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Poděkování

Milí čtenáři, právě listujete posledním letošním
vydáním Dubáčku. Prosincové číslo přímo vybízí
k tomu, abychom trochu bilancovali. Rok 2019 byl
i pro nás, kteří každý měsíc pracně připravujeme Dubáček, rokem zlomovým a jednou velkou zkouškou.
Opustil nás náš dlouholetý šéfredaktor a kamarád, na
kterého často a ráda vzpomínám, a to hlavně v době,
kdy je po uzávěrce a já mám k dispozici polovinu avizovaných příspěvků. To si pak vždycky říkám, že to
musí být karma (dřív jsem totiž patřila k těm, kdo své
příspěvky odevzdávali mezi posledními). Prakticky
ze dne na den jsem se musela naučit pracovat s programem, o kterém jsem věděla zhruba to, že existuje.
Náš pracovní tým po několika týdnech doplnil nový
kolega, a tak jsme opět začali „válčit“ ve třech.
Je pravdou, že předchozí řádky mohou vyznívat
trochu posmutněle, to bych ale opravdu nerada.
Ráda bych jménem celé redakční rady poděkovala
za letošní spolupráci všem našim přispěvatelům,
ať už se jedná o ZŠ Dubá, MŠ Dubá, Klub malých
Dubáčků v čele s Jaruškou Rupertovou, naše hasiče,

Míšu Bašovou, Václava Zývala, který nám poskytl
mnoho krásných fotek, Jakuba Fliegela za TJ Slavoj
Dubá, kolegy z úřadu, z osadních výborů, naše inzerenty, občany... Každému, kdo nám pomáhá svými
příspěvky plnit stránky Dubáčku chci tímto upřímně
poděkovat, nelze vyjmenovat všechny. :-)
Zvláštní poděkování chci vyjádřit mým kolegům
z rady, a to Markétě Myškové, která nám již mnoho
let dělá radost svými krásnými a zajímavými články
a výlety a Pepovi Středovi, který si vzal za své dohlížet na to, aby byl Dubáček plný kvalitních fotek.
Jsem si plně vědoma toho, že občas se nám na
stránku propašuje nějaký ten šotek, přesto se ale
všichni snažíme, abyste v Dubáčku našli zajímavé
a důležité informace. Všem děkujeme za zpětnou
vazbu, ať už šlo o kritiku či pochvaly. Ostatně, ono
k té práci patří obojí.
Děkujeme za vaši přízeň a slibuji, že i nadále
budeme dělat vše proto, abyste každý měsíc otevírali
a pročítali Dubáček s radostí.
Zuzka Martínková, šéfredaktorka

Rekapitulace roční činnosti

Dovolte i mně zhodnotit můj první rok práce pro
město Dubá.
První premiéra přišla hned první sobotu po ustavujícím zastupitelstvu, a to bylo oddávání. Ačkoliv
jsem na opačné straně byl už dvakrát, čili dá se říci
zkušený, pozice oddávajícího je jiná meta. Naštěstí
snoubenci byli o něco málo nervóznější než já, rady
paní matrikářky a „poplivání pro štěstí“ proběhlo
a vše dopadlo dobře - řekli si ANO :-) dnes je pro mě
oddávání příjemným zpestřením, protože ty úsměvy
nevěst za to stojí.
Jistě jste si všimli, že jsme provedli změnu na úseku údržby města a byl jsem pověřen jejím vedením.
Pro mě to byla úplně nová zkušenost a stále jsou
práce, které provádíme poprvé a tak doufám, že se
nám spolupráce daří. Je potřeba každou věc konzultovat, protože jsou to často kombinace více oborů
najednou, ale řešení se zatím pokaždé podařilo najít.
V průběhu roku nás zaměstnávaly především opravy
cest po přívalových deštích, a to i třeba po týdenní
odmlce znovu stejné lokality. Dále jsme se pustili
do rekonstrukce či stavby nových ploch pro tříděný
odpad v osadách. Hotové jsou v Zakšíně a Dřevčicích a rozpracované je v Zátyní. Příští rok plánujeme
pokračovat a další místa zpevnit a upravit.
Další akcí byla oprava teplou balenou směsí
silnice Dražejov-Nedvězí. Došlo k opravě nejhorších
děr a víme, že je to oprava pouze dočasná, ale tato
cesta je v řešení kvůli složitým vlastnickým vztahům
a oprava nám umožnila získat čas pro přípravu podkladů pro žádost o dotaci. Liberecký kraj v tuto chvíli
připravuje projektovou dokumentaci pro kompletní
rekonstrukci úseku do Dražejova.
Ve spolupráci s místním mysliveckým sdružením
byl vyměněn mostek v Zakšíně, údržba provedla
úpravy nájezdů a připevnění trámů.
Dále jsou prováděny práce, které patří mezi běž-

