při tomto zásahu
vypotřebovala 80 kg sorbentu Eco-Dry a po domluvě
s operačním střediskem se vrátila na základnu.
Dne 30. 9. 2019 od 12:28 do 13:17 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+3
k technické pomoci k odstranění stromu spadlého
přes komunikaci III/2601 (na 10,3 km). Jednotka
strom rozřezala, odklidila a provedla úklid vozovky.
Dne 2. 10. 2019 od 16:01 do 17:43 hodin byla
jednotka s technikou CAS 32 T148 II. vyslána operačním střediskem v počtu 1+2 k požáru budovy do
Starých Splavů. Na místě již zasahovaly jednotky
HZS a SDH, naše jednotka byla ponechána v záloze
a po domluvě s velitelem se vrátila na základnu.
Dne 5. 10. 2019 od 14:17 do 15:13 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+2
k dopravní nehodě osobního automobilu na komunikaci I/9 (na 48,1 km). Vůz se nacházel mimo komunikace na střeše a venku u něj byly dvě osoby, které
vyvázly bez zranění. Na místo dorazili zdravotníci
a jednotka HZS stanice Doksy. Naše jednotka zajistila vozidlo proti možnému vzniku požáru a vypomohla
s řízením provozu. K úniku provozních látek nedošlo.

Dne 5. 10. 2019 od 16:29 do 17:02 hodin byla
jednotka s technikou CAS 25 Liaz vyslána v počtu
1+3 operačním střediskem k úniku ropných produktů v délce cca 1 km na komunikaci II/259 (na 38,6
km) u Křenova. Na místo dorazila jednotka HZS
stanice Doksy, která spolu s našimi hasiči zasypala
nebezpečné zatáčky a prostřednictvím operačního
střediska byl inforomován správce komunikace. Naše
jednotka vypotřebovala cca 30 kg sorbentu.
Dne 10. 10. 2019 od 17:30 do 18:06 hodin vyjela jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+4
k technické pomoci v Dubé na Malou Stranu, kam
byla vyslána kvůli otevření domu, jehož obyvatel
několik dní nevycházel a nereagoval na bouchání
na okno. Jednotka vnikla do domu a přivolaný lékař
u nalezeného konstatoval exitus. Po odvezení těla
pohřební službou byl objekt zajištěn proti vniknutí
a klíče byly předány starostce města.
Dne 18. 10. 2019 od 11:26 do 12:30 hodin byla
jednotka s technikou CAS 25 Liaz vyslána v počtu
1+3 operačním střediskem k dopravní nehodě osobního automobilu na komunikaci I/9 (na 43,5 km), který
se po nárazu do stromu nacházel mimo komunikaci.
Jedné zraněné osobě byla poskytknuta předlékařská
pomoc, pacient však odmítl nasazení krčního límce.
Po příjezdu zdravotníků, policie a jednotky HZS stanice Doksy provedli dubští hasiči na vozidle protipožární opatření a věnovali se řízení provozu. Po přistání
LZS pomohla jednotka s transportem pacienta do
vrtulníku.

Dne 21. 10. 2019 od 7:26 do 8:05 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+4 k dopravní nehodě na obchvat města Dubá, kde se střetla
dvě osobní vozidla. Řidička jednoho z vozů utrpěla
lehká zranění, byla jí poskytnuta předlékařská pomoc
a nasazen krční límec. Na místo dorazili zdravotníci,
policie a jednotka HZS stanice Doksy. Naše jednotka
provedla zajištění vozidel proti možnému vzniku po-

Revize kotlů

Stejně jako v roce 2017 máte možnost využít nabídky hromadné revize kotlů na pevná paliva.
V průběhu měsíců listopadu a prosince můžete potvrdit svůj zájem na e-mailu: ekolog@mestoduba.cz
nebo na telefonním čísle 724 857 243. Jediné informace, které potřebuji znát jsou adresa umístění
kotle, značka výrobce (Dakon, Viadrus, Atmos apod....) a telefonní kontakt na vás.
Předpokládaný termín revizí je přelom měsíců ledna a února 2020. V případě většího počtu
zájemců je cena za provedení revize výhodnější. Revizi hradí majitel kotle. Pro případné otázky
jsem vám plně k dispozici.
Zuzka Martínková, ekoložka
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žáru. K úniku provozních látek nedošlo.
Dne 23. 10. 2019 od 9:57 do 11:36 hodin byla jednotka s technikou CAS 25 Liaz vyslána v počtu 1+3
operačním střediskem do areálu společnosti FOL-OBAL s. r. o. v Doksech. Jednalo se o cvičení. Po
skončení cvičení došlo k lehkému zranění jednoho
z členů HZS ČR.
Dne 25. 10. 2019 od 10:11 do 11:03 hodin
vyjela jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu
1+4 k likvidaci hořící větve na vysokém napětí
v části Nedamov - směr Plešivec. Po příjezdu na
místo požádala jednotka prostřednictvím operačního střediska společnost ČEZ o přerušení dodávky
elektřiny. Na místo dorazila jednotka HZS stanice
Doksy. Po vyspnutí proudu pracovníkem společnosti
ČEZ byla větev z drátů vysokého napětí odklizena
a rozřezána.
Dne 27. 10. 2019 od 14:38 do 15:53 hodin byla
jednotka s technikou CAS 32 T148 II. vyslána v počtu
1+2 k požáru lesní hrabanky, která zahořela od nedohašeného ohniště. Požár byl zlikvidován pomocí
jednoho proudu „C“.
Zuzka Martínková

Pozor na
žhavý popel

Topná sezóna je v plném proudu a proto
je na čase připomenout si několik zásadních
pravidel pro nakládání s popelem.
Ukládáte-li popel do popelnice či kontejneru, je třeba dbát na to, aby byl zcela vychladlý. V případě, že z něj stále sálá teplo, NESMÍ
být do popelnice vsypán, protože hrozí, že
ostatní odpad v ní zahoří. V takovém případě dojde nejen ke zničení odpadové nádoby,
ale škoda může vzniknout i na jiných věcech
- např. na vedle stojícím vozidle či dalších nádobách. V minulosti evidujeme případ, kdy od
popelnice, v níž začal kvůli žhavému popelu
hořet odpad, chytil plot či keře. K velkému neštěstí už pak zbývá jen malý krůček.
Opět připomínám, že v případě zničení
nádoby (která je majetkem svozové firmy)
hrozí, že před vydáním nové nádoby budete muset nejprve uhradit vzniklou škodu. Ta
se např. u sídlištních kontejnerů může vyšplhat i na více než 6 tisíc korun. Kovové nádoby na popel bohužel přistavovat nemůžeme.
Sama taková nádoba potom svádí k tomu,
aby se do ní ukládal odpad ještě před jeho
vychladnutím. To je problém především proto, že svozová firma nádoby, ve kterých je
horký popel nevyveze, a to z bezpečnostních
důvodů, aby nedošlo k zahoření celého nákladu uvnitř popelářského vozu. V takovém
případě nemá občan nárok na provedení náhradního svozu.
Předem vám všem děkuji za pochopení
a za to, že budete vzorně dávat do popelnic
jen studený popel. Ti z vás, kdo topí dřívím a
využívají aspoň část popela třeba na kompost
dávám palec nahoru. :)
Věřím, že se nám v porovnání s roky předešlými podaří škody na nádobách v zimním
období zcela minimalizovat.
Zuzka Martínková, ekoložka
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Zajímavosti

