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Povinné označování psů aneb na co se připravit

Proč tato nová povinnost vznikla? Do značné
míry za to mohou neblaze proslulé množírny psů,
kde hlavně feny často žijí ve skutečně špatných
podmínkách, a kde je jejich takřka celoživotním
posláním přivádět na svět jedno štěně za druhým.
Pravdou je, že já osobně vidím v povinném čipování naději, že budeme mnohem úspěšnější v určování majitelů zaběhnutých a ztracených pejsků.
Práci tak budou mít o něco snazší nejen obce, ale
také třeba útulky, kde takoví odchycení pejskové
mnohdy končí právě proto, že je není možné identifikovat a dohledat majitele.
Bojíte se, že pro vás bude složité této nové povinnosti dostát? Nemějte obavy. Právě proto, že
jsem si vědoma faktu, že ne každý má možnost
skočit se psem do auta a vyrazit na nejbližší veterinární kliniku, jednám v době, kdy píši tento článek
s veterinárními lékaři o možné spolupráci při hromadném čipování psů. V průběhu října dostanou
všichni do svých schránek informační letáček, kde
se dozví, na kdy bylo hromadné čipování sjednáno, který veterinární lékař tuto akci zaštítí a kolik
bude očipování pejska stát. Tyto náklady samozřejmě bude muset uhradit majitel psa. Odpadne vám
však starost s veškerým ostatním zařizováním.
Dobrou zprávou je, že v požadavcích města je,
aby se čipování provádělo nejen v Dubé, ale aby
veterinární lékař zajel i přímo do našich spádových
obcí, kde o toto projeví naši občané zájem. Nemějte obavy, veškeré dotazy vám ráda zodpovím na
telefonním čísle 724 857 243. Těším se na viděnou
s vámi i vašimi psími mazlíčky.
mar

Povinné „čipování“ psů!
Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa
proti vzteklině platné pouze v případě,
že je pes označený mikročipem
Číslo mikročipu musí být zaznamenáno
v dokladu o očkování psa (pas, očkovací
průkaz)
Štěňata musí být označena mikročipem
nejpozději v době prvního očkování proti
vzteklině
Mikročipem nemusí být označeni psi
s jasně čitelným tetováním provedeným
před 3. 7. 2011

V posledních týdnech se na nás ze všech sdělovacích prostředků valí informace o nové povinnosti,
majitelů psů a hrozících pokutách do výše až 20
tisíc korun při jejím nedodržení. Na mysli mám povinné označování pejsků mikročipem.
Ano, je pravdou, že od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze za
předpokladu, že je pes označený již zmíněným
mikročipem. Mnozí se obávají, že neoznačeného
pejska vám veterinář nenaočkuje - tak na toto jsem

se ptala a není tomu tak, ovšem skutečně je třeba,
aby pes byl očipovaný, aby bylo vše v pořádku - tak,
jak má být. Až bude váš čtyřnohý mazlíček očipovaný, je zcela nezbytné, aby číslo mikročipu bylo zaznamenáno v jeho očkovacím průkazu, popř. pasu
má-li jej. Štěně musí být mikročipem označeno
nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině.
Jediná výjimka platí pro pejsky, kteří byli označeni
jasně čitelným tetováním provedeným před datem
3. července 2011.

K čemu bude sloužit nové RE-USE centrum?

Co si vlastně člověk má představit pod pojmem
RE-USE centrum. Zjednodušeně řečeno se jedná
o opětovné použití věci - v našem případě věcí,
které budou jako nechtěné a již nepoužívané, leč
stále plnící svoji funkci, přijímány ve sběrném dvoře. Po jejich přijetí a zaevidování budou umístěny
v hale o rozměrech 10x6 metrů, kde budou trpělivě
čekat na někoho, kdo se jich rád ujme a ony tak
neskončí na skládce.
Tento systém jsme se v našem sběrném dvoře
rozhodli zavést po vzoru větších měst a pomůže
nám tak plnit naši povinnost v rámci předcházení
vzniku odpadů.
Chtěla bych tímto poděkovat mému kolegovi Ing.
Kmínkovi, který připravil a zpracoval žádost o poskytnutí dotace na pořízení zmíněné haly. Stejně
tak děkuji zastupitelstvu za zodpovědný přístup
k problematice odpadového hospodářství.
Náklady na pořízení haly dosáhnou 361.976 Kč.
Od Libereckého kraje jsme z programu 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů získali částku ve
výši 108.000 Kč. Hala by ve sběrném dvoře měla
vyrůst v průběhu října a listopadu 2019. K tomuto
tématu se vrátím v příštích číslech Dubáčku.
Zuzka Martínková, koláž Pepa Středa
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Vážení čtenáři městského zpravodaje,
venku je krásné babí léto v plné síle a věřím, že si
ještě užijeme pár slunečných podzimních dní.
Zato v Autokempu Nedamov sezóna pomalu končí. Jsem rád, že i přes teplotně průměrnou sezonu
se dá považovat návštěvnicky za velice úspěšnou.
Předběžný zisk nás mile překvapil a jsme rádi, že
se osvědčil nově nastavený rezervační systém ubytování. Správcům autokempu děkuji za jejich přístup
a zvládnutí sezóny 2019.
Další věc, která trápí nejen nás, ale takřka celou
republiku je kůrovcová kalamita v městských lesích.
Tíživá ekonomická situace je v celém odvětví lesnictví a nevyhnula se ani nám. Extrémní je propad cen
za vytěžené dříví, který je vyšší jak 100% za poslední
roky a bohužel ani výhled do budoucna nemá lepší
vyhlídky. Na trhu je velký přebytek dřeva a poptávka
po něm je minimální. Jsem rád, že se našim lesní-

kům povedlo naplnit všechny nasmlouvané objemy
dříví ze 3.Q! Splnění objemů nám pomáhá při dalších
jednáních, protože jsme slušný obchodní partner.
Osobně mohu říct, že si cením práce všech co bojují
s kůrovcem v městských lesích a přeji nám, aby se
stav co nejdříve vrátil do normálu. Čeká nás těžké období, a to jak po stránce ekonomické, ale i následné
péče o vytěžené plochy kterých nebude málo.
V neposlední řadě jsem rád, že vám mohu sdělit
zprávu o přislíbení dotace z Ministerstva vnitra ve výši
2,5 milionu Kč na obměnu vozového parku jednotky
hasičů JPO II/1 SDHO Dubá. Požádáme také současně o spolufinancování od Libereckého kraje ve
výši 1 milionu Kč. Částky sice nepokryjí kompletní
nákup nového vozu a město Dubá jej bude muset
dofinancovat, ale i tak nás to těší. Další možnosti
dofinancování jsou v jednání a věřím, že se povede
ještě nějakou finanční pomoc sehnat. Jen pro infor-

Slovo úvodem
maci uvádím, že předmětem obměny by měla být
CAS K 25/2500/400 – M2 – Liaz, jejíž rok výroby je
1988 a je druhou nejmladší z vozového parku. Ano,
bude to finančně zatěžující pro město, ale věřím, že
se shodneme na tom, že po 32 letech plného fungování si zaslouží obměnu a nové vozidlo bude dalších
30 let sloužit.
Na závěr se těším a tímto vás i zvu dne 19. října na
Drakiádu, kterou pořádá Klub malých Dubáčků. Jde
samozřejmě o radost dětí ale trošku se tu projevuje
i soutěživost nás - tatínků. Tak schválně komu letos
uletí drak, kdo bude nejvýše a nebo se jen přijďte
podívat. Přeji klidný podzim všem.
Martin Fuxa, místostarosta

Na Malé Straně vznikne víceúčelové hřiště

Ti z vás, kteří se více zajímají o dění v našem
městě jistě zaznamenali, že Dubá před časem
opět zkusila podat žádost o dotaci na vybudování
víceúčelového hřiště. 22. února 2019 byla již potřetí
podána žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
do programu Podpory obnovy a rozvoje venkova
a my jsme s napětím očekávali, zda tentokrát
uspějeme. A vyšlo to! Na vybudování víceúčelového
hřiště získala Dubá dotaci ve výši 3.575.775 korun.
Kde nové hřiště vznikne? Rozprostírat se
bude na místě původního školního hřiště na Malé
Straně. A jak bude vypadat? Na zatížené plochy
budou použity umělé povrchy (kaučukový granulát
a umělá tráva). Areál bude oplocen, uvnitř areálu
bude dřevěný přístřešek, lavičky, budou zde dva

chodníky z betonové dlažby (vzhledem k navazujícím
chodníkům je navržena dlažba v podobě šedých
obdélníků 100x200 mm). Běžecký ovál, jehož vnitřní
dráha bude 160 metrů dlouhá, bude mít cihlově
červenou barvu. Tento ovál je doplněn o sprint na
60 metrů a skok daleký. Najdete tu obdélníkové
hřiště na malou kopanou (40x20 metrů), 2x volejbal
a vybíjenou (9x18 metrů), 2x košíkovou (13x20
metrů) – vše bude v barvě trávy a s vyznačenými
mezními čárami, odlišenými podle významu různými
odstíny barev. Ve výseči jednoho z oválů bude šedou
betonovou dlažbou vydlážděn prostor pro vrh koulí.
Dále počítá projekt s prostorem pro hod kriketovým
míčkem, přičemž jde o nalajnování vzdálenosti
po pěti metrech. V ploše hřiště budou vyjímatelné

sloupky a branky z eloxovaného hliníku, ovšem koše
na košíkovou budou stálé a na ocelové konstrukci.
Výběrové řízení na zhotovitele vyhrála společnost
JB Estate s. r. o. se se sídlem v Provodíně, která
nabídla ještě nižší cenu, než jsme očekávali, a to
sice 5.216.061 korun vč. DPH. S touto společností
již máme zkušenost, neboť vybudovala víceúčelové
hřiště v horní části Autokempu Nedamov. Samotný
projekt vyšel město na 82.280 korun.
S výstavbou hřiště by se mělo začít v listopadu
2019. Celá akce by měla být dokončena do června
příštího roku.
Hřiště bude sloužit nejen základní škole, přístupné
bude i veřejnosti a já věřím, že jej ocení nejen děti,
ale i dospělí.
Zuzka Martínková
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Domovní čistírny odpadních vod - vyhodnocení dotazníku

Děkujeme všem občanům, kteří se zapojili do dotazníkového šetření ohledně zájmu o domovní čistírnu odpadních vod. Anketa byla vytvořena vzhledem
k vyhlašovanému národnímu programu na možnost
financování takových čistíren přes obce a města.
Dotace má samozřejmě mnoho podmínek, jednou
z nich je i procento zapojených trvale žijících občanů,
kteří nejsou dosud napojeni na žádnou (ani vlastní)
čistírnu, a to je 30 %.
V tabulce jsou vyznačeny osady, které tuto podmínku v rámci předběžného zájmu splňují. Nyní
hledáme projektanta, který by s námi prošel všechna
místa a vyhodnotil, zda je reálné čističky požadovaných parametrů (v rámci omezujících podmínek
dotace) zde umístit.
Tam, kde to bude reálné, po dohodě s vlastníky
pozemků necháme zpracovat již konkrétní projektovou dokumentaci, která bude muset projít schválením
všech dotčených orgánů včetně Povodí Ohře, vodoprávním úřadem a mnoha dalšími (méně problémů
by snad mělo být v lokalitách s blízkou vodotečí).
S vlastníky pozemků bude nutné uzavřít smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
– pozemkové služebnosti a smlouvu, kde se vlastníci
zaváží o čističku řádně starat a provozovat snaha
bude co nejdříve převést do vlastnictví jednotlivých
občanů, ale to nám ukáže konkrétní výzva dotace
a její podmínky.
Co se týče chalupářů, u kterých byl také nemalý
zájem, musíme upozornit na podmínku celoročního
bydlení, bez toho totiž požadovaná čistička nebude
fungovat správně. To bude moci poskytovatel dotace nepřetržitě sledovat, neboť povinnou součástí
čistírny je monitorovací zařízení. Žádosti budeme
řešit individuálně, ale zatím vzhledem k podmínkám
dotace se kloníme k tomu do projektu zapojit pouze
trvale přihlášené občany a to vzhledem k nemalému

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

Stavební úřad Dubá informuje
o možnosti žádat o příspěvky
na fasády, okna a domovní ČOV
V rámci programu Obnova domů a bytů, který
každoročně vyhlašuje město Dubá, je i v letošním
roce možné podat do 15. listopadu 2019 žádosti
o finanční příspěvky na opravu fasády, výměnu
oken či pořízení domovní čistírny odpadních
vod. Bližší informace získáte na stavebním úřadě
u paní Lenky Čermákové (tel. 487 870 103 nebo
na e-mailu stavebni.urad@mestoduba.cz).
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riziku neschopnosti zajistit celoroční bezproblémový
provoz, což by mohlo vyústit k vrácení dotace.
Doufejme, že podmínky budou v dalších letech
o něco lepší a nebudou nás tolik svazovat, čeká nás
ještě mnoho práce a hlavní podmínkou bude vydání

všech potřebných povolení. Podle zkušeností jiných
starostů je pouze projektová příprava práce na dva
roky, doufáme, že se nám projekt podaří připravit
rychleji.
Ing. Irena Žalovičová

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.