nou údržbu městských pozemků nebo nemovitostí,
štěpkování větví na sběrném dvoře, odstranění suchých stromů, svoz odpadkových košů, mulčování
příkopů, jarní úklid ulic, svoz posekané trávy a další
a v neposlední řadě služby pro občany. Je mi jasné,
že pro někoho to je málo, ale jsem přesvědčen, že za
námi je vidět odvedená práce, ale určitě je stále co
zlepšovat. Dovolte mi poděkovat všem zaměstnancům údržby města Dubá za jejich práci!
Další skupinou, se kterou mám častější schůzky
a jednání, jsou naši hasiči. Přiznávám, že dokud
jsem neviděl objem práce z druhé strany tak jsem je
bral pouze jako každý „běžný“, občan - když houkali
a vzbudili mě tak jsem byl naštvaný a když mi ještě
k tomu zavolali, že mi hoří les tak to byl vrchol. Dnes
se jim za to omlouvám a smekám před nimi. My
všichni to bereme jako samozřejmost - jsou tady,
pomůžou, takže klid. Ale všichni členové jsou neskuteční srdcaři - když zazní siréna tak běží. Nezáleží na
tom, jestli mají zrovna naplánovaný výlet s rodinou,
návštěvu doma nebo krkovičku na grilu. Do 5 minut
od nahlášení sirénou prostě vyjíždějí k zásahu!!
A věřte, pro město Dubá dělají i mnoho jiné práce - ať
je to pomoc s údržbou strojů, rizikové kácení stromů
a třeba i mytí komunikací po přívalových deštích. Díky
chlapi!! Co mě trochu štve, ale nejde s tím nic dělat
je fakt, že skoro na každou práci, nebo stavební akci
musí být projekt nebo povolení. Je to samozřejmě
správné, ale realizace se tak prodlužuje a lidé si myslí, že nic neděláme nebo že jsme na to zapomněli.
Vůbec ne, jen musí proběhnout administrativní kolečko, než dojde k realizaci, tak mějte prosím pochopení
a trpělivost. :-)
Díky moc všem za zpětnou vazbu na naši práci,
a to i tu negativní - je to pro nás podnět k zamyšlení
co příště udělat lépe. Naštěstí těch je minimum.
Fuxa Martin, místostarosta

Slovo úvodem
Vážení čtenáři městského zpravodaje,
máme tu poslední měsíc roku 2019. Zbývá už málo
času dohnat resty tohoto roku, ale věřím, že vše
důležité, co jste si řekli, že splníte, je hotové. Dovolte
mi, abych poděkoval všem, co se přišli podívat na
Svatohubertské troubení v kostele Nalezení sv. Kříže
v Dubé. Na to, že se jednalo o nultý ročník, byla účast
velice vysoká a atmosféra v kostele byla úžasná.
Ani v průběhu prosince práce po městě neustaly
- staví se nové hřiště za autobusovým nádražím, probíhá přeměna náměstí a další drobnější akce v rámci
údržby, ale pojďme chvilku nepracovat a prosinec si
co nejvíce užít. Potkejme se společně na akci „Česko
zpívá koledy“ na náměstí, při rozsvěcení stromečku
nebo při adventních koncertech v kostele. Zkusme
si v tom velkém pracovním tempu najít více času na
rodinu, přátele a své koníčky.
Dovolte mi, abych vám popřál klidné svátky vánoční, pro děti si přeji 10 cm sněhu, aby to byly ty pravé
Vánoce a také, aby rok 2020 byl pro vás úspěšný.
Fuxa Martin, místostarosta

Poplatky na rok 2020
Vážení občané, v minulém vydání Dubáčku
jsme si vás dovolili upozornit, že s placením
veškerých poplatků na příští rok je třeba vyčkat
až do ledna 2020. Pomůžete nám tím především
k zajištění správnosti z účetního hlediska.
Předem všem děkujeme za pochopení a níže
přinášíme přehled termínů splatnosti jednotlivých poplatků. Ty můžete přijít uhradit hotově
na pokladnu města k paní Papírníkové nebo do
kanceláře poplatků k paní Plzákové.
V případě, že zvolíte raději platbu převodem
na účet města, zasílejte prosím platby na číslo
0903265309/0800.
Splatnost a výše poplatků:
Poplatek za likvidaci odpadů má přidělen variabilní symbol 1340 (do poznámky uveďte prosím
k jakému poplatníkovi se platba vztahuje) a jeho
výše zůstává 450 Kč na poplatníka či rekreační
objekt za rok (225 Kč za pololetí). První pololetí je
splatné do konce ledna 2020.
Poplatek za psa má variabilní symbol 1341,
výše poplatku viz nová vyhláška na str. 8 tohoto
Dubáčku. Poplatek je splatný do konce května.
Poplatek z pobytu má přidělený variabilní
symbol 1345. Jeho výše a splatnost je uvedena
v článku na str. 8 - 9.
Nájem z pozemku má VS 36392131. Jeho
výše a splatnost je dána nájemní smlouvou.
Včasnou úhradou poplatků se vyhnete hrozícímu penále z prodlení. Děkujeme.
mar
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Uzavření Městského úřadu Dubá

Vážení občané, dovolujeme si vás informovat, že z důvodu čerpání řádné dovolené bude ve dnech
27. prosince a 31. prosince 2019 Městský úřad Dubá uzavřen. S omezením provozu městského úřadu
z důvodu čerpání dovolené počítáme v době od 23. prosince 2019 do 3. ledna 2020. Děkujeme za pochopení
a přejeme vám poklidné vánoční svátky.