Podzimním lesem

Mineme malou okrouhlou stavbu čerpací stanice
bývalého dražejovského vodovodu a pokračujeme
rovně podél údolí. Cesta vstupuje do lesa, míjíme
rozcestí, ale neodbočíme, jdeme dále v přímém
směru. Napravo nad strání stávaly domy bývalé

osady Heřmánky. U cesty stojí malý objekt pramenné
jímky – rovněž součást bývalého dražejovského
vodovodu.
Pokračujeme po značené cestě, po obou stranách
údolí můžeme obdivovat skalní útvary a půvabná
lesní zákoutí. Posléze značka odbočuje doprava
pěšinou vzhůru, my zvolíme pohodlnější cestu.
Jdeme dále v přímém směru, všimneme si zbytků
štukových zídek podél cesty. Dojdeme k velkému
balvanu, za nímž odbočuje cesta doleva k samotě,
kdysi nazývané Borngrund. My se ale dáme doprava,
zarůstající cesta vede podél paseky, nad níž ční rozlámaná skalní stěna.
Cesta mírně stoupá až na rozcestí, kde se zprava
opět připojí červená značka. Jdeme vlevo vzhůru
podél skalních věží, mezi nimi vidíme štukové zdi,
které chránily obdělávané pozemky proti půdní erozi.
Vystoupáme až do osady Dražejov, projdeme kolem
památkově chráněného roubeného domu čp. 7 na
náves s kaplí sv. Jana Nepomuckého a s rybníčkem.
Na silnici půjdeme doleva po červené turistické značce až na rozcestí u nedávno opraveného křížku, kde
odbočíme opět doleva po zelené turistické značce.
Projdeme kolem dražejovského hřbitova s opravenou márnicí a pokračujeme k lesu. Cesta o něco dále
schází dolů skalním úvozem a pak vede po planině,
na jejímž konci je nalevo hezký výhled do lesnatého
údolí. Zelená značka odbočuje doprava, za loukou
vpravo leží další ze samot, bývalý Hallerberg. My ale
jdeme po cestě vlevo, scházíme dolů, míjíme odbočku doleva k samotě Borngrund a na rozcestí se dáme
rovně, doprava bychom se dostali do osady Kluk.

V době napoleonských válek, které zasáhly i české
země, vznikl v Dubé vojenský špitál záložní divize
arcivévody Rainera. Arcivévoda Josef Rainer byl
v letech 1801 – 54 majitelem 11. pěšího pluku, který
se v roce 1805 zúčastnil bojů u německého města
Jungingen a v říjnu téhož roku se ocitl u Ulmu ve
francouzském zajetí. Vojákům z tohoto pluku se
říkalo rajneráci. Sídlo pluku bylo v Písku. Záložní divize – Reserve Division – sloužila k výcviku mužstva
a byla doplňována muži v Kouřimském kraji.
Na začátku 19. století ještě v Dubé nestála žádná
nemocnice – ta byla postavena až v roce 1896, vojenský špitál záložní divize vznikl v usedlosti čp. 33
v dnešní Nedamovské ulici. Kolik celkem vojáků tímto
špitálem prošlo není nijak doloženo, ale z matričních

záznamů se dozvíme, že zde zemřelo od konce
prosince 1805 do počátku března 1806 celkem 31
vojáků. Nejmladším z nich bylo 14 let a zdaleka
nepocházeli jen z Kouřimského kraje, někteří byli až
ze Slezska, či odjinud. Jako příčina smrti je v mnoha
případech uvedena dysenterie – tedy úplavice. Pohřbeni byli podle matriky v Dubé na horním hřbitově,
tím byl pravděpodobně myšlen hřbitov u bývalého
kostela sv. Petra a Pavla.
11. pěší pluk vznikl již v roce 1629, tehdy byl jeho
majitelem plukovník hrabě Hardegg a posledním
majitelem pluku od roku 1902 byl princ Johan Georg
Saský. Pluk se zúčastnil i bojů v I. světové válce a po
vzniku Československa byl nasazen na vojenské hájení zájmů nově vzniklého státu proti separatistickým

Výchozím bodem procházky jsou Rozprechtice,
například parkoviště nedaleko Rozprechtického
rybníka. Odtud se vydáme červeně značenou cestou, odbočující ze silnice u empírového pavilonu do
Pramenného dolu, jehož mokřinaté údolí spadá do
přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky.

10

Vojáci v Dubé

Stále se držíme víceméně přímého směru, cesta
míjí paseku a poté se noří do velmi hlubokého úvozu.
V jeho dolní části si můžeme všimnout vlevo původní
cesty, zahloubené do skály. Vyjdeme z vysokého lesa
do hájku a posléze na louku, z které je pěkný rozhled
do krajiny. Cesta míjí jeden z řady bunkrů, tento překvapí špatným stavem betonu.

Dalším úvozem sejdeme u zdevastovaného Rozprechtického statku na silnici, kde se dáme doleva
a dojdeme zpět na parkoviště. Trasu dlouhou přibližně 6,5 km lze absolvovat i na horském kole.
myš
tendencím Němců a Maďarů. Po roce 1921 došlo
ke sloučení náhradního praporu pěšího pluku č. 11
s 11. střeleckým plukem „Františka Palackého“ a z
toho vznikl nový pěší pluk 11 „Františka Palackého“
v Písku. Po roce 1948 jeho označení zaniklo. Přesto
asi nejvíce utkvěl 11. pěší pluk, tak zvaná infanterie,
v povědomí národa v době, kdy ho vlastnil arcikníže
Rainer. Rajneráci se objevili i v lidové písničce, kde
se zpívá: Teče voda, teče, od potoka k řece, namluvil
si mladý rajneráček modrooké děvče. 31 chlapců
a mladých mužů ze záložní divize Rainerova 11. pěšího pluku si na přelomu let 1805 a 1806 už bohužel
nenamluvili nikoho, ukončili svůj život v Dubé.
myš

Nedvězí 2019

19. ročník výstupu na Nedvězí přilákal 28 poutníků, nejmladšímu bylo 17
měsíců a nejstaršímu více než 70. Slunečné počasí lákalo k rychlému tempu,
a tak první poutníci se rozhlíželi z Nedvězí už ve 14:30. Tradiční opékání buřtíků
jsme vyměnili za nafouknuté balónky pro štěstí, nikomu to nevadilo, a tak jsme
se zahleděli za odlétajícími balónky, které způsobily ve slunečních paprscích
neobvyklou podívanou. Děkuji všem za účast, byli jste úžasní! Příští výstup přinese
další překvapení, bude totiž dvacátý. Pěkný podzim všem milovníkům přírody,
Jana Mašková

Děti dětem - pro nemocné
kamarády a kamarádky

MŠ Dubá se společně s Klubem malých Dubáčků se zapojila do celostátní
sbírky. Sbírka bude osobně předána v nemocnici v České Lípě
na Dětské a Porodnické oddělení dne 30.11. v 10 hodin.