LÉKÁRNA V DUBÉ

Provozovatel: Českolipská lékárenská společnost, s. r. o.
pondělí, středa, čtvrtek a pátek 8,00 – 14,00
úterý 8,00 – 18,00
sobota 8,00 – 12,00
Tel.: 487 870 139, e-mail: lek.duba@seznam.cz
V lékárně je možné platit také kartou.

Z městské matriky

ÚMRTÍ

Kubišta František, Dubá

JUBILEA

VZPOMÍNÁME...
Dne 1. října 2019 tomu bylo již pět let, co nás náhle opustil
milovaný manžel, tatínek a dědeček pan PETR CHAROUZEK
z Dubé. S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Dne 23. října 2019 uplynou již čtyři roky od chvíle, kdy pro
nás přestalo tlouci srdce našeho milovaného tatínka, dědečka
a bratra pana JIŘÍHO HRABĚTE ze Zakšína. S láskou a bolestí
v srdci stále vzpomínají sestra, děti a vnoučata s rodinami. Kdo
jste ho znali, věnujte mu prosím tichou vzpomínku.
Dne 29. října 2019 tomu bude pět let, co nás navždy
opustila naše milovaná maminka a babička paní DAGMAR
MARTÍNKOVÁ z Dubé. S bolestí v srdci stále vzpomínají děti
s rodinami.

Dne 29. řína 2019 tomu budou tři roky, co nás navždy opustil
pan JIŘÍ KOUBEK. Věnujte mu, prosím, spolu s námi tichou
vzpomínku. S láskou stále vzpomíná celá rodina.

Dne 5. října 2019 tomu byly dva smutné roky, co nás navždy opustila naše drahá
maminka paní HELENA ZÍTKOVÁ. S bolestí v srdci stále vzpomínají děti s rodinami. Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí spolu s námi tichou vzpomínku.
Dne 31. října 2019 uplyne šest let od chvíle, kdy nás po prohraném boji s těžkou
nemocí navždy opustil pan VLASTA DONÁT z Krčmy. S láskou a bolestí
v srdci stále vzpomíná rodina. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkujeme.

Baluchová Libuše, Dubá
Jílková Danuše, Panská Ves
Fléglová Eva, Dubá
Moravcová Ivanka, Dřevčice
Velikov Filip, Dubá
Drdová Drahomíra, Nový Berštejn
Nikodémová Danuška, Dubá

75 let
83 let
70 let
87 let
80 let
89 let
86 let

NAROZENÍ
Lhoták Josef, Dubá
Vít Martin, Dubá

BLAHOPŘÁNÍ K NAROZENINÁM

Dne 26. října 2019 oslaví krásné 80. narozeniny pan Filip Velikov - náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček.
Chtěli bychom mu tímto popřát ze srdce
jen to nejlepší, spoustu štěstí, lásky, radosti, ale především pevné zdraví a co nejméně starostí.
Zároveň mu chceme vyjádřit poděkování
za vše, co pro nás dělá - za lásku, kterou
nám vždy dával, za obětavost a péči i za to,
že nám všem byl po celý život oporou
a ne jen manželem, tatínkem a dědečkem, ale také skvělým přítelem a parťákem do nepohody.
„Přejeme ti, ať jsi tu s námi ještě hodně dlouho, a ať máš vždycky hodně důvodů se usmívat“. Vše nejlepší přeje celá rodina.

Pomozte nám vylepšit zpravodaj

Pro letošní rok zbývá připravit již jen dvě vydání městského zpravodaje
(listopadové a prosincové číslo). Pomozte nám vylepšit podobu Dubáčku pro příští rok. Co vám v Dubáčku chybí? Jaké rubriky nebo tématické
články byste si v něm rádi přečetli. Napište nám své nápady do 18. listopadu. Chtěli byste se stát přispěvateli našeho zpravodaje? Dejte nám
o sobě vědět. K dispozici jsme vám na e-mailu: dubacek@atlas.cz nebo
na telefonním čísle 724 857 243.
mar

ORDINAČNÍ HODINY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE V DUBÉ

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, prohlídka na řidičský/zbrojní průkaz, diabetická prohlídka, vyšetření
pro pojišťovnu/OSSZ, prohlídky do zaměstnání, ostatní prohlídky a lékařská 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.

nemocní (neobjednaní)

-

16.00 - 18.00 h.

objednaní (prohlídky)

středa

7.30 - 11.00 h.

nemocní (neobjednaní)

-

po 11 hodině

objednaní (prohlídky)

čtvrtek

7.30 - 10.00 h.

objednaní (diabetici)

-

po 11 hodině

nemocní (neobjednaní)

pátek

7.30 - 11.00 h.

nemocní (neobjednaní)

-

po 11 hodině

objednaní (prohlídky)

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

Příští veřejné zasedání zastupitelstva se koná
24. října od 18 hodin v Deštné
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Usnesení z veřejného
zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 7/2019 ze dne 19. září 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 Mgr. Veroniku Matějkovou a pana MUDr.
Jiřího Klementa a zapisovatele usnesení pana
Emanuela Adamce.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený
program veřejného zasedání Zastupitelstva Města
Dubá č. 7/2019.

pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3a) ZKONTROLOVALO po projednání v kontrolním výboru zastupitelstva plnění usnesení Zastupitelstva Města Dubá č. 6/2019 ze dne 20. června
2019, včetně nedořešených bodů z předchozích
usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 7/2019 kontrolního
výboru zastupitelstva, viz příloha.
4a) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se stavu finančních
prostředků Města Dubá na bankovních účtech ke
dni 31. srpna 2019, který byl na hlavní činnosti 4 miliony 479 tisíc Kč; celkové finanční prostředky na účtech
Města Dubá byly 8 milionů 252 tisíc Kč. Hospodaření
Města Dubá za leden až srpen roku 2019 skončilo
záporným saldem příjmů a výdajů ve výši 3 miliony
235 tisíc Kč; výsledek hospodaření hospodářské činnosti: zisk ve výši 494 tisíc Kč (městské lesy ztráta 559
tisíc Kč a autokemp zisk ve výši 1 milion 53 tisíc Kč).
4b) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva poskytnout mimořádný členský příspěvek
Dobrovolnému svazku obcí EKOD na investice
potřebné k zahájení činnosti firmy EKOD Servis, s.r.o.,
a to ve výši 100,- Kč na obyvatele.

pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4c) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu Města
Dubá na rok 2019, viz příloha.

pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Na straně příjmů jsou upraveny
tyto položky a paragrafy: 1111 – Daň z příjmů fyzických
osob placená plátci -800 000 Kč, 1122 – Daň z příjmu
právnických osob za obce -287 000 Kč, 1381 – Daň
z hazardních her +30 000 Kč, 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery (Sušárna a knihovna) +715 000
Kč, 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí +10
000 Kč,
4122 – Neinvestiční přijaté transfery od
krajů +123 000 Kč, 4222 – Investiční přijaté transfery
od krajů (sběrný dvůr, vrata hasiči) +183 000 Kč, 2143
– Cestovní ruch +15 000 Kč, 3319 – Ostatní záležitosti
kultury +18 000 Kč, 3613 – Nebytové hospodářství
+35 000 Kč, 3639 – Komunální služby a územní
rozvoj (pojistné náhrady) +76 000 Kč, 5512 – Požární
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ochrana – dobrovolná část (úhrada škody) +12 000 Kč.
Příjmy celkem +130 000 Kč.
Na straně výdajů jsou upraveny tyto paragrafy: 2212
– Silnice (Horky, posun realizace) –920 000 Kč, 2219
– Ostatní záležitosti pozemních komunikací (značky,
opravy) +350 000 Kč, 3111 – Mateřské školy (elektroinstalace) –100 000 Kč, 3314 – Činnosti knihovnické (dotace – počítač) +17 000 Kč, 3319 – Ostatní záležitosti
kultury (dotace a dary) +68 000 Kč, 3322 – Zachování
a obnova kulturních památek +686 000 Kč, 3543 – Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným
–20 000 Kč, 3612 – Bytové hospodářství –216 000
Kč, 3613 – Nebytové hospodářství +234 000 Kč, 3632
– Pohřebnictví –40 000 Kč, 3639 – Komunální služby a
územní rozvoj (rozdělení pozemků k prodeji) –200 000
Kč, 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů (EKOD,
re-use centrum) +586 000 Kč, 3745 – Péče o vzhled
obcí a veřejnou zeleň –128 000 Kč, 5512 – Požární
ochrana, dobrovolná část +92 000 Kč, 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací +8 000 Kč,
6399 – Ostatní finanční operace (DzP PO – Město
Dubá) –287 000 Kč. Výdaje celkem +130 000 Kč.
Návrh úpravy rozpočtu Města Dubá je předkládán bez
vlivu na saldo. Navrhovaný schodek pro rok 2019 výši
4 miliony 607 tisíc korun bude kryt z finančních prostředků na účtech města.
5a) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné žádosti – složka č. 21/19, vyhlášení a zveřejnění záměru
prodeje městské nemovitosti – pozemku (ani části):
pozemkové parcely parcelní číslo 195/18, trvalý travní
porost, o výměře 144 m2, v obci Dubá, katastrální území Zátyní. Jedná se sice z části o pozemek navazující
na nemovitosti ve vlastnictví žadatele u rozestavěné
stavby na pozemku st.p. p.č. 50 v části obce Zátyní,
nicméně jde o pruh pozemku podél hlavní silnice, který
svou povahou je využíván jako příkop, a dále z části
slouží i jako příjezd k nemovitostem i jiných vlastníků.
Na uvedeném pozemku se také nacházejí inženýrské
sítě (podzemní elektro vedení NN a vodovod). S ohledem na tyto skutečnosti je vhodné, aby Město Dubá
zůstalo i nadále vlastníkem tohoto pozemku.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5b) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 26/19, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městské nemovitosti – pozemku: části
pozemkové parcely parcelní číslo 51/3, orná půda,
o výměře cca 100 m2, v obci Dubá, katastrální území
Nedamov. Jedná se sice o pozemek navazující na
nemovitosti ve vlastnictví žadatele u stavby č.ev. 69
v části obce Nedamov, nicméně jde o pruh pozemku podél městské komunikace, jehož vyčleněním
by se jednalo o nevhodný zásah do celistvosti celého
pozemku. S ohledem na tyto skutečnosti je vhodné,
aby Město Dubá zůstalo i nadále vlastníkem tohoto
pozemku. Je doporučeno záležitost řešit případně
nájemní smlouvou.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se:: 0