Zuzka Martínková

Uzavření
sběrného dvora

Dovolujeme si vás upozornit, že z důvodu čerpání řádné dovolené bude sběrný dvůr
v době od pondělí 23. do soboty 28. prosince
2019 uzavřený. Otevřeno bude opět od pondělí
30. prosince 2019.
Dále upozorňujeme, že po novém roce bude nezbytné nechat si na městském úřadě na kartičku
sběrného dvora, kterou se na SD prokazují majitelé rekreačních objektů, nechat potvrdit zaplacení
poplatku pro rok 2020.
Nezapomeňte prosím, že poplatek „za odpady“ je pro první pololetí roku splatný do konce
ledna 2020.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Zuzka Martínková

Revize kotlů

Až do pátku 20. prosince 2019 máte možnost
projevit zájem o využití nabídky hromadné revize
kotlů na pevná paliva. Svůj zájem můžete potvrdit
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

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.
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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.

DOVOLENÁ V ORDINACI
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE V DUBÉ
Ordinace MUDr. Hany Středové bude z důvodu čerpání dovolené uzavřená
ve dnech 23. 12. - 27. 12. 2019 a dále 31. 12. 2019.
Děkujeme za pochopení.

Tříkrálová sbírka podpoří nákup
nového auta pro handicapované děti
Občané Dubé se každoročně zapojují do největší
dobrovolnické akce v ČR a od 1. ledna bude opět
možnost na tuto tradici navázat a podpořit nákup
nového automobilu určeného pro svoz zdravotně
handicapovaných dětí do školy a ze školy, který
v našem regionu zajišťuje Farní charita Česká Lípa.
Skupinky koledníků v kostýmech tří králů budou
v rámci Tříkrálové sbírky koledovat v jednom či hned
v několika dnech mezi 1. a 14. lednem 2020 od domu
k domu i v ulicích města a za zpěvu tříkrálové koledy
přinesou radostnou zvěst vánočních svátků.
Současně budou dobrovolní koledníci vybírat do
úředně zapečetěných kasiček opatřených charitním
logem finanční příspěvek, který jako již v předchozích
letech podpoří v našem regionu zmíněný Sociální
automobil.
“Díky Tříkrálové sbírce 2020 bychom chtěli
finančně podpořit nákup nového tranzitního vozu,
který rozšíří dosavadní svozové linky i do jiných obcí.
Jakýkoliv příspěvek je pro nás důležitý. Přejeme si,
abychom dále mohli pomáhat svozem rodičům v
intenzivní péči a handicapovaným dětem poskytovat
pocit samostatnosti. Předem všem dárcům srdečně
děkujeme,” říká ředitelka Farní charity Česká Lípa
Eva Ortová.

Harmonogram lednového koledování a další
informace naleznete od druhé poloviny prosince na
internetových stránkách Farní charity Česká Lípa
www.fchcl.cz.
Mgr. Jiří Gottlieber

Revitalizace Masarykova náměstí

Pozornosti nikoho z vás jistě neuniklo, že revitalizace Masarykova náměstí, která probíhá v rámci
projektu „Chráníme před zapomněním historické památky v Dubé a Mirsku CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/
0002067“, jenž je podpořen z Fondu mikroprojektů
Nisa-Nysa, je v plném proudu. O tomto projektu, který je dalším krokem naší přeshraniční spolupráce
s polským Mirskem jsme vás informovali v minulém
vydání Dubáčku.
Po dosázení trvalkových záhonů přišly na řadu
zemní práce, během nichž vznikl za trvalkovými
oblouky “příkop”, do kterého byly s velkou opatrností
postupně přesazeny všechny tisy, které zde společně tvořily živý plot. Nutno podotknout, že díky úsilí
pracovníků údržby pod vedením Moniky Šimonové
ušetřilo město nemalou částku, neboť vyjma zemních
prací, na které byla objednaná technika, realizovali
většinu ostatních prací naši zaměstnanci.
Stávající travnaté plochy na okrajích vydláždění
byly odstraněny. Do vyhlášeného výběrového řízení,
během něhož měla být v listopadu vybrána firma,
která náměstí dodláždí se bohužel nikdo nepřihlásil,
proto jej bude město opakovat.
Další fází, která je již hotová, bylo vysazení dubů,
kterých je celkem osm. Ti, kdo sledují Facebook města nebo MŠ Dubá, mohli vidět, že do výsadby se symbolicky zapojily právě i děti z naší mateřské školy.
Kdo se ale také zapojil do výsadby dubů, tak to
byli naši polští partneři, kteří se 1. prosince účastnili
rozsvěcení stromečku a doprovodného programu připraveného na náměstí u příležitosti začátku Adventu.
Fotografie a článek o této krásné akci vám přineseme
v lednovém vydání Dubáčku.
Kvůli probíhající revitalizaci náměstí musel být
vánoční strom s Betlémem usazen vedle radnice,
věříme ale, že se vám líbí i na tomto netradičním
místě.
Zuzka Martínková