Seznam potřebných hraček a pomůcek:

omyvatelné gumové nebo plastové hračky mohou být i použité, ne však
poškozené, hračky pro děti od 2 měsíčů do 3 let (např. chrastítka, kroužky,
kostky, skládačky, leporela), autíčka pro malé i větší kluky, malé panenky,
pastelky, omalovánky, malá odstrkovadla, gumové nazouváky
(typu Crocsy) od vel. 26 a více

Pro porodnické oddělení:
rychlozavinovačky pro novorozence
velké panenky „miminka“

Sběrná místa: MŠ a Klub malých Dubáčků (Klubový dům)
Do sbírky můžete přispět až o středy 27. listopadu 2019.

Děkujeme všem, kteří do této sbírky přispějí.
Mateřská škola Dubá
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PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

J. Rupertová
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PLACENÁ INZERCE

PALIVOVÉ DŘEVO DEŠTNÁ
nabízí:
MĚKKÉ DŘEVO
ŠTÍPANÉ
TVRDÉ DŘEVO
ŠTÍPANÉ

1 prmr za 700,- Kč
1 prmr za 900,- Kč
1 prmr za 1.100,- Kč
1 prmr za 1.300,- Kč

Doprava možná, lze i vlastní.
kontakt: 723 258 285

J. Rupertová
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Nejlepší místo pro život

Je ochrana přírody nutná?

Na odpovědi na tuto otázku se neshodují ani odborníci. Na jedné straně je deklarováno, že ochranou přírody je nutné kompenzovat destruktivní vliv člověka
na životní prostředí. Na straně druhé zní argument:
Země prošla ve své historii pěti obdobími masového
vymírání druhů a dnešní devastace způsobená
člověkem není nic mimořádného. Příroda je mocná,
není třeba se o ni strachovat, další evoluce si poradí
i se současnými proměnami biotopů, i s úbytkem druhů, ať je jakkoliv masivní. Ostatně člověk masakroval
biologické druhy už jako paleolitický lovec.
Diskuzi s kvalitními argumenty na toto téma
prakticky nelze najít. Ty probíhají především uvnitř
„sociálních bublin“ klonících se k jedné či druhé straně. Myslím, že je to škoda, protože taková diskuze by
nám pravděpodobně pomohla k racionálnímu přístupu k životnímu prostředí. Současná situace nahrává
reaktivnímu jednání politické scény s využitím populistických gest, jež ve svém důsledku pravděpodobně
přírodě spíš škodí (vše, co se děje v zájmu zastavení
globálního oteplování, se jeví spíš jako podivná stimulace ekonomiky, než skutečná pomoc přírodě).
Pravděpodobně se všichni shodneme na tvrzení,
že bez přírody by tu nebyl život, tak jak jej známe
a že kvalita životního prostředí úzce souvisí s kvalitou
našeho života. Hezky to shrnul Konrad Lorenc již
v roce 1972: „Když civilizované lidstvo ve slepém
vandalismu ničí živou přírodu, jež ho obklopuje
a živí, ohrožuje samo sebe ekologickým zruinováním.
Patrně si začne uvědomovat své chyby, až když je
pocítí ekonomicky, to však už bude nejspíš pozdě.
Nejméně ze všeho si všímá toho, jak dalece poškozuje tento barbarský proces jeho mysl. Všeobecně
a rychle se šířící odcizení civilizovaného člověka živé
přírodě nese velký díl viny na jeho vzrůstajícím estetickém a etickém úpadku.“

18

Věřím, že si příroda poradí i bez člověka, nicméně
aby tu pro člověka bylo stále příznivé klima, je nezbytné, aby o své životní prostředí pečoval. Neméně
důležité je, naučit se vidět věci takové jaké jsou. Ve
střední Evropě jsou víc než sporná brčka z bambusu,
která vydáváme za ekologičtější než jakákoliv jiná.
Být „EKO či BIO“ je dnes v módě, bohužel i tento na
první pohled smysluplný trend, přináší často hlavně
ekonomický profit. Nabízí se revoluce… Revoluce
proti vlastní hlouposti, což je záležitostí vcelku individuální.
Historie ochrany přírody a krajiny v ČR
Teoretický podklad právní ochrany přírody se vytvářel již od středověku. V této době měla ochrana
především důvody estetické, historické a kulturní,
ale dochází i k prvním vědeckým pokusům o odůvodnění ochrany zejména krajiny a jejího vzhledu.
První právní akty se týkaly především majetku,
který tehdy tvořily také přírodní zdroje, včetně zvěře.
Cílem zde byla právní ochrana proti pytláctví apod.
a většinou se jednalo o nařízení k ochraně lesů
a lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř
a ryby. První právní normy tak vznikaly již ve 12. až
14. století. Kolem roku 1189 byla vydána Statuta
Konrádova českého knížete Konráda Oty a v roce
1360 Kniha Rožmberská, obě zmiňují ochranu lesů,
i když v podobě opatření proti krádeži dřeva. Prvky
připomínající ochranu přírody však obsahoval návrh
Maiestas Carolina císaře Karla IV., který obsahoval
propracovaný systém feudální správy lesů a stanovil
přísné tresty při jeho porušení, pro odpor šlechty však
návrh nenabyl platnosti.
Na začátku 19. století, v období nastupujícího romantismu, se již objevují vědomé snahy o ochranu některých přírodních a krajinných prvků a území. Jednotlivé

osoby již zřizují první chráněná území, většinou šlo
o aktivity osvícených šlechticů. První chráněné území
na českém území – Žofínský prales – zřídil 28. srpna
1838 na svém panství Nové Hrady Jiří Augustin Langueval-Buquoy. Ve stejném roce zřídil další chráněné
území Hojná voda. Obě tato chráněná území existují
dodnes, Žofínský prales jako národní přírodní rezervace a Hojná voda jako národní přírodní památka.
Roku 1858 pak kníže Jan Schwanzerberg založil
rezervaci Boubínský prales, dnešní stejnojmennou
národní přírodní rezervaci. První odrazy ochranářských snah se začínají objevovat i ve správních
aktech státních úřadů a v obecně závazných právních normách – např. tzv. Prügelpatent z roku 1854,
který byl léta užíván pro ochranu přírodních památek.
Právní úprava ochrany přírody v moderním
slova smyslu se datuje na území dnešní ČR teprve začátkem 20. století, se vznikem samostatné
Československé republiky. V roce 1933 bylo vyhlášeno na 30 chráněných území a do roku 1938 bylo
zřízeno celkem 142 přírodních rezervací. Až v roce
1956 vznikla první chráněná krajinná oblast (Český
ráj) a v roce 1963 byl zřízen první národní park na
území České republiky – Krkonošský národní park.
Zakladatelem moderní ochrany přírody a krajiny
v Československu byl přírodovědec a pedagog
Rudolf Maximovič, od roku 1922 do roku 1948 první
generální konservátor ochrany přírody, tedy nejvyšší
představitel státní ochrany přírody. Podílel se rovněž
na přípravných pracích k založení Mezinárodního
svazu na ochranu přírody (IUCN). Pokračovatelem
v jeho díle v poválečných letech byl Dr. Jaroslav
Veselý, první ředitel Státního ústavu památkové péče
a ochrany přírody, který se zasadil mimo jiné o kontinuitu naší účasti v rámci mezinárodního dění v ochraně přírody a o udržení vysoké odborné kvality oboru.
O samostatný zákon o ochraně přírody usilovali
čeští odborníci a politici již od počátku 20. století, do
roku 1956 byla předložena řada návrhů, které však
nebyly schváleny. Až v roce 1956 byl schválen první