5c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě projednávání písemné žádosti
– složka č. 27/19, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městské nemovitosti – pozemku včetně porostů:
pozemkové parcely parcelní číslo 526/1, trvalý travní
porost, o výměře 727 m2, v obci Dubá, katastrální
území Dřevčice. Jedná se o pozemek navazující na
nemovitosti ve vlastnictví žadatele u stavby čp. 56
v části obce Dřevčice. Předmětný pozemek je z hlediska využití pro Město Dubá nepotřebný. Bližší podmínky prodeje budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
list č. 3 usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva
Města Dubá č. 7/2019 ze dne 19. září 2019
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě projednávání písemné žádosti
– složka č. 28/19, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městské nemovitosti – pozemku: části pozemkové parcely parcelní číslo 1301, trvalý travní porost,
o výměře cca 280 m2, v obci Dubá, katastrální území
Zakšín. Přesná výměra a rozsah pozemku budou
upřesněny geometrickým plánem. Jedná se o pozemek navazující na nemovitosti ve vlastnictví žadatele
u stavby č.ev. 8 v části obce Bukovec. Předmětná
část pozemku je z hlediska využití pro Město Dubá
nepotřebná. Bližší podmínky prodeje budou uvedeny
ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě projednávání písemné žádosti
– složka č. 23/19, vyhlášení a zveřejnění záměru směny nemovitostí – pozemků, takto: z vlastnictví Města
Dubá směnit část pozemkové parcely parcelní číslo
98/5, trvalý travní porost, o výměře cca 45 m2, v obci
Dubá, katastrální území Dubá, a to za část stavební
parcely parcelní číslo 131, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 45 m2, v obci Dubá, katastrální území
Dubá, z vlastnictví žadatele o směnu.
Předmětná část městského pozemku navazuje
na pozemky ve vlastnictví žadatele a je z hlediska
využití pro Město Dubá nepotřebná. Část pozemku,
kterou Město Dubá získá do vlastnictví, bude využita
k umístění kanalizační sítě pro plánovanou výstavbu
rodinných domů v této oblasti. Investorem kanalizační
sítě budou fyzické osoby. Přesné výměry a rozsahy
pozemků budou upřesněny geometrickým plánem.
Vzhledem k tomu, že směňované nemovitosti budou
téměř stejné výměry a hodnoty, bude tato směna
provedena bez dalšího finančního vyrovnání. Bližší
podmínky směny budou uvedeny ve zveřejněném
záměru.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, V. Matějková, M. Šimonová, H.
Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 1 (A. Ložková)

5f) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě projednávání písemné žádosti
– složka č. 31/19, vyhlášení a zveřejnění záměru směny nemovitostí – pozemků, takto: z vlastnictví Města
Dubá směnit část pozemkové parcely parcelní číslo
2800/1, ostatní plocha (ostatní komunikace), o výměře
cca 40 m2, a část pozemkové parcely parcelní číslo
3008/1, ostatní plocha (ostatní komunikace), o výměře
cca 10 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá,
a to za část pozemkové parcely parcelní číslo 114,
zahrada, o výměře cca 50 m2, v obci Dubá, katastrální
území Dubá, z vlastnictví žadatele o směnu.
Předmětné části městských pozemků navazují na pozemky ve vlastnictví žadatele a jsou z hlediska využití
pro Město Dubá nepotřebné. Část pozemku, kterou

Město Dubá získá do vlastnictví, navazuje na další
městské pozemky. Jedná se o narovnání vzájemných
hranic pozemků. Přesné výměry a rozsahy pozemků
budou upřesněny geometrickým plánem. Vzhledem
k tomu, že směňované nemovitosti budou téměř stejné výměry a hodnoty, bude tato směna provedena bez
dalšího finančního vyrovnání. Bližší podmínky směny
budou uvedeny ve zveřejněném záměru.

pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5g) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městských nemovitostí – pozemků
(záměry byly již vyhlášeny a zveřejněny, písemná
žádost – složka č. 11/19): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o pozemkovou parcelu
parcelní číslo 8/1, trvalý travní porost, o výměře 293
m2, a pozemkovou parcelu parcelní číslo 563/2, ostatní plocha (jiná plocha), o výměře 144 m2, v obci Dubá,
katastrální území Heřmánky.
SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva v této souvislosti uzavřít Kupní smlouvu mezi
Městem Dubá (strana prodávající) a xxxxxxx (strana
kupující). Kupní cena je stanovena ve výši 34 960,- 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, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5h) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městských nemovitostí – pozemků
(záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost
– složka č. 14/19): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o pozemkovou parcelu parcelní
číslo 1250/30, ostatní plocha (jiná plocha), o výměře
126 m2, a pozemkovou parcelu parcelní číslo 1250/7,
zahrada, o výměře 36 m2, v obci Dubá, katastrální
území Korce.
SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva v této souvislosti uzavřít Kupní smlouvu mezi
Městem Dubá (strana prodávající) a xxxxxxx (strana
kupující). Kupní cena je stanovena ve výši 13 680,- 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. Na
částech prodávaných nemovitostí se nachází energetické zařízení – podzemní kabelové vedení NN, strana
kupující je povinna strpět existenci tohoto technického
zařízení.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5i) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městské nemovitosti – pozemku (záměr
byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost – složka
č. 16/19): podle vypracovaného geometrického plánu
se jedná o pozemkovou parcelu parcelní číslo 175/1,
ostatní plocha (neplodná půda), o výměře 684 m2,
v obci Dubá, katastrální území Heřmánky.
SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva v této souvislosti uzavřít Kupní smlouvu mezi
Městem Dubá (strana prodávající) a xxxxxxx (strana
kupující). Kupní cena je stanovena ve výši 54 720,- 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.

telstva v této souvislosti uzavřít Smlouvy o bezúplatných převodech nemovitostí mezi Českou republikou
– Státním pozemkovým úřadem (strana – převádějící)
a Městem Dubá (strana – nabyvatel).

5j) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městských nemovitostí – pozemků
(záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost
– složka č. 17/19): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o pozemkovou parcelu parcelní
číslo 1250/29, ostatní plocha (jiná plocha), o výměře
222 m2, a pozemkovou parcelu parcelní číslo 1250/14,
zahrada, o výměře 24 m2, v obci Dubá, katastrální
území Korce.
SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva v této souvislosti uzavřít Kupní smlouvu mezi
Městem Dubá (strana prodávající) a xxxxxxx (strana
kupující). Kupní cena je stanovena ve výši 20 160,- 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. Na
částech prodávaných nemovitostí se nachází energetické zařízení – podzemní kabelové vedení NN, strana
kupující je povinna strpět existenci tohoto technického
zařízení.

6) ROZHODLO na návrh paní starostky v souladu
s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, pod názvem „VÍCEÚČELOVÉ
HŘIŠTĚ DUBÁ“, kterou je na základě kritéria nejnižší
nabídkové ceny nabídka společnosti JB Estate s.r.o.,
IČ 28672321, se sídlem Provodín, nabídková cena
činí celkem 5 216 060,80 Kč včetně DPH. Pokud by
došlo před podepsáním smlouvy o dílo k odstoupení
vybraného dodavatele od realizace zakázky, pak bude
zakázka zadána společnosti s další nejnižší cenovou
nabídkou, tak jak je dále uvedeno v Protokolu hodnotící komise o otvírání obálek, o hodnocení a posouzení
nabídek ze dne 11. září 2019, viz příloha. Smlouva
o dílo bude uzavřena nejdříve po uplynutí lhůty k podání námitek.
SCHVÁLILO na návrh paní starostky smlouvu o dílo
mezi Městem Dubá a společností JB Estate s.r.o., IČ
28672321, se sídlem Provodín.
POVĚŘILO paní starostku podpisem smlouvy o dílo
mezi Městem Dubá a společností JB Estate s.r.o.,
IČ 28672321, se sídlem Provodín, včetně jejích případných dodatků.

pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5k) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva v rámci zpracovávané nové pasportizace
místních komunikací odkoupit do vlastnictví Města
Dubá (složka č. 10/19) nemovitosti – pozemky: stavební parcelu parcelní číslo 133, zastavěná plocha
a nádvoří (zbořeniště), o výměře 54 m2, pozemkovou
parcelu parcelní číslo 2002/2, ostatní plocha (neplodná půda), o výměře 122 m2, pozemkovou parcelu
parcelní číslo 2002/3, ostatní plocha (neplodná půda),
o výměře 53 m2, a podle geometrického plánu pozemkovou parcelu parcelní číslo 89/1, ostatní plocha
(ostatní komunikace), o výměře 30 m2, vše v obci
Dubá, katastrální území Dubá. Jedná se o pozemky,
na kterých se nacházejí části městských komunikací
v ulicích Na Vyhlídce a k bytovkám na Novém městě
v části obce Dubá.
SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva v této souvislosti uzavřít Kupní smlouvu mezi
xxxxxxx (strana prodávající) a Městem Dubá (strana
kupující). Kupní cena je stanovena ve výši 25 900,- Kč,
plus správní poplatky, se splatností při podpisu kupní
smlouvy.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5l) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva v rámci zpracovávané nové pasportizace
místních komunikací podat žádosti na Státní pozemkový úřad České republiky ve věci nabytí nemovitostí – pozemků do vlastnictví Města Dubá (složka
č. 29/19): podle vypracovaného geometrického plánu
se jedná o pozemkovou parcelu parcelní číslo 117/44,
ostatní plocha (ostatní komunikace), o výměře 150 m2,
a pozemkovou parcelu parcelní číslo 117/55, ostatní
plocha (jiná plocha – silniční pomocný pozemek),
o výměře 62 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá.
Jedná se o pozemky, na kterých se nachází část
městské komunikace se silničním pomocným pozemkem v ulici Na Vyhlídce v části obce Dubá.
SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupi-

pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

7) SOUHLASILO na návrh paní starostky s realizací
a financováním akce č. 117D721009044 „Dubské
Švýcarsko – systém odpočívadel s informačními
panely o kulturně-historickém a přírodním dědictví krajiny“, v návaznosti na podanou žádost o dotaci
na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR do Programu
podpory cestovního ruchu v regionech (dotační titul
č.3: Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu).
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

8) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ předložený
závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí EKOD za
rok 2018, viz příloha.
9) SCHVÁLILO na návrh paní starostky uzavření
Partnerské smlouvy mezi Dobrovolným svazkem
obcí EKOD a obcemi o zajištění majetkových
a provozních náležitostí projektu „DSO EKOD
– systém odděleného sběru materiálově
využitelných odpadů“, viz příloha.
POVĚŘILO paní starostku podpisem této Partnerské
smlouvy.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

10) VZALO NA VĚDOMÍ informace týkající se:
– Letních slavností Města Dubá
– Sportovních her v Nedamově
– 25. ročníku Mezinárodních jazzových dnů
– 2. ročníku Dubského dřevosochání v Nedamově
– Dnů Evropského dědictví u Sušárny chmele v Dubé
– dokončené rekonstrukce ulic Jana Roháče a Malé
v Dubé
– dotazníku na domovní čističky odpadních vod
l– pozvání na 2. ročník Svatováclavského běhu
Ing. Irena Žalovičová, starostka
Martin Fuxa, místostarosta
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Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá
Dne 31. 8. 2019 od 14:41 do 16:35 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 32 T148 I. a II. v celkovém
počtu 4 členů k požáru lesa Šibeník. Po příjezdu
na místo začala jedním proudem C hasit požářiště
o rozloze cca 10x10 metrů. Spotřebováno bylo 6 600
litrů vody. Po likvidaci požáru a domluvě s velitelem
zásahu bylo místo předáno odbornému lesnímu hospodáři Ing. Štveráčkovi.