Jak pokračuje rekonstrukce Slávie?

Již delší dobu jsme vás na stránkách Dubáčku neinformovali o tom, jak postupuje rekonstrukce Slávie.
Mohlo by to vypadat, že práce nijak nepokročily, opak
je ale pravdou. V letošním roce proinvestovalo město
ve Slávii 1 milion 468 tisíc korun.
Asi nejvýraznější změny doznalo předsálí a společenský sál. V letošním roce zde došlo k položení
podlahových izolací a vybetonování podlah. V sále
samotném bylo nezbytné opravit stropní izolaci,
kterou poškodily kuny, proti kterým budeme pořizovat
plašiče. Po obnově stropní izolace byl celý strop sálu
zakryt heradesignovými deskami. Obvodové zdivo
sálu i pódia je vyštukováno, v sále i předsálí jsou nainstalovány radiátory a v době, kdy vznikaly přiložené
fotografie se čekalo na zavěšení lustrů.
Já osobně jsem Slávii navštívila zhruba po roce
a musím říci, že za tu dobu je tu opět vidět pořádný
kus práce.
V další fázi bude město řešit mimo jiné okna. Ta
musí splňovat jak požadavky památkářů, tak i hygieny, a to především kvůli tlumení hluku.
Protože nejlepší je přesvědčit se o výsledku dosavadních etap prací na vlastní oči, plánuje město pro
občany Den otevřených dveří ve Slávii. O přesném
termínu budete samozřejmě včas informováni, a to
prostřednictvím našeho webu, na městské facebookové stránce, či ve zpravodaji a informačních
letácích.
Zuzka Martínková
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Usnesení z veřejného
zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 9/2019 ze dne 21. listopadu 2019
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zastupitelstvo Města Dubá na svém zasedání
přijalo následující usnesení:
1)
URČILO na návrh paní starostky zapisovatele
zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu
paní Moniku Šimonovou a pana Tomáše Nováka
a zapisovatele usnesení paní MUDr. Hanu Středovou.