zákon o státní ochraně přírody na území dnešní
ČR, zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody.
Předmětem ochrany byla chráněná území, chráněné přírodní výtvory a chráněné přírodní památky
a dále chráněné druhy živočichů, rostlin, nerostů
a zkamenělin. V době svého přijetí představoval
tento zákon významný příspěvek k ochraně přírody.
Počátkem 70. let 20. století však již bylo zřejmé, že
ochrana přírody založená na představě vyjádřené
tímto zákonem, tedy že stačí chránit jen vybraná
území, je naprosto nedostačující. Tzv. konzervační
přístup k ochraně přírody, panující na území ČR
od 19. století, nebyl schopen zabránit rozsáhlé
degradaci přírody a krajiny. Nepočítal rovněž s dynamickým vývojem přírodních stanovišť a ekosystémů.
Neutěšený stav přírody i ve zvláště chráněných
územích dokazoval, že nestačí chránit přírodu
jen na vybraných územích, ale že je nezbytné
chránit ji na celém území státu. Jednou z příčin
špatného stavu přírody a krajiny byla i skutečnost, že socialistický stát dával často přednost
hospodářským zájmům. Proto po roce 1989 bylo
přikročeno, též v souvislosti s rozsáhlými politickými, hospodářskými a společenskými změnami,
k přijetí nové právní úpravy ochrany přírody a krajiny.
V roce 1992 byl přijat dosud platný zákon číslo
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Tato
úprava již vychází ze zásad prevence, předběžné
opatrnosti, udržitelného využívání přírodních zdrojů,
integrované ochrany atd. a doplňuje stávající konzervační přístup k ochraně dochovaného přírodního
prostředí aktivním přístupem za účasti, jak státu, tak
soukromých osob, často vlastníků pozemků či ne-

vládních ekologických sdružení. Rovněž je v České
republice platná cela řada dalších právních norem
s víceméně přímým vztahem k ochraně přírody.
Do roku 1989 byla státní ochrana přírody společně
s památkovou péčí a správou jeskyní součástí resortu
kultury (Státní ústav památkové péče a ochrany přírody). V roce 1990 vznikl Český ústav ochrany přírody,
který byl v roce 1995 rozdělen na Agenturu ochrany
přírody a krajiny ČR (pod níž spadala i správa jeskyní)
a Správu chráněných krajinných oblastí ČR (ta byla
v roce 2003 přejmenována na Správu ochrany přírody). V roce 2006 došlo k poslední změně. V reakci
na nové územní uspořádání státu a environmentální
povinnosti člena Evropské unie byly Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Správa ochrany přírody
spojeny do jedné instituce pod staronovým názvem
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Správa jeskyní byla vyčleněna jako samostatný subjekt. V současné době, kromě řady jiných aktivit AOPK vykonává
státní správu na území 24 chráněných krajinných
oblastí, 235 národních přírodních rezervací a národních přírodních památek a 549 přírodních rezervací
a památek přímo v CHKO (údaj ke dni 31.12.2018).
Tato území pokrývají téměř 11 000 km², tedy necelých
14 % rozlohy státu. AOPK ČR je nejen spravuje, ale
také o ně pečuje – hodnotí jejich stav, zajišťuje management a přípravu plánů péče.
Míša Bašová
Zdroje:
K. Lorenz (8 smrtelných hříchů); www.cittadella.cz
J. Velek (Příběh pro dvě nohy); www.mendelu.cz
http://www.ochranaprirody.cz
http://www.casopis.ochranaprirody.cz

FOTOHÁDANKA

Uhádnete, kde deroucí se tráva a jetel vytváří tak zajímavou mozaiku? (autor Pepa Středa)

Poklad z SD

Určitě si teď říkáte, co je to na té fotografii pod
sousední fotohádankou. Ti z vás, kteří mají jestřábí
zrak nebo aspoň brýle po ruce už jistě rozpoznali,
že v prosklených krabičkách na snímku jsou brouci hodně brouků. Původně jsem je chtěla vyfotit jen jako
zajímavost a ukázat doma dětem, to jsem ovšem
ještě netušila, jaké s nimi zažijeme dobrodružství.
Vezměme to ale hezky od začátku.
Ve sběrném dvoře už jsme od občanů přebírali
kdejaké „poklady“. Jednoho krásného říjnového dne
k nám zavítala i milá a velice příjemná paní „P“ (ona
ví), která se na nás obrátila s prosbou. Nadále již
nebylo možné přechovávat doma rozsáhlou sbírku
brouků a nepřeberného množství dalšího hmyzu
a proto nás požádala, zda by vše se sbírkou spojené
mohla dovézt k nám. Žádný problém. Už na první
pohled bylo patrné, s jakou precizností a péčí po
mnohá léta její manžel (pan „P“) svoji milovanou
sbírku zakládal a rozšiřoval a nám bylo jasné, že jeho
práci zkrátka musíme zachránit.
Proto jsem se obrátila na Míšu Bašovou a společně jsme celou sbírku čítající skutečně mnoho
krásných kousků převezli na místo nejpovolanější do Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, kde
ji od nás převzal sympaťák Lukáš Blažej, zoolog se
specializací na bezobratlé. Velice nás potěšilo, když
nám s nadšením popisoval, jak sbírku očistí, ošetří
a poté se stane součástí vystavovaných muzejních
exponátů. Dokonce nám slíbil, že až bude vše hotové
a vystavené, přečtou si v informacích o sbírce návštěvníci muzea, že tyhle krasavce získalo muzeum
od nás ze sběrného dvora.
Chtěla bych tímto poděkovat paní „P“, která v nás
vložila důvěru a vyzvat i ostatní. Potřebujete pomoci?
Poradit? Zachránit váš poklad? Obraťte se na nás,
rádi vám pomůžeme.
Zuzka Martínková
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na školním dvoře před tělocvičnou

Ze života škol

Adopce zvířátek
z naší školní ZOO

Když dorazili naši zástupci ekotýmu ze společné
schůzky s informací o možnosti adopce některého
ze zvířátek, neváhali jsme ani chvilku. Tedy až po
tom, co jsme si vysvětlili, co takové slovo ADOPCE
znamená.
Začalo se přemýšlet o tom, co by to mělo být za
zvířátko. Padaly různé návrhy. Kluci chtěli samozřejmě hady, pavouky … Holčičky zase morčata, želváka
Evžena … Nakonec jsme se za zvířátky vypravili
a společně se domluvili, že adoptujeme činčilu. Překvapením bylo, že v domečku byly činčily dvě.
Adoptovali jsme tedy obě. JSOU NAŠE. Zavedli
jsme si služby a pravidelně chodíme naše zvířecí
kamarády krmit a dělat jim společnost. Máme z nich
velkou radost a věříme, že nám spolu bude dobře.
Kamarádi z druhé třídy