Dne 1. 9. 2019 od 15:33 do 15:47 hodin byla
jednotka s technikou CAS 25 Liaz vyslána operačním střediskem v počtu 1+3 k technické pomoci
k odstranění stromu z komunikace č. II/270 (na 1,8
km). Strom byl rozřezán, odstraněn z vozovky a před
odjezdem byl proveden její úklid.
Dne 3. 9. 2019 od 12:40 do 13:34 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+4
k dopravní nehodě motorkáře na komunikaci I/9 (54,8
km). Motorka i její zraněný řidič, který byl při vědomí
a stěžoval si na bolesti ruky, se nacházeli mimo vozovku. Před příjezdem zdravotníků byla zraněnému
poskytnuta předlékařská pomoc. Na místo dorazila
také jednotka HZS stanice Doksy. Letecká záchranná služba byla naváděna na místo přistání. Motocykl
byl zajištěn proti možnému vzniku požáru. Nehoda
se obešla bez úniku provozních látek. Naše jednotka
vypomohla s ošetřením pacienta a jeho transportem
do vrtulníku.
Dne 3. 9. 2019 od 17:23 do 18:01 hodin byla jednotka s technikou CAS 25 Liaz vyslána operačním
střediskem v celkovém počtu 1+4 k technické pomoci
k odstranění stromu z komunikace I/9 (45,4 km).
Strom byl rozřezán, odklizen a byl proveden úklid
vozovky.
Dne 11. 9. 2019 od 16:48 do 17:28 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+3
k dopravní nehodě motorkáře na komunikaci I/9
(48,7 km). Zraněný řidič, který si stěžoval na bolest
v loktu pravé ruky, i jeho motocykl se nacházeli mimo
vozovku. Před příjezdem zdravotníků byla zraněnému poskytnuta předlékařská pomoc. Motocykl byl
zajištěn proti možnému vzniku požáru. Po odjezdu
zdravotníků se jednotka vrátila zpět na základnu.
Dne 12. 9. 2019 od 10:07 do 10:57 hodin byla
jednotka s technikou CAS 25 Liaz vyslána operačním střediskem v počtu 1+3 k technické pomoci na
Dražejov. Kvůli podezření na nutnost bezodkladné
pomoci vnikla jednotka do uzavřeného domu, kde na
zemi ležela nemohoucí osoba při vědomí. Jednotka
poskytla pacientovi předlékařské ošetření. Na místo
dorazila policie a zdravotníci, kteří pacienta převzali
do své péče a převezli jej do nemocnice v České
Lípě. Před odjezdem jednotka dům uzavřela, zajistila
a klíče byly předány majiteli.
18. 9. 2019 od 18:50 do 19:43 hodin vyjela jednotka s technikou CAS 32 T148 I. v počtu 1+4 k požáru
pařezu a zbytků dřeva po těžbě ke Kluku. Po příjezdu
na místo zde již zasahovala jednotka HZS stanice
Doksy. Naše jednotka byla ponechána v záloze. Po
likvidaci požářu a domluvě s velitelem se jednotka
vrátila na základnu.
Dne 21. 9. 2019 od 22:31 do 23:59 hodin byla jednotka s technikou CAS 32 T148 II. vyslána operačním střediskem v počtu 1+2 k požáru do Lhoty, kde
se sám vznítil zahradní kompost. Požářiště o rozloze
cca 10x5 metrů bylo uhašeno jedním proudem C.
Spotřebováno bylo 4 100 litrů vody.
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Dne 23. 9. 2019 od 9:19 do 13:01 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+2 k dopravní nehodě traktoru s vlekem, který byl převrácený
na komunikaci č. II/260 (9,4 km). U traktoru se nacházela jedna zraněná osoba, které bylo poskytnuto
předlékařské ošetření. Spolu se zdravotníky dorazila
na místo jednotka HZS Úštěk. Na traktoru, ze kterého
uniklo cca 120 litrů nafty byla provedena protipožární
opatření. Uniklá nafta byla zasypána sorbentem. Zraněná osoba byla převezena na vyšetření do nemocnice v České Lípě. Traktor byl zpět na kola postaven
pomocí jeřábu, který byl povolán z HZS Česká Lípa.
Komunikace byla uklizena a na místo byl povolán
správce komunikace.
Dne 23. 9. 2019 od 15:45 do 16:22 hodin byla
jednotka s technikou CAS 25 Liaz vyslána operačním
střediskem v počtu 1+3 na původní komunikaci I/9

k dopravní nehodě osobního automobilu a autobusu v Dubé v Českolipské ulici. Osobní vůz narazil
do autobusu zezadu a v osobním voze se zranila
jedna osoba, která si po příjezdu jednotky stěžovala
na bolest hrudníku. Jednotka tuto osobu ještě před
příjezdem zdravotníků ošetřila a provedla na voze
protipožární opatření. Spolu se zdravotníky dorazila
na místo také jednotka HZS stanice Doksy. Uniklé
provozní látky byly zasypány. Po odjezdu zdravotníků
se jednotka vrátila na základnu.
Dne 25. 9. 2019 od 13:05 do 14:04 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+3 k dopravní nehodě osobního automobilu, který se nacházel mimo komunikaci I/9 (na 41 km) na střeše. Řidič,
který neutrpěl zranění se nacházel mimo vozidlo. Na
místo dorazila jednotka HZS Mělník. Naše jednotka
zajistila vozidlo proti možnému vzniku požáru.
K úniku provozních látek nedošlo. Jednotka zajišťovala řízení provozu. Po předání místa události se
jednotka vrátila na základnu.
Zuzana Martínková

Město Dubá jako zřizovatel JPO II/1 SDHO Dubá získal v roce 2019 z Dotačního fondu Libereckého kraje
– Podpora požární ochrany z programu č. 1.1: Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje
finanční příspěvky:
- ve výši 75.000 Kč (tj. 36 % z celkové částky) na výměnu vrat z plechových dvoukřídlých na výsuvné
s automatickým ovládáním
- ve výši 17.000 Kč (tj. 57 % z celkové částky) na nákup ochranných obleků

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném
přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci/ Vašem městě:
Seznam plánovaných odstávek dne 16. 10. 2019 (od 7:30 do 18:30 hod).
plánovaná odstávka č. 110060673990

Dubá - Dubá

parc.č. 157 ,
Dubá - Horky

1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 29,

3, 30, 31, 32, 33, 34, 4, 5, 6, 7, 8, E2, parc. č. 13/3,
Dubá - Nedamov

118, 120, 14, 16, 20, parc. č. 1349/1, parc. č. 406/4,
Dubá - Plešivec

1, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 29, 3, 32, 4, 44, 5, E2,

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách
v sekci „Odstávky“ nebo 20 dnů před uvedeným termínem přímo na
odkazu https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html.

Dle ustanovení § 25, odst. 5, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění,
bude plánované omezení nebo přerušení dodávky elektřiny současně
oznámeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických
komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je naplánováno pouze v nezbytně nutném
rozsahu,
a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého
provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

Čez Distribuce, a.s.

Úvozovými cestami

Na přibližně 15 km dlouhý výlet, ať již pěší nebo
na kole, se vydáme z Dubé do Rozprechtic, kde
za Šibeničním mlýnem odbočíme doprava směrem
k Vrabcovu. Mokřinaté údolí spadá do přírodní
rezervace Mokřady horní Liběchovky. Cestou
si lze přečíst informační tabuli s názvem Olšiny
a tekoucí voda. Úzká silnička značená zelenou
turistickou značkou nás dovede k mostku, u kterého
stojí rozcestník. Zelená značka pokračuje rovně,
doprava přes mostek vede žlutá směrem k Deštné.
Dáme se po ní. Za mostkem si na informační tabuli,
nazvané Mokřadní louka Vrabcov, můžeme přečíst
o přírodních zajímavostech této lokality.
V záhybu cesty mineme Vrabcovský mlýn, za
ním ve stráni se tyčí památný strom – lípa malolistá.
Pokračujeme k dalším dvěma domům. U půvabné
roubené stavby můžeme obdivovat další památný
strom – smrk ztepilý. Mineme tůňku pro vodní
živočichy, přes Liběchovku vede dřevěný mostek.
Za ním odbočíme vpravo pěšinou do prudší stráně.
Původní pohodlná cesta, která vedla v přímém
směru, je zcela zničená. Pěšina nás dovede
k chatám, kde navazuje na cestu do Deštné.

malé zbytky kamenného soklu kříže. Odtud vede
doprava soukromá cesta do Horní Dubové Hory
a dvě městské cesty – vlevo k bývalému zakšínskému
mlýnu a druhá v přímém směru k části Zakšína kdysi
nazývané Sandweg či lidově Sandgassel.

Úvoz k Zakšínskému mlýnu
Pokud jedeme na kole a nechceme překonávat
značné překážky, dáme se doleva. Vjedeme do
lesa a úvozem sjíždíme dolů. Posléze cesta ústí na
louku, kde trasa cesty nezřetelná, jen zarostlá mez
naznačuje, kudy cesta vedla. Podél ní dojedeme opět
k lesu, kde zase cesta navazuje hlubokým úvozem
s vysokou skalní stěnou po levé straně. Vyjedeme
u bývalého mlýna, kde se dáme doprava a vyjedeme
na silnici, kde zabočíme opět doprava. Pokračujeme
mezi řídce rozhozenými domy a pastvinami až
k odbočce, kde silnice zahýbá vlevo na Tuhaň. My ale
jedeme mírně vpravo po červené turistické značce.

Zajímavosti

si můžeme dřevěného krytého kříže v louce.
Míjíme několik domů a podél pastviny dojdeme na
křižovatku, kde se dáme po červeně značené silničce
doprava. Oproti trase vedoucí ke mlýnu, ušetříme
zhruba 1,5 km.
Pokračujeme kolem několika krásných roubených
statků do údolí Květnice, asfaltová silnička se za
posledním domem změní na polní cestu, vedoucí
mezi pastvinami až k rákosím zarostlému rybníčku.
Na rozcestí vede doleva cesta k Tuhani, rovně
červeně značená pěšina krajem lesa k Pavličkám.
Pak cesta ostře stoupá na další rozcestí, kde
značená cesta pokračuje mírně vlevo vzhůru, my ale
odbočíme doprava, kde cesta klesá k vodárně. Opět
se můžeme kochat krásnou krajinou s pastvinami,
mineme mokřinaté údolíčko a další vodárnu
a pokračujeme podél řady roubených chalup až
na křižovatku u věžovité trafostanice. Odsud rovně
bychom se dostali k silnici, my se ale dáme vlevo.
Asfaltová silnička stoupá k domům Dolní Dubové
Hory. V ostré zatáčce u žluté bedny na posyp
sejdeme ze silničky na pěšinu v přímém směru.
Měla by být značená modře, ale u odbočky značení
chybí. Pěšina – původně tak zvaná Ebelova cesta
- stoupá mezi skalní stěny, prohlédneme si reliéf
Krista i protější méně zřetelnou Madonu. Hluboký
skalní úvoz posléze ústí na polní cestu, kde se dáme
doleva. Cesta vede mezi pastvinami, pak se vnoří

Skalní úvoz do Deštné
Úvozová cesta je zahloubená do pískovcového
masivu a tvoří hluboký koridor se skalními stěnami.
Dovede nás na rozcestí, kde vlevo odbočuje cesta
směrem k Obecnímu lesu, přímý směr pokračuje do
centra Deštné, ostře doprava vede cesta k jednomu
z roubených domů. My se ale dáme doprava
odbočující pěšinou, která schází k lávce přes
Liběchovku a pak pokračuje loukou k hlavní silnici.
Za hlavní silnicí pokračujeme úzkou silničkou vzhůru.
Mineme památkově chráněný areál roubeného
statku a o něco dále rozcestí, kde doprava dolů vede
cesta ke kapličce a pak dál k tak zvanému Mrchovišti,
doleva schází pěšina zpět do Deštné.
Delší stoupání nás odmění výhledem na půvabný
deštenský kostelík s mohutným vrchem zvaným
Kout (Gauten Berg). Vpravo vedle cesty si můžeme
všimnout původního úvozu. Z horní části cesty se
nám otvírají krásné výhledy na pastviny a zalesněné
kopce. Mineme málo zřetelnou odbočku doleva,
vedoucí zpět k deštenské Malé Straně. Odpočinout
si můžeme na lavičce, odkud se můžeme kochat
pohledem do krajiny. Cesta nás posléze dovede
k rozcestí, kde se mezi mohutnými kaštany nacházejí

Úvoz Ebelovy cesty

Úvoz z části Zakšína Sandweg
Pokud zvolíme na rozcestí nad Deštnou poněkud
zarostlou polní cestu v přímém směru, sejdeme
prudším klesáním na lesní cestu, která v hlubším
úvozu míří do údolí. Překážkou jsou zde padlé
stromy, které je nutné obejít. Cesta ústí u jednoho
z domů. Na rozcestí půjdeme rovně. Všimnout

do lesa, vlevo vidíme hlubokou roklinu. Na rozcestí
modře značená pěšina odbočuje doprava, my se
ale dáme lesní cestou vlevo. Napravo od cesty je
bývalý úvoz. Přes cestu leží padlá bříza, ale lze ji
snadno obejít i objet. Po přibližně 300 metrech se
opět připojíme k modré turistické značce, po které
pokračujeme asi 250 m a opět se od ní odpojíme.
Značka stoupá vlevo nahoru, my pokračujeme rovně.
Cesta překoná výraznou terénní vlnu a krajem lesa
vede k rozcestí, kde rovně bychom se dostali na
cestu k Horní Dubové Hoře, my ale odbočíme doleva
z lesa ven. Upravená polní cesta míří kolem Bílé
kaple k bývalému letišti. Za ním na silnici se dáme
doprava a vrátíme se do Dubé.
myš
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Po vzniku Československé republiky v roce 1918
bylo již 14. listopadu toho roku zřízeno, kromě jiných,
ministerstvo školství a osvěty pod vedením Gustava
Habrmana. Jeho zásadním úkolem bylo řešit
problém menšinových škol. V regionech s převážně
německým, respektive maďarským obyvatelstvem se
to týkalo škol s českým či slovenským vyučovacím
jazykem. K tomu byl na jaře 1919 přijat tzv. Metelkův
zákon, který měl zaručit každé národnosti žijící
v ČSR možnost vzdělávat své děti v jejich rodném
jazyce. Jeden z paragrafů požadoval, aby veřejná
obecná škola byla zřízena tam, kde je tříletý průměr
školou povinných dětí nejméně 40, což se ne všude
dodržovalo.