pro schválení: 8 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, T. Novák)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2)
SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený program veřejného zasedání Zastupitelstva Města
Dubá č. 9/2019.
pro schválení: 8 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, T. Novák)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3a) ZKONTROLOVALO po projednání v kontrolním
výboru zastupitelstva plnění usnesení Zastupitelstva
Města Dubá č. 8/2019 ze dne 24. října 2019, včetně nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 9/2019 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. října 2019 – na hlavní činnosti 5 milionů 527
tisíc Kč, hospodářské činnosti 2 miliony 886 tisíc Kč
a sociálním fondu 164 tisíc Kč; celkové finanční prostředky na účtech Města Dubá 8 milionů 577 tisíc Kč.
Hospodaření Města Dubá za leden až říjen roku 2019
skončilo záporným saldem příjmů a výdajů ve výši
2 miliony 53 tisíc Kč; výsledek hospodaření hospodářské činnosti zisk ve výši 276 tisíc Kč (Městské lesy
Dubá ztráta 638 tisíc Kč a Autocamp Nedamov zisk ve
výši 914 tisíc Kč).
4b) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti
DIAKONIE DUBÁ z.s., IČ 26591511, poskytnout dotaci z rozpočtu Města Dubá ve výši 80 000,- Kč na
spolufinancování provozu Centra sociální rehabilitace
v Dubé na rok 2020, v této souvislosti bude uzavřena
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
Města Dubá, viz přílohy.
pro schválení: 8 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, T. Novák)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4c) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se rozpočtového
opatření č. 9 rozpočtu Města Dubá na rok 2019,
provedeného v kompetenci paní starostky, viz příloha.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva rozpočtové opatření č. 10 rozpočtu Města Dubá
na rok 2019, viz příloha.
pro schválení: 8 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, T. Novák)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Rozpočtové opatření č. 9 se týká
přijatých dotací nad rámec rozpočtu – příjem pol. 4116
+128 610,- Kč a příjem par. 6402 +144 852,75 Kč
(vratky dotací MŠ a ZŠ z roku 2018) a souvisejících
výdajů par. 3322 památky +100 tisíc Kč na památky,
par. 3745 -28 610,- Kč na mzdy VPP, par. 6402 -144
852,75 Kč (vratky dotací MŠ a ZŠ z roku 2018).
Rozpočtové opatření č. 10 se týká především snížení
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převodu peněžních prostředků z hospodářské činnosti
na hlavní činnost z plánovaného 1 milionu Kč na
500 tisíc Kč v par. 6330, dále zvýšení příjmů na pol.
1113 o 100 tisíc Kč za zvýšený příjem z daní, vratka
poskytnuté dotace MŠ na sociální zařízení 3111 +23
tisíc Kč, a příjmy za pronájmy filmařům v Kluku par.
5512 požární ochrana +7 tisíc Kč, par. 6171 správa
+13 tisíc Kč. Na straně výdajů +8 tisíc Kč na par. 3314
úpravy v knihovně, +2 tisíce Kč par. 3399 v souvislosti
s vítáním občánků, +18 tisíc Kč par. 3613 na zvýšené
zálohy v nebytovém hospodářství.
5a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městských nemovitostí – pozemků
(záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost
– složka č. 33/19): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o pozemkovou parcelu parcelní číslo
1146/6, ostatní plocha (jiná plocha), o výměře 46 m2,
a pozemkovou parcelu parcelní číslo 1146/7, ostatní
plocha (jiná plocha), o výměře 22 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 xxxxxxx (strana
kupující). Kupní cena je stanovena ve výši 5 440,- 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: 8 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, T. Novák)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5b) SOUHLASILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva převzít bezúplatně formou darování
do vlastnictví Města Dubá nabízenou část pozemní komunikace od Libereckého kraje, Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvková organizace, tj. stavbu
pozemní komunikace (silnice č.ev. III/2603, v délce
cca 1 600 m, úsek křižovatka silnic za Dřevčicemi č.ev.
III/2601 a č.ev. III/2603 až do Sušice na křižovatku
s místními komunikacemi) s pozemkem p.p. p.č. 1252
(část), ostatní plocha (silnice), o výměře cca 11 800 m2,
v obci Dubá, katastrální území Dřevčice.
Podmínkou Města Dubá k uskutečnění převzetí
předmětného úseku pozemní komunikace do vlastnictví Města Dubá je, že Liberecký kraj před jejím
převodem na vlastní náklady provede komplexní
rekonstrukci v celé šíři a délce uvedené pozemní
komunikace. Město Dubá dále požaduje právo vyjádřit se k projektové dokumentaci na realizaci opravy
pozemní komunikace, jejíž zpracování zadá Liberecký
kraj. V této souvislosti bude v této fázi uzavřena mezi
Libereckým krajem a Městem Dubá Smlouva o smlouvě budoucí darovací.
pro schválení: 8 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, T. Novák)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5c) VZALO NA VĚDOMÍ informace majetkového
výboru zastupitelstva týkající se situace ve věci prodeje městské budovy čp. 1 ve Dřevčicích včetně
příslušenství, a dále problematiky vlastnictví vrtu na
Krčmě a dodávky vody k přilehlým objektům čp. 22,
23, 24 a 25 v části obce Nový Berštejn.

6)
VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se Veřejné zakázky malého rozsahu
zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pod názvem „DUBÁ, DODLÁŽDĚNÍ MASARYKOVA NÁMĚSTÍ, realizované
v rámci projektu Chráníme před zapomněním historické památky v Dubé a Mirsku“. Ve stanoveném
termínu pro podání nabídek tj. do 14. listopadu 2019
nebyla doručena žádná nabídka. Z těchto důvodů
bude vypsána nová veřejná zakázka a záležitost bude
předložena zastupitelstvu k projednání na dalším
veřejném zasedání.
7)
VYDALO na návrh paní starostky po projednání
ve finančním výboru zastupitelstva novou Obecně závaznou vyhlášku Města Dubá č. 1/2019, O místním
poplatku ze psů, viz příloha, kterou se zároveň zrušuje Obecně závazná vyhláška Města Dubá č. 7/2010,
O místním poplatku ze psů, vydaná dne 16. prosince
2010.
pro schválení: 8 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, T. Novák)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Ke změně vyhlášky dochází
v návaznosti na novelu zákona o místních poplatcích
(zákon č. 278/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 565/
1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů), a na základě návrhu finančního výboru byl
celý systém zjednodušen a z původních devíti kategorií a sazeb byly nastaveny pouze čtyři.
8)
VYDALO na návrh paní starostky po projednání
ve finančním výboru zastupitelstva novou Obecně závaznou vyhlášku Města Dubá č. 2/2019, O místním
poplatku z pobytu, kterou se zároveň zrušují Obecně
závazná vyhláška Města Dubá č. 3/2010, O místním
poplatku z ubytovací kapacity, vydaná dne 16. prosince 2010, a Obecně závazná vyhláška Města Dubá
č. 5/2010, O místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, vydaná dne 16. prosince 2010.
pro schválení: 8 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, T. Novák)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Ke změně vyhlášky dochází
v návaznosti na novelu zákona o místních poplatcích
(zákon č. 278/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 565/
1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů), a na základě návrhu finančního výboru byla
nastavena sazba na 20 Kč. Osvobozeny jsou děti do
18 let a další kategorie dle vyhlášky.