Jak druháci oslavili Den stromů

Určitě každý ví, že i stromy mají svůj den D. V ČR
je tato tradice již od roku 1906 (přerušila ji jen válka
a komunistický režim) a znovu obnovena byla pak v
roce 2000. Den stromů se nyní slaví 20. října nejen
v České republice, ale i v ostatních zemích v Evropě.
Vstupenkou na oslavu byl balíček sběru, na podporu
záchrany stromů.
Co by to bylo za oslavu, kdybychom se museli
učit, pomysleli si žáci, když přišli do školy. Učebnice
a pracovní sešity zůstaly tedy schované. Pravda je,
že se krásně učilo i bez nich. Hlavně se žáci učili
prvouku, pracovali ve skupinách – poznávali stromy,

jejich větve, kůru, listy a plody, vydali se do přírody.
I hodiny výtvarné výchovy a pracovních činností
byly pestré. Žáci pozorovali pestrou paletu barev
v podzimní přírodě, zdobili se navzájem, tvořili
společně velikou kytici z listů…. Během dne
několikrát zazněla písnička Stromy od Z. Svěráka
a J. Uhlíře. S končícím dnem si většina žáků už
prozpěvovala refrén této krásné písně.
Po celý den byli žáci moc šikovní, spolupracovali,
měli bezva náladu, která je provázela i cestou domů
ze školy.
Jana Pancová, třídní učitelka

Logická olympiáda 2019

Tak jako loni, tak i letos byla tradičně první matematickou soutěží v letošním školním roce Logická
olympiáda 2019. Tuto celorepublikovou akci pořádá
Mensa České republiky a je založená na logických
úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatné uvažování a pohotové rozhodování.
Do 30. září probíhala registrace soutěžících a
v nominačním kole vyplnili soutěžící krátký on-line
test. V rámci celé České republiky se v letošním roce
zaregistrovalo 71 208 soutěžících z 3 249 škol, což je
nejvíce v historii soutěže. U nás se do dvou kategorií
přihlásilo 24 žáků.
Kategorie A: 1. stupeň základní školy (2. – 5. třída)
Kategorie B: 2. stupeň základní školy (6. – 9. třída)
Délka testu v obou kategoriích nepřekročila 30
minut. Žáci jej mohli řešit ve škole během jedné vy-

učovací hodiny nebo pohodlně z domova ze svého
počítače. Účastníci kategorie A pracovali samostatně
nebo za pomoci rodičů. Za tuto spolupráci a pomoc
děkuji.
Kategorii A řešilo celkem 13843 soutěžících, z toho
v našem kraji 461. Do Kategorie B se zapojilo 20188
řešitelů, z toho v našem kraji 528.
Na naší škole se na 1.stupni nejvíce dařilo žákům 5.B třídy, kde ti nejlepší obsadili 184-197 místo
v kraji. Na 2.stupni nejlépe vyřešili test nominačního
kola žáci 8.třídy. Ti nejšikovnější se umístili mezi 168191 místem v Libereckém kraji.
Všem účastníkům děkuji za dobrou reprezentaci
školy a doufám, že se všichni účastní i dalších
ročníků.

Popletené pohádky v knihovně v České Lípě

Není snad nikdo, kdo by neměl rád pohádky.
Všichni je milují a tak se druháčci vypravili do
knihovny. Tentokrát to bylo až do České Lípy.
Jak dobře pohádky znají si mohli ověřit v rámci
výukového programu, který se jmenoval „Popletené
pohádky“. Pozorně poslouchali a chvílemi se
usmívali nad tím, jak moc popletené jsou. Co však
bylo moc fajn, že dokázali zařadit do pohádek
správná zvířátka, osoby i věci. Věděli, že pohádky
jsou s dobrým koncem a ve většině vítězí dobro
nad zlem, Honza přemůže draka, princ si vezme
princeznu atd.
Program se všem moc líbil a paní knihovnice
odměnili velkým potleskem jako poděkování.
Jana Pancová, třídní učitelka
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Mgr. Miroslava Sochová

Dubá žije v JumpParku

Celý uplynulý školní rok děti sbíraly razítka
z nejrůznějších aktivit, pořádaných městem Dubá.
Odměnou jim letos byl výlet do JumpParku v Praze
5-Zličíně. Celkem 36 hopsajících dětí prožilo
dvě hodiny na trampolínách nejrůznějších tvarů.

Užily si to náramně, propocená trička mluvila
jasně. Děkujeme MěÚ Dubá za úhradu dopravy
a věříme, že i v tomto školním roce bude hodně
sběračů razítek!
Jana Mašková

Společné odpoledne

Žáci z druhé třídy se spolu s paní učitelkou a tetou
Naďou domluvili na tom, že spolu stráví i odpoledne,
kdy už by si každý mohl vlastně dělat dle svých zálib.
Například lenošit, číst knihu, hrát hry na tabletu, lumpačit s kamarády…
A jak takové společné odpoledne vypadalo?
Autobusem jsme odjeli do České Lípy. Naše první
cesta vedla k místu, kde se všichni pořádně nasvačili. Po svačině přišla na řadu zmrzlina. Byla výborná
a ochutnal ji i náš třídní maskot plyšák Myšák, který
nesmí nikde chybět.
Další plán byl navštívit premiéru filmu ve zdejším
kině. Film Sněžný kluk se nám moc líbil.
Autobus domů jel po skončení kina až za hodinu,
využili jsme tedy i blízké dětské hřiště. Unaveni jsme
se vraceli domů ke svým rodinám.

PS: Byl to od dětí moc hezký nápad, strávit spolu
odpoledne. Pokud přijdou s podobným nápadem,
určitě neřeknu NE.
Druháčci, paní učitelka Jana Pancová a teta N.

Educa Mayjob
Liberec 2019

Stejně jako loni, tak i letos je říjen pro osmou
a devátou třídu spojen s tradiční akcí – veletrhem
vzdělávání a pracovních příležitostí s názvem EDUCA
MAYJOB 2019. Proto žáci ve čtvrtek 10.10.2019
odjeli do Liberce, aby se účastnili slavnostního
zahájení již 13.ročníku. V prostoru liberecké arény
se představovalo více než 60 středních škol z celého
Libereckého kraje i ze vzdálenějšího okolí. Každý
tak mohl získat praktické informace (podmínky
přijetí, ubytování na internátě, možnost zahraničních
výjezdů, získání stipendií aj.) o studijním oboru, který
ho zajímá a kterému se chce v následujících letech
věnovat.
Postřehy Jasmínky a Natálky, žákyň 8.ročníku:
• Bylo tam spoustu stanovišť, ať se školami,
brigádami či pracemi, na které se po ukončení 9.třídy
dá jít. Rozhodně tam bylo z čeho vybírat, a mně
samotné to dost pomohlo s výběrem. Moc se mi tam
líbilo a určitě doporučuji se tam jet podívat.
• Já jsem si zatím žádnou školu nevybrala, ani mě
žádná nezaujala. Ale věřím, že hodně žáků si tam
nějakou školu vybralo. Mohli jsme si tam vyzkoušet
různé věci např. virtuální realitu, výměnu kola u auta
nebo podojit krávu. Mně se to líbilo a doporučuji tam
žákům, kteří si neví rady s výběrem střední školy,
zajet.
Za 8.třídu Mgr. Miroslava Sochová