Česká škola

V Dubé, kde do té doby byly školy - obecná
i měšťanská - jenom německé, vznikla česká škola, či
jak se v té době říkalo „česká zemská škola obecná“,
v roce 1919 – letos tedy slaví sté výročí. 100 let
české školy v Dubé. Vyučování začalo 16. září 1919
v bývalém špitále a chudobinci čp.1 v Nedamovské
ulici. Podle dobových zpráv do české školy chodily
i děti, které česky uměly jen minimálně a sama škola
byla bez veškerého vybavení. Zároveň s obecnou
školou byla zřízena i česká škola mateřská. Později
česká škola sídlila i v jiných objektech.
Menšinové české školy vzbuzovaly ve společnosti
i mezi politiky rozporuplné reakce, z české strany
bylo jejich zřizování věcí národní hrdosti, z hlediska
německy mluvících politiků šlo o čechizaci, protože
zároveň se vznikem českých škol byly mnohde
rušeny školy německé, a to jen zvyšovalo napětí
mezi Čechy a českými Němci.
Vztahy obou etnik nebyly již od 19. století nijak
vstřícné, docházelo k ostrým střetům nejen na poli
politickém. V 80. let 19. století vznikly spolky česká
Ústřední matice školská a německý Deutscher
Schulverein, které podporovaly školství v tom
kterém národním jazyce. Problém mezi oběma
etniky přetrval i po roce 1918. Ani Dubá nebyla
těchto nálad ušetřena. Tím spíš, že před rokem

1918 se počty Čechů na Dubsku počítali sotva
na 1 procento a v roce 1920 to bylo přibližně 7%.
O zdejších poměrech nejlépe hovoří autor listu, který
byl uložen v Novoberštejském pivovaru: „Národní
třenice znesvařují Čechy a Němce mezi sebou tak,

že již asi 2 hodiny cesty nemohl bych existovati
jen proto, že jsem Čech. Dauba je mírnější, lid náš
dosud jen chmelařstvím se živící nečte tak mnoho
těch krajinských štváčských novin a tím chová se
klidněji než Němci v České Lípě či Liberci…...Kdo
zvítězí Schulverein aneb Matice školská? Oba tyto
spolky silně agitují k odnárodnění menšin svých
krajů.“ Dopis končí těmito řádky: „ Buďte pozdraveni
ať Čech či Němec od Františka Zvěřiny, Nový Perštýn
20. srpna 1892“
myš

Celodenní zájezd seniorů do Harrachova

Dne 18. září 2019 jsme se se seniory vydali na
celodenní výlet do Harrachova. Odjížděli jsme ráno
v půl osmé a účast byla celkem vysoká. Po příjezdu
na místo jsme z autobusu rovnou přestoupili na vláček, který s námi objel Harrachov. První jeho zastávka byla na Mumlavském vodopádu, kde jsme strávili
minimálně půl hodinu prohlídkou.

A teď něco o vodopádu: Mumlavský vodopád
je necelých 10 metrů vysoký a jedná se o přírodní
zajímavost, která se nachází v ochranném pásmu
Krkonošského národního parku. Vodopád je jeden
z nejmohutnějších v Čechách a díky tomu je považován za jeden z nejkrásnějších a nejvyhledávanějších. Zajímavostí vodopádu jsou tzv. obří hrnce
a kotle, místně nazývané Čertova oka.
Poté naše cesta vláčkem pokračovala přes centrum Harrachova ke skokanským můstkům, které
jsou opravdu ohromné. Areál skokanských můstků
v Harrachově se dělí na dvě hlavní části. Níže na
svahu jsou umístěny můstky s kritickým bodem 40,
70 a 90 metrů a nad nimi pak je areál velkých můstků,
který byl vybudován v letech 1978 až 1983. Jedná se
o můstek s kritickým bodem 120 metrů a mamutí
můstek určený pro lety na lyžích, jehož kritický bod je
185 metrů. Jeden z menších můstků je pokryt umělou hmotou. Tím je možné ho pro skákání využívat
i v létě. V Harrachově se pořádají světové poháry ve
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skocích a letech na lyžích. Město Harrachov pořádá
sbírky na údržbu a zachování Mamutího můstku.
Odtud nás řidič dovezl k hotelu Šedý Vlk ***,
ve kterém na nás čekala velmi milá obsluha
a výborný oběd.

S plnými bříšky naše cesta pokračovala do sklárny
a mini pivovaru NOVOSAD & SYN. Během prohlídky
jsme měli možnost dostat se do těsné blízkosti pracujících sklářů i brusičů a shlédnout kompletní postup
zpracování skla tradičními hutními technologiemi.
Součástí exkurze je i unikátní 123 let stará historická
brusírna skla, poháněná transmisemi a vodní turbínou. Vše je v téměř původní podobě a plně funkční.

Po exkurzi jsme zahájili volný program, kdy senioři
měli možnost navštívit pivovar, restauraci, prodejnu
skla, cukrárnu nebo se mohli projít po Harrachově.

Tento krásný výlet jsme ukončili v půl čtvrté společným odjezdem z Harrachova domů.
Doufáme, že i seniorům se tento zájezd líbil,
alespoň tak jako nám. Těšíme se na další společné
zážitky!
Petra Mečířová a Michaela Pažoutová

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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Podzimní setkání a kurzy
12.10. sobota - moštování v zahradě, 11 – 15 hod
19.10. sobota - jednodenní bylinkový kurz
9.11. sobota - workshop „Jak založit vlastní
bylinkovou zahrádku“
Připravujeme na jaro 2020:
víkendový kurz s vycházkou, jógou a šitím vonných pytlíčků
výroba přírodní kosmetiky
vycházky za bylinkami do přírody
jednodenní bylinkový kurz s vycházkou
odpoledne s bylinkami, kurzy pro maminky s dětmi aj.

Dřevčice 10, Dubá
www.zahradalevandule.cz, FB Zahrada Levandule, tel. 728 074 749,
e-mail: jana@zahradyergat.cz
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PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

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

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

Prodej: Dubá - u kostela
19. 10. a 9. 11. 2019
ve 13:15 hodin

MĚSTSKÉ LESY DUBÁ
(organizační složka Města Dubá)
nabízejí nejen občanům Dubé

MOŽNOST PRODEJE
JEHLIČNATÉHO PALIVOVÉHO DŘEVA
(SMRK, BOROVICE)
v délce 2 až 4 metry na odvozních místech
Cena: 690 Kč/m³ včetně 15% DPH

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

Toto palivové dřevo je certifikováno v systému PEFC.
Samozřejmostí je vystavení řádného daňového dokladu.
Kontakt: pan lesní Zbyšek Stibor st.
tel. 606 904 093, e-mail: lesni.hospodar@mestoduba.cz
J. Rupertová
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Ze života škol
Adaptační pobyt
šesťáků

Den první - Jupí, jedeme do Lázní Kundratic. Už
se těšíme, jak nám paní učitelky připraví procedury
v podobě šlapání kilometrů a poznávání okolní
přírody. Cesta nám utíká. Třikrát nastupujeme
a vystupujeme. Poslední přestup i těm největším
„stýskačům“ vykouzlí úsměv na tváři. Ze Stráže pod
Ralskem jede vtipný pan řidič, který nás mile pozdraví
a ihned pouští dětské písničky. Zpíváme
a smějeme se. Vrcholem celé jízdy je zakroužení
na cílové zastávce a opravdu honosné rozloučení.
Řidič: „Nezastavujeme, máme zpoždění. Hola hej
a třikrát na mě zamávej a raz dva tři ahooooooj.“
Ubytováváme se a máme 2 hodiny čas na oběd

a hry. Využíváme venkovní hřiště a hrajeme fotbal,
badminton, ping-pong a stolní fotbálek. Odvážlivci
využívají i kopcovitý terén a trénují parkour. Po

rozdělení do náhodných skupin neprotestujeme
a odcházíme k pramenům Ploučnice. Neodoláme
a zastavujeme v místní cukrárně a infocentru, kde
nakupujeme a nakupujeme. U pramene nás čeká
první úkol. Vyjmenováváme všechna velká města,
kterými protéká řeka Ploučnice. Po procházce
místní vesnicí se vracíme do Lázní Kundratic, kde
se setkáváme s několika nutriemi. Lázeňští hosté
užívají sluníčka a odpočívají na kolonádě. My toho
využíváme a jdeme na průzkum. Zjišťujeme mnoho
zajímavých informací. Hosté mají radost, že se o ně
zajímají děti a nebýt jejich večeře, povídáme ještě
teď. Byla to obrovská zkušenost, protože jsme měli
pochopitelně obavy a strach z odmítnutí. Lázně léčící
pohybový aparát člověka jsou kouzelné. Myslíme si,
že léči i duši, protože tolik spokojených lidí na jednom
místě jsme už dlouho neviděli. Procházíme kolem
naší chalupy a někteří z nás už nechtějí pokračovat.
Prý 4 km stačí. Ovšem my se nevzdáváme a po
splnění dalšího úkolu, kdy tvoříme ze svých těl různé
obrazce, se vydáváme na vodopády. Vodopády
nás mile překvapí a toužíme se vykoupat. Proč
je ale taková zima? V závěru samotného dne si
pochutnáváme na skvělé večeři, kterou připravila
1. skupina a pomalu lezeme do pelíšků, abychom

nabrali síly na další den. 2. skupina ještě umývá
nádobí a následně se přidává ke spáčům. To byl ale
bájo den.
Den druhý - Vstáváme kolem půl 8. a z kuchyně
se line vůně čerstvého křupavého pečiva a teplého
kakaa. Čeká nás náročný den, ale my se nedáme. Po
vydatné snídani se vydáváme na cestu plnou úkolů
a zajímavých míst. Paní učitelka slibuje, že je to jen
pár kilometrů. Realita je ale nějakých 13 km. Jdeme
po krásné lesní cyklostezce z Lázní Kundratic do
Stráže pod Ralskem. Cestou cvičíme jógu, svačíme
a zase svačíme, stavíme obydlí pro jednotlivé
skupiny apod. Odměnou nám je několik druhů
zmrzliny ve vyhlášené cukrárně. Na chalupu jsme
dojeli pro jistotu autobusem. Čekal nás poslední
večer. Příprava pozdního oběda proběhla rychle.
My jsme byli tak unavení, že jsme ani nezlobili. Večer
jsme poslouchali písničky, grilovali masíčko a mlsali.
To byl ale bájo den.
Den třetí - To tak rychle uteklo? To není ani možné.
Už musíme domů. Domů nám ani tak nevadí ale do
školy…? Ach jo. Balíme, balíme a po příjezdu domů
padneme za vlast.
Mgr. Jana Pytlounová, Veronika Pejpalová,
Mgr. Zdeňka Šepsová a její 6. třída

Výlet do ZOO v Praze

Dne 9. 9. 2019 vyrazili žáci druhé třídy na první
exkurzi v tomto školním roce. Jejich cesta vedla do
ZOO Praha. Cestu do Prahy a zpět zvládli linkovým
autobusem, kde dostali od pánů řidičů pochvalu
za bezva chování. Po Praze se žáci pohybovali
hromadnou dopravou. I tuto cestu zvládli bez
problémů.
Při vstupu do ZOO si každý označil platnou
vstupenku a naše cesta za zvířátky mohla začít.
Tedy až po pořádné svačině, kterou nám doma

připravili. Zoologickou zahradu jsme si prošli celou,
pozorovali jsme zvířátka, přečetli si o nich spoustu
zajímavého, pokládali si vzájemně nejrůynější
otázky a v neposlední řadě jsme se také pořádně
nasmáli.Přestože bylo září, počasí bylo přímo
aprílové. Chvilku mraky, chvilku sluníčko, chvilku
déšť…. Na vše jsme byli připraveni a náladu nám to
rozhodně nezkazilo. Slíbili jsme si, že se za zvířátky
zase někdy vypravíme.
Druháčci, paní učitelka Pancová a teta Naďa