9)
PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
předloženou Výroční zprávu o činnosti Základní
školy Dubá – příspěvková organizace, za školní rok
2018 – 2019, viz příloha.
10) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
předloženou Výroční zprávu o činnosti Mateřské
školy Dubá – příspěvková organizace, za školní rok
2018 až 2019, viz příloha.
11) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky
týkající se seznámení členů Zastupitelstva Města Dubá
s dokumentem vypracovaným pověřencem pro
ochranu osobních údajů Města Dubá Ing. Luďkem
Galbavým, za účelem znalosti povinností vyplývajících
z ochrany osobních údajů podle zákona č. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů, který se odkazuje
na Nařízení Evropského parlamentu a rady Evropské
unie 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů), zkráceně Nařízení GDPR, platné od
25. května 2018, viz příloha.
12) VZALO NA VĚDOMÍ informace týkající se:
– pozvání na rozsvícení vánočního stromu a na vá-

noční koncert v kostele Sv. Václava v Deštné, v sobotu
dne 30. listopadu 2019 od 18.00 hodin
– pozvání na rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí v Dubé 1. adventní neděli dne 1. prosince 2019, zahájení programu začíná od 16.00 hodin
– pozvání na dva adventní koncerty v kostele Nalezení sv. Kříže v Dubé v sobotu dne 7. prosince 2019
od 18.00 hodin, a v sobotu dne 21. prosince 2019 od
17.00 hodin

– pozvání Klubu malých Dubáčků na dvě akce do
Klubového domu v úterý dne 10. prosince 2019, od
14.00 hodin vánoční dílna, a od 17.00 hodin pohádka
“Vánoce u ježků”
– pozvání na akci „Česko zpívá koledy“ na Masarykově náměstí v Dubé ve středu dne 11. prosince 2019
v 18.00 hodin.
Ing. Irena Žalovičová, starostka
Martin Fuxa DiS., místostarosta

Příští veřejné zasedání
zastupitelstva se koná
19. prosince 2019
od 18 hodin v Dubé

MĚSTO DUBÁ A DUBŠTÍ HASIČI
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA
SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
V ÚTERÝ 31. PROSINCE 2019
O PŮLNOCI NA AUTOBUSOVÉM
NÁDRAŽÍ.
PŘIJĎTE SPOLU S NÁMI PŘIVÍTAT
NOVÝ ROK 2020.

VZPOMÍNÁME...
Dne 30. 11. 2019 tomu bylo pět let, co nás navždy opustila
milovaná manželka a maminka paní VĚRA OUHRABKOVÁ
z Dřevčic. S láskou stále vzpomínají manžel Václav a synové
Tomáš, Lukáš a Martin.

Dne 3. prosince 2019 uplynulo již 14 let od chvíle, kdy nás
navždy opustil pan JIŘÍ PAVLÍK z Dubé. Kdo jste ho znali a měli
rádi, věnujte mu tichou vzpomínku. S láskou stále vzpomínají
děti s rodinami.

Z městské matriky
JUBILEA

Kubát Václav, Heřmánky
Kubizňáková Marie, Dubá
Valenta Jaroslav, Heřmánky
Šupolová Drahomíra, Křenov
Vrátilová Hana, Dubá
Mečíř Jaroslav, Dubá
Knot Josef, Dubá
Zýval Václav, Plešivec

NAROZENÍ

85 let
85 let
88 let
70 let
89 let
83 let
83 let
85 let

Krnáčová Dominika, Dubá

Dne 4. prosince 2019 tomu bude sedm let, co nás navždy
opustil náš milovaný manžel, tatínek, strýc, švagr a kamarád
pan JAROSLAV ŠUPOLA z Křenova. S bolestí v srdci stále
vzpomíná rodina.

Nezemřela jsem, neboť vím, že budu žít stále v srdcích těch,
kteří mě nepřestanou milovat.

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.p.s.
Konopeova 812, Česká Lípa 470 01
e-mail: ceskalipa@czplk.cz, www.czplk.cz

Dne 5. prosince 2019 to bude 6 let, co nás navždy opustila paní
KVĚTA ŠIMOVÁ z Dubé. Stále vzpomíná syn Vojtěch a ostatní
příbuzní.

Centrum poskytuje pomoc seniorům a zdravotně handicapovaným spoluobčanům od 3 let věku. Kontaktním pracovníkem je
paní Mgr. Veronika Holečková (mobil: +420 730 871 381).