Škoda Auto Mladá Boleslav a Škoda Muzeum

V úterý 22.10.2019 se 8.třída společně se ZŠ Jestřebí vydala na exkurzi do výrobního závodu ŠKODA
AUTO v Mladé Boleslavi. Celá početná skupina byla
vybavena reflexními vestami a sluchátky a návštěva
firmy tak mohla začít. Prohlídku výrobních provozů
jsme absolvovali pod vedením průvodce, který nám
poskytl odborný výklad všech postupů výroby, které
jsme mohli vidět. Mezi jednotlivými částmi výroby nás
převážel náš autobus. Poslední zastávkou byla nová
budova ŠKODA Muzeum, kde jsme si velmi přehledně vyslechli historii závodu a komentář k jednotlivým
vystaveným exponátům. Na závěr si žáci vyplnili
pracovní list zaměřený na Škodu Muzeum.
Terezka: Dne 22.10. jsme jeli společně se ZŠ Jes-

třebí do Mladé Boleslavi do Muzea a fabriky, kde jsme
viděli, jak tam lidi pracují. Měli jsme na sobě vestu a
sluchátko a do toho mluvil náš průvodce. Říkal nám
různé informace, třeba kolik aut se vyrobí denně atd.
Mně se tam moc líbilo a doporučuji i ostatním.
Dan: Podívali jsme se do muzea, výrobny, lisovny
plechu, kde se dělali různé typy karosérií a díly na
auta. V muzeu jsme se mohli podívat na staré modely
aut Škoda. Exkurze se mi líbila, hlavně to muzeum.
Bára: V Boleslavi to bylo hezké, ale jak se vyrábějí
auta, mě moc nezajímá. Byli jsme i v muzeu a tam to
bylo moc zajímavé. Dostali jsme pracovní listy, které
jsme mohli vyplnit a měli jsme také možnost podívat
se na 8minutový film o Škodovce. Poté jsme jeli
autobusem okolo se podívat, jak Škodovka vypadá
z vnějšku. Pan průvodce nám povídal do sluchátek
zajímavosti. Bylo to hezké, ale podruhé bych tam
už nejela.
Natálka: Dozvěděla jsem se spoustu zajímavostí
např.: za minutu se vyrobí dvě auta, mají tam dráhu
s různými povrchy, aby mohli nová auta testovat. Pro
designery, kteří vymýšlí auta, byla v roce 2011 škoda
Skala už hotová věc, přitom je to v současnosti nejnovější model. A nejprodávanější barva auta je bílá,
pak černá a stříbrná. V muzeu to bylo zajímavé, ale
víc mě to bavilo ve fabrice.
Žáci 8.třídy a tř. uč. Mgr. Miroslava Sochová
J. Rupertová
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Cykloparta

Víte, co má mít správný cyklista? Jaké vybavení musí mít kolo a jak o něj pečovat? Víte, že
na kole se po chodníku a po přechodu pro chodce nesmí jezdit? My to už víme! Je nás 8 a jsme
parta malých cyklistů ze školky.
Každý pátek, pokud to počasí dovolí, vyrážíme na svých kolech do terénu kolem školky. Než
jsme poprvé vyjeli, naučili jsme se pravidla jízdy
ve skupině, jak bezpečně zastavit a dodržovat
rozestupy mezi sebou, umíme i bezpečně sjíždět
kopec.
Také už víme, co dělat, když se nám na cestě
porouchá kolo... No musí se přece opravit! Cykloparťáci by vám určitě potvrdili, že i v servisu, kde
se opravují auta, je pan opravář, který umí kouzlo, po kterém je kolo zase funkční a jede se dál.
A naše heslo: Kolo je můj kamarád - s Cyklopartou jezdím rád!
Bohumila Mynaříková, MŠ Dubá

Sváteční brigáda v zahradě MŠ

28. září byl sice státní svátek, ale i přesto jsme se
sešli v hojném počtu na posledním setkání v mateřské škole, abychom společně dokončili úpravy na
přírodní zahradě.
Tentokrát se pomocníci pustili do dokončování
hmyzích domků a upravovali je tak, aby se výplně
nevysypávaly z domků ven, upravovali jsme pískovou část u vody (mořskou pláž), dokončovali jsme
suchý potok, propojili jsme ho s kamennou spirálou
a také jsme pleli chodníky a vysazovali jsme motýlí
keře.
Mezi pomocníky jsme měli tu čest přivítat paní starostku Irenu Žalovičovou, Zuzku Martínkovou s Kubíkem a Václava Šarbocha, Moniku Šimonovou, paní
Daleckou s Kubíkem a babičkou paní Stoklasovou,
manžele Čížovi, Veroniku Kolomazníkovou, paní
Bašovou spolu s Emou a Kubíkem, Marcelu Šperlovou s Madlou a Haničkou, paní Bartošovou a další
pomocníky z řad zaměstnanců a jejich rodinných
příslušníků. Všichni se pustili do práce s nadšením a
neodradily nás ani občasné dešťové přeháňky. Pan
David Koucký se svým pomocníkem postavil dětem
malé TÝ-PÝ, které jim bude sloužit jako malý domek
ke schovávačkám.
Pro všechny bylo přichystáno malé pohoštění,
o které se postarala paní kuchařka Lenka.
Nesmím zde také zapomenout na důležitou úlohu
pracovníků města a spolupráci s paní Monikou Šimonovou, kteří nám zajistili dovoz písku, odvoz nepo-

třebné zeminy. Dále panu Stiborovi, který se svými
spolupracovníky zajistil tyčovinu pro výrobu malého
TÝ-PÝ A polena na ohraničení vybudovaného pískového prostoru. Děkuji zde i panu Josefu Vítkovi, který
nám poskytl písek na vytvoření rozlehlého písečného
prostoru.
Mgr. Zdena Šindelářová

Rodilá mluvčí v MŠ

Evropské strukturální a investiční fondy podporují a financují na Českolipsku a Novoborsku
Místní akční plán (MAP) inkluzivního a kvalitního
vzdělávání i v předškolním věku.
Naše školka vede děti k rozvoji aktivního
používání cizího jazyka a za podpory MAPu
navštívila během 14 dnů všechny tři třídy rodilá
mluvčí Karen Campbell, která má zkušenosti
s kooperačním učením v Kentucky.
Děti jsou, v předškolním věku, velmi zvídavé
a učenlivé. Proto je dobré, je seznamovat s anglickým jazykem již v mateřské škole a rodilá
mluvčí je úžasný způsob, kdy mohou děti jazyk
vnímat takový, jaký doopravdy je.
Karen se seznámila s právě probíranými
tématy a doplňovala výuku v angličtině. Sama
zařadila zábavné učení barev, hravé taneční písně, společné pohybové hry s využitím vlastních
pomůcek. Nejčastější dětská otázka v těchto
dnech zněla: „Karen, jak se to řekne anglicky?“
Jaroslava Sloupová, MŠ Dubá
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Mateřská škola na výletě v Liberci