Nabídka pracovního místa

Základní škola Dubá – příspěvková organizace, Dlouhá 113 Dubá hledá učitele/učitelku 2. stupně základní školy s aprobací zeměpis v kombinaci s češtinou
popř. angličtinou. Nabízíme práci na plný úvazek. Jedná se o zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou. Nástup od 1. 1. 2020. Zájemci kontaktujte prosím
ředitelku školy Mgr. Jindřišku Skalickou (e-mail: skalicka@zsuba.cz nebo tel. 487 883 951).
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Hurá do školy

V letošním školním roce jsme prvňáčky přivítali
ve dvou třídách, které povedou paní učitelky Mgr.
Matějková a Mgr. Wagenknechtová. Přivítala je i paní
starostka Ing. Irena Žalovičová, která jim popřála
hodně úspěchů, rodičům hodně trpělivosti a pevné
nervy do celého školního roku.
Kromě zajímavé výuky škola nabízí na odpolední
hodiny tyto volnočasové aktivity, do kterých se mají
možnost děti zapojit. Chovatelský kroužek, výtvarný
kroužek, kroužek keramiky, německého jazyka,
sálové kopané, anglického jazyka, hry na klavír
a florbalu. Budeme se těšit, že děti nabídku využijí.
Jana Mašková

Druháčci
v mini ZOO

Je tu září a s ním nový školní rok. Druháčci
si jako jeden z prvních úkolů v tomto roce dali,
že se pozdraví se zvířátky v naší mini ZOO
a přinesou jim nějaké dobrůtky. Někdo přinesl
mrkev, někdo jablíčko. Na misce se objevil
i tvrdý chléb.
Děti si zvířátka prohlédly, pomazlily se se želvákem
Evženem a pozorovaly, zda na ně vykoukne nové
zvířátko, které do ZOO přibylo přes prázdniny.
Nevykouklo, tak snad příště. V závěru hodiny děti
diskutovaly o tom, jaké zvířátko by si tento školní
rok adoptovaly. Vyhrála činčila. Tak teď už jen adopci
domluvit. Těšíme se.
Druháci, paní učitelka Pancová a teta Naďa

Tak už nám to
začalo!

Stejně jako každý rok jsme i letos na začátku
školního roku uskutečnili v chovatelské třídě
návštěvu našich zvířecích kamarádů. Tentokrát jsme
si prohlédli velice pečlivě všechna terária, akvária
i jejich „obyvatele“ a pročetli všechny malé cedulky,
které zvířátka charakterizují. Zajímal nás světadíl či
oblast, kde se vyskytují, potrava, ale i jejich latinský
název. A k čemu jsme tyto údaje potřebovali? Náš
úkol zněl: vytvoř křížovku věnovanou zvířátkům
a použij informace, které jsme zjistili v chovatelské
třídě.
Žáci se rozdělili do skupin a vrhli se do práce. Čas
ubíhal velice rychle, takže všichni dokončovali malý
hlavolam až druhou hodinu. Každé skupině se práce
povedla a zaslouží tak pochvalu. Ty nejlepší křížovky
pak budou publikovány v 1.čísle školního časopisu.
Za 8. třídu tř. uč. Miroslava Sochová

Jaké je tvoje jméno?

Kdo si má všechny ty Andrey, Adély, Anety, Adriany
a další pamatovat? Tak takhle nějak uvažuje každý
učitel, zvlášť na začátku školního roku, když zase
přicházejí ti noví. Napadlo vás někdy, že si každý
učitel musí (nebo by měl) pamatovat minimálně dvě
stě jmen svých žáků? A kromě žáčků současných
občas potká i ty bývalé, a to pak je vzpomínání.
A jak to tedy s těmi jmény na škole máme?
Začneme u kluků. Sto čtrnácti pánům (neboť takový
je celkový počet chlapců) rodiče přidělili celkem
čtyřicet šest jmen. U děvčat je výběr pestřejší. Mezi
stovkou dívek najdeme padesát pět jmen.
Prolistováním kalendáře jsem zjistila, že
obsahuje celkem 208 mužských a 205 ženských
jmen, z nichž některá jsou trochu zvláštní. Nicméně
žádného Ignáce, Huga, Kvida nebo Bronislavu
u nás na škole nemáme, ale potkali bychom tu kluky
s exotickými jmény. Ovšem jmen, která se užívají (či
se užívala v minulosti), je samozřejmě ještě daleko
více a o jménech existují i poměrně zajímavé knížky.
V nich lze kromě původu jmen najít spoustu dalších
zajímavých informací.
A teď k tomu pro nás nejzajímavějšímu. Děvčata
píší nejčastěji jméno Natálie a Tereza, mezi hochy
pak najdeme nejčastější oslovení Jan a Josef. Hned
za nimi se umístila jména: Adéla, Daniel, Jakub.
Porovnejte sami: Adam 4, Benjamin 1, Dan 1,
Daniel 6, David 2, Denis 4, Dominik 2, Fabian 1,
Filip 3, Gaston 1, Gustav 1, Jáchym 2, Jakub 6, Jan
7, Jiří 3, Josef 7, Kryštof 2, Loc 1, Lukáš 1, Marek
3, Martin 5, Matěj 3, Matyáš 3, Michal 5, Michael 1,
Mikuláš 1, Milan 1, Nikolas 1, Ondřej 2, Pavel 2, Petr
3, Philip 1, Radek 2, Samuel 2, Sean 1, Sebastian 2,
Stanislav 1, Šimon 1, Štěpán 1, Tadeáš 3, Tomáš 1,
Václav 5, Vilém 1, Vladimír 2, Vojtěch 5, Zdeněk 1:
celkem 114.
Adéla 6, Adriana 1, Alena 1, Alice 1, Alžběta 1,
Amálie 1, Anastázie 1, Aneta 2, Anna 4, Anežka 1,
Bára 1, Barbora 5, Bianka 1, Claudie 1, Daniela 1,
Darina 1, Denisa 1, Dita 1, Dominika 1, Ela 1, Eliška
4, Ema 3, Emma 1, Eva 1, Ivana 1, Jana 2, Jasmin 1,
Johana 1, Karolína 3, Kateřina 1, Klára 1, Kristýna 2,
Magdaléna 1, Marcela 2, Marie 2, Markéta 1, Maya
1, Michala 1, Natálie 8, Nela 3, Ngoc 1, Nikola 1,
Pavla 2, Sandra 1, Sára 1, Sheila 1, Sofie 1, Tereza
8, Valérie 2, Vanesa 1, Victoria 1, Viktorie 3, Veronika
2, Zdeňka 1, Zuzana 1: celkem 100. Stav k začátku
školního roku 2019/2020.
Podobnou statistiku jsem prováděla už ve školním
roce 2000/2001. Za těch téměř dvacet let se některá
jména z naší školy vytratila, ale většina jich je stálá.
Nejvíce mě překvapila Lucie, která byla v té době
nejčastějším oslovením děvčat a v současné době
na škole žádnou nenajdeme. Na počátku 21. století
přidělovali rodiče velice často jména jako je Petr,
Lucie, Tomáš, Tereza, Lukáš a Veronika.

https://www.nasejmena.cz/nj/cetnost.php?id=74315
7&typ=jmeno
Mgr. Miroslava Sochová
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Klub malých Dubáčků

Pohádkové Peklo

V neděli 15. 9. 2019 jsme se vypravili na další klubový výlet. Vyrazili jsme do Pekla
na pohádkový les. Sešla se nás pěkná skupinka a celé odpoledne bylo moc fajn.
Nenáročná procházka Peklem spojená s plněním úkolů se povedla a dětem se líbila.
Výlet jsme zakončili ve 3D bludišti, kde si děti pohrály. Moc rádi se sem vracíme.
Děkuji všem zúčastněným rodinám za prima odpoledne.
Jaruška Rupertová, foto: Martin Rupert

Šipky

Sobotní večer 7. 9. 2019 byl parádní. Po letních prázdninách se maminky sešly,
aby si odpočinuly od svých dětiček při hraní šipek. Hodně jsme se nasmály a užily si
hru naplno. Volno od dětí si musíme udělat častěji. Určitě zopakujeme!
Jaruška Rupertová
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Sport

Rekapitulace 3. - 7. kola

3. kolo - VTJ Rapid Liberec x TJ Slavoj Dubá, odehráno 24. 8. 2019 od 17:00 h .s výsledkem 5:2 (3:0).
Branky: 55. Drunecký Libor, 67. Sláma Dominik
Rozhodčí: Čurda Michal, Šiška Filip, Myslivec
Štěpán
Sestava Dubé: Tomáš Dvořák /GK/ /K/, Jaroslav
Švec, Petr Sýkora, Josef Rejzek, Miroslav Soukup,
Jakub Němec, Radek Torba, Milan Heptner, Sláma
Dominik, Sláma Daniel (35.), Beneš Martin (75.)
Náhradníci: Libor Drunecký (35.), Jelen Petr (75.)
Vedoucí mužstva: Jaroslav Horyna
Trenér: Jakub Fliegel,
Lékař/zdravotník: Karel Šedivý

6. kolo - TJ Slovan Vesec x TJ Slavoj Dubá, odehráno 14. 9. 2019 od 14:00 h .s výsledkem 1:2 (1:0)
Branky: 59. Heptner Milan, 75. Heptner Milan (pen.)
Rozhodčí: Bukvička Dušan, Rympler Roman, Preissler David
Sestava Dubé: Tomáš Dvořák /GK/ /K/, Nedbal
Pavel, Wágner Petr, Josef Rejzek, Sloup Jakub, Švec
Jaroslav, Radek Torba, Milan Heptner, Drunecký Libor (56.), Soukup Miroslav, Porsch František
Náhradníci: Vácha Lukáš (56.), (83.), Hladký Tomáš
(83.)
Vedoucí mužstva: Jaroslav Horyna
Trenér: Jakub Fliegel
Lékař/zdravotník: Karel Šedivý

5. kolo - TJ Lokomotiva Česká Lípa x TJ Slavoj
Dubá, odehráno 7. 9. 2019 od 17:00 h .s výsledkem
8:2 (4:2)
Branky: 16. Lupšák Jan (vl.), 25. Porsch František
(pen.)
Rozhodčí: Rympler Roman, Nešněra Filip, Bukvička
Dušan
Sestava Dubé: Tomáš Dvořák /GK/ /K/, Nedbal
Pavel, Wágner Petr, Josef Rejzek, Miroslav Soukup
(46.), Jakub Němec, Radek Torba, Milan Heptner,
Sýkora Petr (61.), Švec Jaroslav, Porsch František
Náhradníci: Sloup Jakub (46.), Libor Drunecký (61.)
Vedoucí mužstva: Jaroslav Horyna
Trenér: Jakub Fliegel
Lékař/zdravotník: Karel Šedivý

7. kolo - TJ Slavoj Dubá x FC Kamenice, odehráno
21. 9. 2019 od 16:30 h .s výsledkem 0:3 (0:2))
Rozhodčí: Švec Martin, Šiška Filip, Sirota Alex, delegát: Fischer Karel
Sestava Dubé: Tomáš Dvořák /GK/ /K/, Nedbal Pavel, Wágner Petr, Josef Rejzek, Vaššík Tomáš, Švec
Jaroslav (79.), Radek Torba, Milan Heptner, Sýkora
Petr (68.), Sloup Jakub (57.), Porsch František
Náhradníci: Jombík Petr (57.), Vácha Lukáš (68.),
Sláma Daniel (79.)
Vedoucí mužstva: Jaroslav Horyna
Trenér: Jakub Fliegel
Lékař/zdravotník: Karel Šedivý
Jakub Fliegel

ROZPIS ZÁPASŮ
PODZIM 2019

Krajská I. B třída - západ
10. kolo - sobota 12. 10. 2019 od 15:00
SK Žibřidice, z. s. - TJ Slavoj Dubá, z. s.
11. kolo - sobota 19. 10. 2019 od 15:30
TJ Slavoj Dubá, z. s.
Tělovýchovná jednota Sokol Rozstání z. s.
12. kolo - sobota 26. 10. 2019 od 14:30
Tělovýchovná jednota Jablonné v Podještědí
TJ Slavo Dubá, z. s.
13. kolo - sobota 2. 11. 2019 od 14:00
TJ Slavoj Dubá, z. s.
TJ Jiskra, Vratislavice nad Nisou, spolek
4. kolo - neděle 10. 11. 2019 od 14:00
TJ Slavoj Dubá, z. s.
Fotbalový klub Nová Ves, z. s.