Vzpomínky na tebe v srdcích si zachováme,
tak rádi jsme tě měli a stále vzpomínáme.
Dne 10. prosince 2019 uplynou čtyři roky od chvíle, kdy nás
opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček
pan JOSEF KAŠPAR z Tuhaně. S láskou a bolestí v srdci stále
vzpomínají manželka, děti a vnoučata s rodinami.

Pravidelná poradna na Městském úřadu Dubá (přízemí)
se bude konat 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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Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo Města Dubá se na svém zasedání
dne 21. listopadu 2019 usneslo vydat na základě
§ 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm.
d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním
poplatku ze psů.
Správcem tohoto poplatku je městský úřad a povinnost platit jej se vztahuje na držitele psa. Poplatek
se přitom platí ze psů starších 3 měsíců.
Důležité je nezapomínat na ohlašovací povinnost. Poplatník je povinen ohlásit na městském
úřadu vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů
ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode
dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15
dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové
povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování
nebo prodej).
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která
je od poplatku osvobozena. V ohlášení poplatník
uvede běžné identifikační údaje (jméno a příjmení
nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo
pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další
adresu pro doručování; právnická osoba uvede též
osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat
v poplatkových věcech, dále čísla všech svých účtů
u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných
v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že

předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností
poplatníka). Další údaje, které je třeba na úřadě
sdělit, jsou ty, které jsou rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet držených psů, včetně
skutečností zakládajících vznik nároku na osvobození od poplatku.
Každou změnu v nahlášených údajích je nezbytné hlásit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
SAZBY
Sazba poplatku za kalendářní rok je stanovena
takto: za psa drženého v části města – Dubá je to 300
Kč za každého psa. Je-li držiteleme psa osoba starší
65 let, je sazba za každého takového psa 150 Kč.
V případě psa drženého mimo část města Dubá,

čini poplatek za každého psa 200 Kč a v případě
osoby starší 65 let je tento poplatek poloviční, tedy
100 Kč.
SPLATNOST
Splatnost poplatku zůstává neměnná, a to
nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu
splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne
následujícího měsíce.
OSVOBOZENÍ
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa,
kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby
podle zákona upravujícího sociální služby, osoba,
která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba
provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto
osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa
zvláštní právní předpis. Vznik nároku na osvobození
je rovněž třeba oznámit na městském úřadě ve lhůtě
do 15 dnů. V případě, že tak poplatník neučiní, nárok
na osvobození zaniká.
Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní
roky se řídí dosavadními právními předpisy. Obecně
závazná vyhláška č. 7/2010, o místním poplatku ze
psů, ze dne 16. prosince 2010 se tímto zrušuje. Nová
obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.
Zuzka Martínková

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu
Zastupitelstvo Města Dubá se na svém zasedání
dne 21. listopadu 2019 usneslo vydat na základě §
14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm.
d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019
o místním poplatku z pobytu.
Správcem poplatku je stejně jako v předchozím
případě městský úřad.
Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající
nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů
u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem
poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona
omezována osobní svoboda.
Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci
není přihlášená.
Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného
pobytu. Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.
V rámci ohlašovací povinnosti musí plátce podat
správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od
zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného
pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci
poplatku ve lhůtě 15 dnů.
V ohlášení plátce uvede stejné identifikační údaje
jako u výše uvedené první vyhlášky. Důležité je uvést
všechny další údaje, které jsou rozhodné pro stanovení poplatku, zejména pak místa a zařízení, případně období roku, v nichž poskytuje někomu pobyt.
Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území
členského státu Evropské unie či jiného smluvního
státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru
nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě identifikačních údajů také adresu svého tuzemského
zmocněnce pro doručování.
Veškeré změny je třeba oznámit na městský úřad
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do 15 dnů ode dne, kdy nastaly.
V rámci evidenční povinnosti je plátce povinen vést
v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu
za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný
pobyt. Do evidenční knihy pak zapisuje údaje týkající
se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt. Těmito údaji jsou zejména:
- den počátku a den konce pobytu,
- jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa
přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí,
- datum narození,
- číslo a druh průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, potvrzení o přechodném
pobytu na území, pobytová karta rodinného
příslušníka občana Evropské unie, průkaz
o povolení k pobytu, průkaz o povolení k pobytu
pro cizince, průkaz o povolení k trvalému pobytu,
průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany,
nebo průkaz žadatele o poskytnutí dočasné
ochrany)
- výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku.
Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny
správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně,
způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být
uspořádány postupně z časového hlediska.
Plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po
dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu.
Plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu může plátce, který jako pořadatel kulturní nebo
sportovní akce poskytuje úplatný pobyt účastníkům
akce, pokud důvodně předpokládá, že poskytne
pobyt nejméně 1000 účastníkům akce, a oznámí
záměr plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném
rozsahu nejméně 60 dnů přede dnem zahájení poskytování pobytu na městském úřadu. V takovém
případě plátce v oznámení odůvodní předpokládaný