Na první týden v říjnu jsme si spolu s dětmi naplánovali výlet do ZOO v Liberci.
Děti byly natěšené, měly s sebou batůžky plné
dobrot, do kterých by se nejraději pustily hned, jakmile se autobus rozjel, směr Liberec.
Jenže od poloviny cesty až do Liberce nás doprovázel déšť a ne a ne přestat. Rozhodli jsme se, že
místo do ZOO navštívíme IQ Park. Dětem se nápad
líbil a nakonec jsme vůbec nelitovali, že pršelo.
Nejvíce si děti užily vodní svět, ze kterého
se jim vůbec nechtělo, to ale ještě nevěděly co se tu,
v tomto velikém domě všechno skrývá.
V dalším patře si mohly zahrát jako kapela, na
různé hudební nástroje, prolézat podzemním tunelem, zkusit si zahrát na televizní hlasatelku, dojít si
nakoupit do obchodu, vyzkoušet různé prolézačky,
skluzavky, zajezdit si auty. A co teprve když jsme
se podívali do ordinace. Děti si mohly prohlédnout,
na rentgenových snímcích, jaké mají kosti na rukou
i nohou, zvážit se, nechat se svými kamarády ošetřit
na lůžku, spočítat zuby na velké maketě ústní dutiny
a také se podívat jaké máme orgány ve svém těle.
Děti dokázaly i některé orgány pojmenovat.
Nastal také čas odpočinout si a hlavně se
posilnit před dalším průzkumem po IQ Parku.
Změřit si své síly a schopnosti si děti vyzkoušely v dalším sále. Byly zde různé hlavolamy, puzzle,
s některými jsme měly problém i my učitelky. Děti se
také přesvědčily, jak se pohybuje kyvadlo naplněné
pískem, jak vysoký byl největší člověk na světě. Některé děti se odvážily si lehnout na fakírské lůžko, kde
se pomalu vysouvaly hroty zaoblených hřebů. Byly
odvážné a hlavně to bylo pro děti bezpečné.
Vůbec se nám nechtělo z IQ Parku odejít, ale

bohužel nastal čas návratu.
Zažili jsme hezký den a domů jsme si vezli plno
zážitků. Děti byly příjemně unavené a většina z nich
cestu domů prospala.
Budeme se těšit na další společný výlet a to snad
opravdu už do té ZOO.
Jaroslava Nemešová

V příštím vydání Dubáčku naleznete např. článek
a fotografie z tradičního Havelského posvícení,
které se konalo v říjnu a o jeho přípravách.

Klub malých Dubáčků

Zdravé zoubky

Ve středu 9. října 2019 proběhla v klubíku beseda
o zoubkách. Maminkám přednášela Alena Nováková, která nás již několikrát navštívila a moc se jí
u nás líbí. Mamkám pověděla a ukázala, jak správně
pečovat o chrup dětiček a téměř všechny dětičky si to
i sami vyzkoušely na plyšovém pejskovi. Děkuji všem
maminkám, že přišly a věřím, že předané informace
jim pomůžou při péči o zoubky dětí.
Jaruška Rupertová

Drakiáda 2019

Tolik jsme se těšili na pouštění draků a počasí se
na nás smálo. Jen ten vítr někam zabloudil a cestu k
nám v sobotu 19. října 2019 nenašel. Loňský rekord
letících draků jsme sice nepřekonali, ale máme nový
rekord v počtu běžících dětí a rodičů, aby draci
alespoň chvilku vláli na obloze. Odměnou všem za
sportovní výkony byly medaile a buřty. Děkujeme za
sponzorský dar Vladimírovi Mydlářovi - buřty byly

opět výborné. Dále bych chtěla poděkovat Martinovi
Fuxovi, který nám na akci zapůjčil udírnu a zajistil
dovoz laviček, Irence Žalovičové a Věrce Říhové za
skvělou obsluhu při podávání buřtíků a nesmím zapomenout na mého manžela Martina Ruperta za to,
že mi s akcemi klubu pomáhá. Příští rok snad draky
pořádně provětráme. Děkuji všem, že jste přišli.
Jaruška Rupertová

Kurz 1. pomoci

V sobotu 12. října 2019 proběhl v Klubovém domě
další kurz 1. pomoci pod vedením MUDr. Hany
Středové. Všichni účastníci si vyzkoušeli resuscitaci
a zachraňovali figuranty v různých životu ohrožujících situacích. Zásah při fingované dopravní nehodě
byl velkým zážitkem pro všechny, protože s každým
kurzem je herecké umění figurantky Majdy lepší
a přesvědčivější.

Děkujeme Hance a Majdě Středovým za velmi
zajímavé a poučné odpoledne. Věřím, že získané
znalosti v případě potřeby budeme umět všichni
použít, abychom zachránili život těm, kdo to budou
potřebovat.
Pokud vás dané téma zajímá více do hloubky,
přihlaste se na další kurzy na www.zdrsem.cz.
Jaruška Rupertová, foto Martin Rupert
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Kultura
Městská knihovna
představuje
S novým přísunem knih, který jsme obdrželi
v září, dorazil i čtvrtý a zatím poslední díl ze série
Aristokratka od autora Evžena Bočka. Nyní máme
k dispozici na zapůjčení komplet celou sérii.
Evžen Boček pracuje jako kastelán milotického
zámku spravovaného Národním památkovým
ústavem. V roce 2012 obdržel za román Poslední
aristokratka Cenu Miloslava Švandrlíka.
Evžen Boček – série aristokratka
1.díl Poslední aristokratka
2.díl Aristokratka ve varu
3.díl Aristokratka na koni
4.díl Aristokratka a vlna zločinnosti na
zámku Kostka
Příběh začíná tím, že po pádu komunistického
režimu se František Antonín hrabě Kostka z Kostky, který je potomek šlechtického rodu, žijící
v New Yorku vrací se svou americkou manželkou
Vivien a dcerou Marií (III.) do Čech, aby převzal
rodové sídlo. Kromě zámku „zdědí“ hraběcí
rodina i personál: zpátečnického kastelána,
který nenávidí lidi, hypochondrického zahradníka
a kuchařku, která kleje jako dlaždič, ráda si cvakne a občas to přežene. Knihy jsou pojaty formou
deníku, mladé Marie III.
Pokud se chcete zasmát, pak právě tato série
je pro Vás. Nenajdete zde žádné násilí, erotiku,
vraždy ani hluboké myšlenky, jen sérii komických
situací, které mají jedinou ambici a to, pobavit
čtenáře. Filmová adaptace knihy Poslední aristokratka je právě promítána v českých kinech.
Petra Mečířová