Tradiční bojová hra v Zátyní

Během poslední prázdninové soboty došlo
v Zátyní ke kruté „vraždě.“ I přes veškerou snahu
přivolaných místních policejních složek nebyl však
tento vážný zločin proti lidskosti objasněn. Proto byla
v 19 hodin svolána parta dětských detektivů ve věku
6 – 14 let, na základně jim byla předána dokumentace o proběhlém vyšetřování a byly určeny zvláštní
detektivní jednotky.

Pro vyřešení případu bylo nejprve potřeba získat
indicie o místech obsahujících hádanky a rébusy,
jejichž rozluštění vedlo k získání důkazů a vyřešení
případu – děti musely nejen odhalit pachatele, ale
také prokázat znalost pachatelova motivu, vražedné
zbraně a odhalení skutečného místa činu.
Do přípravy hry se zapojila rodina Velebných,
která koncept celé hry a jednotlivé úkoly vymyslela
a zrealizovala. Přátelé ze sousedství pomohli především umožněním vstupu na temná strašidelná
místa na svých pozemcích. Starší děti umocňovaly
tajemnou atmosféru celé akce strašením detektivů
při putování na jednotlivá stanoviště s úkoly.
A co všechno malé detektivy čekalo? Svůj důvtip
a odvahu museli prokázat na čtyřech stanovištích,
celá akce byla zorganizována tak, aby každý tříčlenný tým byl v daném čase na místě s úkoly sám.

Na zahradě jednoho ze zátyňských obyvatel
bylo připraveno hrůzyplné zátiší pracovně nazvané
„Mrtvý voják“ s lebkou, granátem, střelnou zbraní,
havranem a obřím pavoukem. Za svitu svíček
a lucerniček panovala opravdu velmi napjatá atmosféra.

Jiné herní stanoviště bylo zpovzdálí sledováno
tajuplnou dlouhovlasou postavou, jež strážila místo,
kde děti měly odkrývat možné vražedné zbraně.
U křížku mezi kaštany upozorňovaly indicie přímo
na samotného vraha – detektivové si dokonce poskládaly jeho portrét. Další důkazní stanoviště leželo
v kruhu tvořeném nízkými vrbami, účastníci hry museli za svitu lucerničky do kruhu vstoupit a soustředit
se na odhalení kódu k uzamčené truhličce s dalším
vodítkem k objasnění případu. A to nemluvím o řadě
dalších temných rekvizit, které detektivní putování
provázely.
Jak to všechno nakonec dopadlo? Postava mrtvého člověka nakreslená na cestě a obehnaná policejní
páskou děti měla zmást, ale většina dětí organizátorskou lest prokoukla. Vražda, která se v Zátyní stala,
nebyla nakonec tak podlá, a alespoň podle současného zákonodárství nebyla dokonce ani pravým
trestným činem. Zemřel při ní totiž pouze kohoutek,
kterého
na špalku sekerou o život připravil sám HaJ. Rupertová

nuš Velebný, aby nasytil své dvě hladové děti.
V cíli celého putování, ve sklepení starého statku,
čekala na děti zasloužená sladká odměna a rovněž
řešení klíčových otázek k případu. Na základně měly
děti připravenou točenou malinovku a pořádný oheň,
který ohřál každou strachy ztuhlou detektivní duši.

Organizátoři akce by touto cestou rádi poděkovali
svým přátelům ze Zátyní, především …, který se postaral o potěšení chuťových pohárků řady účastníků
akce.
Doufám, že tradice dětské bojové hry v Zátyní
v závěru prázdnin bude zachována i nadále, a pokud
ano, těším se na příští ročník.
es
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Svatováclavský
běh městem Dubá

V sobotu 28. 9. 2019 se konal II. ročník Svatováclavského běhu městem Dubá. Na Masarykově
náměstí se sešli jak amatérští běžci, tak závodníci
nejen z Dubé, ale i z širokého okolí. Letošní ročník
přilákal více závodníků z řad dospělých. Velmi mile
mě potěšilo, že se našly děti z druhého stupně,
které běžely okruh pro dospělé. Proto mi dovolte vyzdvihnout především výkon slečny Karolíny Černé,
která běžela svůj okruh 750 m, poté okruh 2,5 km
a nakonec i okruh 5 km. Ve všech třech disciplínách
se umístila na krásném druhém místě.
Než se dostanu k výsledkové listině, ráda bych
touto cestou poděkovala všem, co mi s letošním
ročníkem pomáhali. Opravdu nemůžu všechny
vyjmenovat a nechci na nikoho zapomenout. Vážím
si pomoci každého jednotlivce, co umí přidat ruce
k dílu.

Sponzory letošního ročníku jsou:

Město Dubá

přispělo finančním příspěvkem na věcné ceny

firma ŠKODA AUTO,

darovala věcné ceny z propagačních předmětů

firma STAVBY NOVÁK
– Tomáš Novák

zaplatil nákup medailí, pohárů, startovacích
čísel, diplomů a nápisu nad bránu Start a cíl

pan Tomáš Novák
(restaurace U Nováků)

věnoval věcné ceny z propagačních předmětů
z pivovarů a jiné.
Dále bych ráda poděkovala pracovníkům
Městského úřadu Dubá za bezchybnou přípravu
závodu, zejména pracovníkům údržby. Velký dík
opět patří i dubským hasičům, kteří i přestože měli
během dne zásah, se urychleně vrátili, aby mohli
zajistit bezproblémový průběh na závodní trati
i mimo ní. Dále děkuji všem, kteří pomohli jak během
závodu, tak i s úklidem po závodu – s úklidem
tratě i náměstí. Moje poděkování patří také panu
Emanuelovi Adamcovi za občerstvení plné pestrého
jídla i pití.
Tento běh má dobrovolné startovné. I letos byl
výtěžek věnován Adámkovi Čížovi na rehabilitace
v rehabilitačním středisku SAREMA v Liberci. Mezi
závodníky i diváky se vybrala částka 3 000,- Kč.
Jménem rodičů Anny a Josefa Číže děkuji všem,
co přispěli.
V doprovodném programu se mohly děti zúčastnit
výtvarné soutěže na téma „Dům snů“. Všechny
obrázky si můžete prohlédnout během vánoční
výstavy v Šatlavě.
A nyní již k výsledkům samotného závodu:
Kategorie Děti Předškoláci / 1. Třída
200 m okruh kolem Masarykova náměstí
1. Kolařík Viktor
čas vítěze 33,84 sekund
2. Hanyk Daniel
3. Krnáčová Valérie
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4. Jankot Jakub
5. Krnáčová Natálie
6. Hečková Antonie
7. Broučková Anna
8. Tůma Jiří
9. Hečková Anežka
10. Lázok Antonín
Kategorie Děti Školáci I. stupeň
350 m okruh (Masarykovo náměstí – ulice Jana
Roháče – ulice Malá – ulice Luční – Masarykovo
náměstí)
1. Garrihy Sean
čas vítěze 1:01,81
2. Slováková Magdaléna
3. Slovák Jakub
4. Bělohlávek Tomáš
5. Hečková Alžběta
6. Zabilanský Denis
7. Brouček Filip
8. Černý Daniel
9. Kolaříková Zuzana
10. Krs Václav
11. Knap Šimon
12. Flégl Jakub
13. Krnáčová Vanesa
14. Tůmová Jana
15. Krnáč Samuel
16. Bělohlávek Jakub
17. Jankotová Ema
18. Sochorová Tereza
19. Prchal Lukáš
20. Zachara Sebastian
Kategorie Děti Školáci II. stupeň
750 m okruh (Masarykovo náměstí – ulice Jana
Roháče – ulice Nedamovská – ulice Luční Masarykovo náměstí)
1. Charouzková Kateřina
čas vítěze 2:13,50
2. Černá Karolína
3. Janďourek Jan
4. Knap Miroslav
Kategorie Ženy (16-29 let)
2,5 km okruh (Masarykovo náměstí – ulice Jana
Roháče – ulice Nedamovská – k Máchadlu – ulice
Na Terase – ke hřbitovu – kolem zahrádek –
kolem hřiště – podél hřbitova – přes starý hřbitov
– ulice Sadová – ulice Sluneční – přes myší díru
- ulice Luční – Masarykovo náměstí)
1. Ryšavá Vendula 11:41,20
2. Černá Karolína
11:59,30
3. Chládková Dominika
14:43,25
4. Hrzinová Doubravka
15:05,69

Kategorie Ženy (30-99 let)
2,5 km okruh
1. Jarolímková Věra
15:26,60
2. Prchalová Ilona
17:23,35
Kategorie Muži (16-34 let)
2,5 km okruh
1. Žalovič Jan
12:36,10
2. Žalovič Karel
12:42,68
Kategorie Muži (35-49 let)
2,5 km okruh
1. Slovák Jan
12:36,10
2. Žalovič Petr
12:45,72
3. Janďourek Bedřich
13:44,60
Kategorie Muži (50-99 let) – 2,5 km okruh
1. Prokůpek Luděk
13:30,78
Kategorie Ženy (16-29 let) – 5 km okruh
1. Fülová Veronika
25:23,24
2. Černá Karolína
30:28,68
Kategorie Ženy (30-99 let) – 5 km okruh
1. Středová Hana
28:14,52
2. Kašparová Petra
28:21,42
3. Vargová Žaneta
28:48,71
4. Hečková Lenka
29:21,36
5. Jarolímková Věra
30:49,25
6. Demeterová Libuše
32:56,58
7. Vargová Jitka
33:45,22
8. Kolaříková Ilona
34:30,62
Kategorie Muži (16-34 let) – 5 km okruh
1. Kamarád Jan
21:34,52
2. Chládek Tomáš
22:21,49
3. Imrich Marian
25:44,05
4. Imrich Kamil
29:49,28
Kategorie Muži (35-49 let) – 5 km okruh
1. Hendrych Jaroslav 19:24,76
2. Brouček Pavel
19:41,34
3. Jíra Jaroslav
20:37,48
4. Hrzina Václav
27:22,54
5. Bušta Pavel
27:52,39
6. Kolařík Michal
28:08,38
7. Wagenknecht Luboš
29:01,25
8. Matys Michal
31:35,02
Kategorie Muži (50-99 let) – 5 km okruh
1. Matějovský Milan 27:04,48
2. Procházka Milan 27:17,53
Už nyní se těším na třetí ročník v pondělí 28.9.2020.
Věřím, že startovní pole se ještě rozšíří o další běžce
a že jste si tento druhý ročník náramně užili.
Kateřina Janďourková

Další fotografie ze Svatováclavského běhu najdete v příštím vydání Dubáčku.
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Kultura

Objekty a obrazy
Lady Semecké

Jen do 12. října je možné se seznámit s tvorbou
sklářské výtvarnice Lady Semecké. Její skleněné
obrazy působí jako zachycený pohyb oblaků, zvukové
objekty zaujmou svou hravostí i meditativností
a téměř neskutečně působí strnulá skleněná voda
v dřevěném žlabu.
Výstava „Lada Semecká objekty a obrazy“
nepřináší jen prvoplánové potěšení z krásné tvorby,
ale nutí k zamyšlení a procítění. Na díle Lady
Semecké je znát vliv japonské kultury a vnímání
světa, které vstřebala při dlouhodobém pracovním
pobytu v Japonsku.
Galerie Pošta je otevřená ve středu a v sobotu od
9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin, jiný termín
prohlídky je možné si dohodnout na telefonním čísle
607 183 832.
myš

Jana a Pavel Maškovi zvou
všechny obdivovatele podzimní přírody na

19. ročník výstupu na Nedvězí

28. 10. 2019
Sraz poutníků ve 13,00 hodin na náměstí v Dubé.
Svačinu s sebou.
Těšíme se na vás!

FOTOHÁDANKA
Co myslíte, že se skrývá na výřezu
z totografie? Pokud si marně lámete hlavu,
pod obrázkem jsme pro vás připravili řešení.
(foto Pepa Středa)

Na snímku jsou střešní tašky.
Tyto byly použity při výměně střechy
na Sušárně chmele.

24

Městská knihovna představuje
Zátopek... když nemůžeš,
tak přidej!

„Je to hranice bolesti a utrpení, která dělí
chlapce od mužů,“ říkal Emil Zátopek. Právě
posouvání mezí možností vlastního těla
z něj udělalo fenomenálního běžce a jednoho
z nejslavnějších sportovců historie.
V publikaci, která je vlastně komiksem bez
zbytečných slov, ale přesto velmi výmluvným,
se autoři zaměřili na dvě témata. Prvním z nich
jsou Zátopkovy sportovní úspěchy a druhým
jeho hrdinství, kterým se zasloužil o možnost
odcestovat na OH v Helsinkách pro svého
(režimu nepohodlného) kolegu Stanislava
Jungwirtha. Nechybí ani vzpomínka na krásný
vztah s českou oštěpařkou Danou Ingrovou,
později Zátopkovou. Příběh je nejen o běhání,
atletice a lásce, ale také o režimu té doby
a boji proti němu.
Kniha je ve velmi povedeném komiksovém
vydání, scénář od Jana Nováka a vizuální
zpracování od Jaromíra 99. Tato kniha určitě stojí
za přečtení.
Petra Mečířová, Infocentrum MěÚ Dubá

.

Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace Středočeského kraje
náměstí Míru 54, 276 01 Mělník
listopad 2019
22. 11. 2019 – 5. 1. 2020
VÁNOCE 70. – 80. LET

FOTOHÁDANKA

Poznáte, co jsme si pro vás tentokrát
přichystali? Napovíme vám. Byli jste při Dnech
evropského dědictví na prohlídce Sušárny
chmele? Dívali jste se pořádně?
(foto Pepa Středa)

Zavzpomínejte s námi na vánoční svátky v době, kdy frčeli mončičáci, céčka,
umakart a chemlon…
Vernisáž se koná ve čtvrtek 21. 11. od 17:00 hodin ve velkém sále muzea.

5.-24. 11.
SAMETOVÁ REVOLUCE V MĚLNÍKU

Výstava fotografií a dokumentů k 30. výročí 17. listopadu 1989 v Mělníku
a okolí v kavárně muzea.

12.- 24. 11.
SAMETOVÉ VZPOMÍNÁNÍ
Výstava prací žáků základních škol v rámci ORP Mělník připomínající 30. výročí
sametové revoluce (17. 11. 1989) v Mělníku a na Mělnicku očima dětí. Vstupní
prostory.
Vernisáž s programem se koná 14. 11. od 16.00 hod. v malém sále muzea.

8. 10. - 10. 11.
KŘIŽOVATKY
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Mělník pod vedením PaedDr. Ireny
Wenkeové. Žáci představí své vidění tématu bezpečnosti silničního provozu
převážně v městském prostředí. Součást cyklu Prevence trochu jinak.
Vernisáž se koná 9. 10. od 15.00 hod. Vstupní prostory.

6. 11., od 17:00 hod.
HOUBY PRAŽSKÝCH PARKŮ

Přednáška Mykologického kroužku Mělník v kavárně muzea.
Přednáší Ivo Novotný.

Na snímku je výdech věže sušárny zespodu.

20. 11., od 17:15 hod.
CO JE MALÉ, TO JE HEZKÉ
Podzimní přednáška Jaroslava Hobíka z květinářství na nám. Karla IV. s ukázkou
tvorby květinových miniatur v kavárně muzea.

30. 11., 9:00 - 17:00 hod.
PŘEDVÁNOČNÍ ŘEMESLNÝ JARMARK

Tradiční jarmark s ukázkou lidových řemesel a dílničkami pro děti ve všech
prostorech muzea.

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

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

K zakoupení v IC Dubá
Kokořínsko - Jak mluví skály

www.muzeum-melnik.cz

Regionální muzeum Mělník

regionalni_muzeum_melnik

tripadvisor

Kniha „Kokořínsko - Jak mluví skály“ od autorů Jiřího Pillera
a Jiřího Adamoviče, kterou si můžete za 420 korun zakoupit v městském infocentru, byla samotnými autory představena u příležitosti
Dnů evropského dědictví, které se konaly v polovině září u Sušárny
chmele. Právě jí a krásám přírody Kokořínska byla věnována přednáška, jíž se účastnilo na tři desítky posluchačů. Ten, kdo využil této
jedinečné příležitosti a zakoupil si knihu přímo u sušárny, si ji mohl
nechat podepsat od obou autorů.
„Kokořínsko - Jak mluví skály“ je nepochybně jedinečnou knihou
a velice hezkým dárkem pro všechny milovníky krásné přírody, skal,
studánek, jeskyní či mlýnů, o kterých se v knize dočtete spoustu
zajímavostí. Ačkoliv jsme pro vás přiobjednali další výtisky, rozhodně
doporučujeme s koupí neotálet, neboť je o ni velký zájem.
Kniha je zároveň užitečným průvodcem při toulkách přírodou
a my věříme, že mnohá místa, o nichž se v knize píše vám budou
inspirací nejen pro podzimní procházky. Při jejím pročítání jistě narazíte na řadu zajímavých míst, o kterých možná ani netušíte, že se na
Kokořínsku nacházejí. Tak neváhejte a pojďte zjistit, jak mluví skály.
Petra Mečířová, Infocentrum MěÚ Dubá
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2. Dubské
dřevosochání

Stejně jako při loňském prvním ročníku Dubského
dřevosochání byli hlavními aktéry vynikající dřevosochaři Marta Novotná, Vladimír Dědek, Jan Viktora
a František Petranyi. Letošním tématem byla „sova
a vodník“.
V pondělí 9. září 2019 jsme tyto čtyři umělce přivítali v Autokempu Nedamov, který se až do pátku stal
nejen jejich „náhradním domovem“, ale hlavně „dílnou“, ve které pod dohledem zvědavých přihlížejících
vznikala z dubových kmenů naprosto neuvěřitelná
díla. Vladimír Dědek se ujal výroby sovy, která bude
po nezbytném ošetření umístěna u městské knihovny - a právě proto bude na příchozí čtenáře dohlížet
usazena na sloupci knih. Marta Novotná dostala na
poslední chvíli, těsně před zářezem pily do kmenu
za úkol stvořit sochu, která by se tématicky hodila
do prostoru osázeného rohu u vchodu do Klubového
domu. Volba byla tedy jasná a její výtvor získal hned
několik jmen. Mezi nimi bylo „Souznění, přátelství,
partnerství...“ Každý nechť sám uzná, co je mu
nejbližší. Pánové Jan Viktora a František Petranyi
se pustili do výroby naprosto dokonalých vodníků,
z nichž jeden bude hlídat Černý rybník v Nedamově
a druhý s největší pravděpodobností jeden z rybníků
u autobusového nádraží.
Každý den jsme pro vás, kteří jste se do Nedamova nedostali a nemohli jste sledovat v přímém
přenosu, jak se dubové kmeny mění v nádherné
sochy, pořizovali fotografie, které jsme zveřejňovali
na městském facebooku. Musím říci, že já osobně
jsem opět byla naprosto ohromena tím, jak neuvěřitelně zruční naši dřevosochaři jsou a jakou mají
fantazii. Letos měli dokonce posilu - pana Vičana od
nás z Dubé, který již v minulém roce projevil zájem
a letos mu bylo nabídnuto, aby se do akce zapojil.
I on vyřezal krásnou hlavu vodníka. Klobouk dolů
- všichni jste jedničky.
Hotové sochy byly vystaveny u Sušárny chmele
u příležitosti Dnů evropského dědictví. A to není vše,
co během druhého ročníku Dubského dřevosochání
vzniklo. Další čtyři menší sochy byly vydraženy
a výtěžek z dražby bude použit na podporu oblasti
kultury v našem městě. Již nyní se můžeme těšit na
příští ročník, na vůni pilin a zvuk motorových pil.
Na viděnou při příštím ročníku. A co myslíte, jaké
bude další téma?
Zuzka Martínková

Drážďany
Vánoční trhy
V sobotu 7. prosince 2019
pořádáme zájezd do Drážďan na Vánoční trhy.
Na zpáteční cestě zastávka v OD Real v Heidenau.
Cena za osobu je 310 Kč včetně pojištění
(bez pojištění 280 Kč).
Odjezd z autobusového nádraží v Dubé v 7:00 hod.
Možno přistoupit na trase: Dubá, Doksy, Česká Lípa,….
V případě zájmu se můžete přihlásit u paní Evy Jelenové, osobně nebo na
tel. č.: 723 729 829 do konce listopadu.

Město Dubá

zve nejen všechny v “zeleném”, ale především veřejnost u příležitosti svátku sv.Huberta
jakožto patrona myslicvů na

Svatohubertské troubení

které se bude konat 3.listopadu od 17 h. v kostele Nalezení svatého kříže v Dubé.
Troubit budou myslivečtí kolegové z okolí.Zazní lovecké signály ale i fanfáry dle zvěře.
Těšíme se na milé setkání.

Dny evropského dědictví navštívil i hejtman LK

Další ročník Dnů evropského dědictví je za námi
a musím říci, že ten letošní se může pyšnit nejen
krásným počasím, ale také velkou návštěvností.
Zatím, co v sobotu 14. září vrcholily přípravy
u Sušárny chmele, mohli se zájemci podívat do kostela Nalezení sv. Kříže v Dubé, který byl zpřístupněn
veřenosti. Kdo této příležitosti využil, poslechl si,
nebo dokonce mohl sám zkusit, hru na varhany
a také se ozvěděl spoustu zajímavých věcí od paní
Imrichové.
Ve 13 hodin byl zahájen odpolední program, na
jehož začátku přivítala starostka Irena Žalovičová
vzácnou návštěvu. Podívat se na Sušárnu chmele
přijel sám hejtman Libereckého kraje Martin Půta.
Právě Liberecký kraj v posledních letech finančně
podpořil rekonstrukci této jedinečné technické památky, za což jsme neskonale vděční. Hejtman Půta
se zapojil i do symbolického vysazení několika rostlin
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chmele, které nyní spolu se sochami z loňského
ročníku Dubského dřevosochání zdobí prostor před
vchodem do sušárny.
Součástí bohatého programu byla komentovaná prohlídka sušárny, kterou připravil náš kolega
Ing. Petr Kmínek, a během níž jsme se dozvěděli
zajímavé věci nejen z minulosti této památky, ale
i o probíhající rekonstrukci a plánech do budoucna.
Uvnitř byla instalována výstava, zachycující průběh
rekonstrukčních prací. Dalším bodem byla přednáška
Jiřího Adamoviče a Jiřího Pillera o knize „Kokořínsko
- jak mluví skály“. Kdo chtěl, mohl si tuto knihu rovnou
i zakoupit a nechat od obou autorů podepsat.
Venku bylo připravené vynikající občerstvení,
nechyběly tvůrčí dílny pro děti i dospělé, z Doks za
námi přijel i samotný Čtyřlístek, byl tu náš tradiční
a oblíbený kovář Hynek Pauzr, mohli jsme si vyrazit
minci s motivem Sušárny chmele a novinkou byla

soutěž v ochutnávání a rozpoznávání piv. Ochutnat
bylo možné i domácí pivo, které bylo uvařeno přímo
pro tuto akci, a za které Pavlovi ještě jednou moc děkujeme. V sobotu byl také slavnostně ukončen druhý
ročník Dubského dřevosochání. Představit se sem
přišli všichni čtyři dřevosochaři, kteří zde stejně jako
liberecký hejman vysadili jednu sazenici chmele. Samotná dražba menších dřevěných soch byla chvílemi
velice dramatická. Na závěr přišla na řadu zábava,
kdy k tanci i poslechu zahráli Kosí bratři.
Chtěla bych moc poděkovat všem, kdo se podíleli
na přípravě a organizaci této akce, dále všem, kdo se
účastnili se svými stánky, připravili vynikající občerstvení a také pánům Tomáši Novákovi z Restaurace
u Nováků, Emanuelu Adamcovi a Pavlu Mojtkovi, kteří nám poskytli pivo do poznávací soutěže. Všem moc
děkujeme, byli jste báječní. Velké díky patří i těm, kdo
se na akci přišli podívat.
mar
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