Rekapitulace výstavní sezóny 2019

Dubská Galerie Pošta uzavřela v říjnu letošní
výstavní sezónu, ve které představila tvorbu několika
výtvarníků různého zaměření. Prvními vystavujícími
byli dva Pavlové – malíř Pavel Švec a fotograf Pavel
Novotný, které spojuje láska a obdiv ke krajině Kokořínska. Proto také svou výstavu nazvali Čtyři kokořínské oči. Následovala výstava intuitivních kreseb,
kterou autorka Regina Krchňáková, vystupující pod
pseudonymem Mea Rei nazvala Ke kořenům.
Další výstava Divoženky představila vtipný
a hravý ženský živel dvou výtvarnic, Ireny Štyrandové
a Evy Vágnerové. Spojení ručního papíru a jemných
pastelových obrazů působilo velmi inspirativně. Igor

Osadní výbor Deštná a Mgr. Milan Mordačík vás srdečně zvou na
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU A VÁNOČNÍ KONCERT
30. listopadu 2019 od 18 hodin do kostela sv. Václava v Deštné
Na co se můžete těšit? Vystoupí děti
z deštenského dětského domova, Ondra
Kos, Tadeáš Valeš a žáci ZUŠ Doksy.
Mgr. Milan Mordačík nám opět posvětí vánoční stromeček. Zahřát se budete
moci čajem i punčem.
Přijďte si spolu s námi užít kouzlo
blížícího se Adventu a nejkrásnějších
svátků v roce. Těšíme se na setkání
s vámi.
Za OV Deštná Monika Šimonová

Městská knihovna Dubá
má otevřeno každou
středu od 16 do 18 hodin
a čtvrtek od 15 do 17 hodin.

V případě dotazů volejte
paní Mečířové na tel. 739 616 679
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Grimmich starší zaplnil výstavní prostory Galerie
Pošta svými působivými snovými obrazy. Svou výstavu, zčásti inspirovanou veršemi německé básnířky
Hilde Dominové a českého básníka Václava Hraběte
nazval Z vlastních dveří a pak kam?
Na poslední výstavě letošní výstavní sezóny se
mohly návštěvníci seznámit s tvorbou významné
sklářské výtvarnice Lady Semecké, ovlivněnou dlouhodobým pobytem v Japonsku. Koncem září se také
v Galerii Pošta uskutečnil koncert písničkáře Jana
Buriana. Výstavní sezóny 2019 skončila, ale v současné době již vrcholí přípravy na výstavní sezónu
2020.
myš
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Rybářské závody
v Tuhani

PLACENÁ INZERCE

Po dlouhých třech letech uspořádal Klub starých
pánů, respektive pan Petr Růžička, na zrekonstruované Malé vodní nádrži v Tuhani oblíbené rybářské
závody.
Pochopitelně nešlo ani tak o to, vytáhnout z vody
rekordní úlovky, ale spíš o přátelské setkání a hlavně
o dobrou zábavu. A o tu nouze rozhodně nebyla. Samozřejmě nechybělo nějaké to občerstvení, bez toho
se prostě žádná vydařená akce neobejde.
Určitě je potřeba zdůraznit, že akce by se nemohla
uskutečnit bez sponzorů, kterými byli Obec Tuhaň,
FARMA-SIXTA Tuhaň, paní Fuxová, pan Buňka
a také rodina Šímů, která poskytla zázemí k posezení
a hodování. Všem moc děkujeme.
Klub starých pánů tímto děkuje všem zúčastněným a věří, že se tradice pořádání rybářských závodů
v Tuhani opět obnoví.
J. Doskočilová

PLACENÁ INZERCE

Exkurze do pivovaru ve Velkých Popovicích

Tak nám Eva Jelenová připravila další krásnou
akci. Tentokrát nás vzala do pivovaru ve Velkých
Popovicích, kde - jak jistě víte - se vyrábí Kozel. Sice
nejsem pivař, ale i tak to pro mě byl ohromný zážitek,
protože jsem, stejně jako mnozí jiní, byla v tak velikém pivovaru poprvé.
Po příjemné cestě dorazila naše bezva velká parta
na místo a vypravila se směr hlavní brána. Hned
na první pohled mě zaujal krásně upravený parčík
s posezením, ale narozdíl od jiných - bystřejších,
jsem si nevšimla živého maskota pivovaru, kterým
nebyl nikdo jiný, než kozel. „Viděla jste ho?“ Ptala se
mě jedna ze spoluvýletnic. „Neviděla.“ Odpověděla
jsem posmutněle. Ve vstupní hale se naší výpravy
ujala velice milá a sympatická průvodkyně Hanka,
která se nám spolu se svým kolegou po celou dobu
krásně věnovala a bez váhání nám zodpověděla na
každičký dotaz. Také nám prozradila, že v pivovaru
pracovala dlouhých 38 let a do teď vypomáhá jako
průvodkyně, i když už si jinak užívá zaslouženého
důchodu.
Na nádvoří pivovaru se majestátně tyčil „trojský“
kozel. Samozřejmě nám to nedalo a museli jsme se
u něj vyfotit, protože takový kozel, to se jen tak nevidí.
Jednou z prvních zastávek byla přítmím zahalená

26

místnost, ve které nás přivítal zakladatel pivovaru
František Ringhoffer (1817 - 1873). Podoba mezi
jeho představitelem a za ním visícím portrétem byla
fascinující. Když nám „František“ povyprávěl o historii
a založení pivovaru, pozval nás k jeho prohlídce
a popřál nám, ať se nám u něj líbí. A líbilo, moc.
Naše milá průvodkyně nám ukázala jak výrobní,
tak i skladovací prostory. Podrobně nám popsala
výrobní proces a ohromila nás informacemi týkajícími
se množství vyrobeného piva nejen za jeden den, ale
třeba i za celý rok. Co ovšem slavilo velký úspěch,
to byly sklepní prostory, kde měli zájemci možnost
ochutnat nepasterizovanou a nefiltrovanou třináctku.
V rámci exkurze pro nás bylo připravené také pro-

mítání krátkých filmů. Jeden z nich byl věnován nejen výrobě piva, ale hlavně Oldovi. Říkáte si, kdo je
Olda? Olda je taková rohatá celebrita, která provází
pivovar už od jeho počátků. V průběhu času pochopitelně změnil velikost, barvu i délku rohů. Jedno mu
ale zůstalo, a to jméno. A tak jsme mohli poznat Oldu
Prvního, Oldu Druhého, Oldu Třetího.... A ten, který je
tam teď je rohatější, než nejrohatější čert. :)
Po skončení prohlídky jsme hromadně zaútočili na
obchod se suvenýry a mohli si v areálu pivovaru nasbírat i jedlé kaštany, kterých tu bylo požehnaně. Potom jsme zavítali do vedlejší restaurace na vytoužený
oběd. No, kdo si počká, ten se dočká, ale pochutnali
jsme si a docela jsme se i nasmáli. A pak už následovala cesta domů. Určitě jsem vynechala milion
věcí, které jsem vám chtěla v článku popsat, ale ono
je to stejně nejlepší prožít osobně. Tak neváhejte
a udělejte si také výlet do pivovaru, stojí to za to.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kdo se
vydali s námi, ale hlavně Evě Jelenové, že opět dokázala naplánovat tak krásný výlet. Moc děkujeme a už
teď se těšíme na další akci, kterou pro nás vymyslíš.
No a kam se pojede příště? Nechme se překvapit, ale
už teď je jisté, že to bude stát za to. Děkujeme, Evo.
Zuzka Martínková
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