počet účastníků akce, kterým bude poskytnut úplatný
pobyt, a uvede o kulturní nebo sportovní akci alespoň
údaje o dni počátku a dni konce konání této akce,
názvu a druhu akce, a jednotlivých zařízeních nebo
místech, ve kterých se bude pobyt poskytovat.
Správce poplatku rozhodnutím zakáže plátci
oznámené plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu, nelze-li předpokládat splnění výše
uvedených podmínek. O zákazu plnění evidenční
povinnosti ve zjednodušeném rozsahu rozhodne
správce poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí
oznámení.
SAZBA POPLATKU
Sazba poplatku činí 20 Kč za každý započatý den
pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.
SPLATNOST
Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku
nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku
za rozhodné období. Rozhodným obdobím je období
od 1. října předchozího roku do 30. září příslušného
roku.
OSVOBOZENÍ
Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba:
- nevidomá, osoba, která je považována za závislou
na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,
- mladší 18 let,
- hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém
zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou
osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče hrazená jako příspěvková lázeňská
léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího
veřejné zdravotní pojištění, nebo nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,
- pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné
akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu ve-

řejného zdraví konaných na území obce nebo
- vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo
- pobývající na území obce ve školském zařízení pro
výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo
v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, dále
pak v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona
upravujícího sociální služby, v zařízení sloužícím
k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném
veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo za účelem výkonu záchranných
nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném

záchranném systému.
Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník
bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní
zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky
pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví
České republiky nebo obce v souvislosti s plněním
služebních nebo pracovních úkolů.
Osoba, která je plátcem poplatku z pobytu podle
této vyhlášky a poskytovala úplatný pobyt nebo
přechodné ubytování za úplatu přede dnem nabytí
účinnosti této vyhlášky, je povinna splnit ohlašovací
povinnost do 30 dnů ode dne nabytí její účinnosti.
Rozhodným obdobím pro rok 2020 je období od

Nedlouho po triumfu nové aleje na staré Husí cestě u Dřevčic v celostátní soutěži „Alej roku“ vznikla
u Dřevčic další alej resp. stromořadí, tentokráte
z iniciativy Osadního výboru Dřevčice.

asi opravdu krachla, a tímto za dřevčické posílám
poděkování do Deštné, jejíž je zastupitelkou.
Samotnému sázení předcházelo nové vytyčení
obecní cesty geodety, dohoda s místním zemědělcem hospodařícím na sousedních pozemcích
a poté svépomocné vytyčení konkrétních míst
k sázení stromů, a to tak, aby vyhověly průjezdu
zemědělské techniky na souvratě vedlejšího pole
i na vzdálenější polnosti a nekolidovaly s vrchním
vedením vysokého napětí (VN). Městská údržba zeleně poskytla kompost, kůly a úvazky, Městské lesy
plastová pouzdra proti okusu. Jeden občan přivezl na
místo nádrž s vodou, druhý poskytl trubní tlouk.

1. ledna 2020 do 30. září 2020.
Tímto se zrušují obecně závazná vyhláška
č. 3/2010, o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt, ze dne 16. prosince 2010 a obecně závazná
vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku z ubytovací
kapacity, ze dne 16. prosince 2010.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2020.
Veškeré obecně závazné vyhlášky jsou zveřejněny na webové stránce www.mestoduba.cz.
Zuzka Martínková

Osadní alej Dřevčice

Stará obecní cesta, jak je vidět z ortofotomapy
z roku 1938, byla doprovázena oboustrannou alejí.
V době scelování polí zanikla nejen alej, ale i cesta.
Dřevčičtí, užívající cestu k procházkám, každoročně
absolvovali cyklus, kdy přes vegetační sezónu tudy
chodili pruhem vyježděným zemědělskou technikou,
a přes zimu nemohli – cesta byla rozorána. Proto
byla v roce 2014 vytyčena, aby byla zemědělci respektována jako obecní koridor. Cesta již nezanikla,
ale po několika letech se posunula vlivem objíždění
erozních rýh v ní vznikajících a hranice pole a cesty
se stala nezřetelnou (viz obrázek).

Tak vznikl nápad cestu zafixovat stromořadím
(oboustranná alej by bránila průjezdu zemědělské
techniky na vzdálenější polnosti), které by bylo též
zdrojem pro místní včelstva a po letech by možností
trhání ovoce přispělo k obnově lokálního patriotismu
i u dětí. V rámci celého programu Osadního výboru
Dřevčice byla tato akce nejvíce bezvýhradně sdílena
občany a sázení bylo naplánováno na „Dušičky“
2019.
Mezitím nastal boom sázení dřevin i v celostátním měřítku, a tak přestože jsme rychle reagovali
na zveřejnění podzimních ceníků dřevin místních
zahradnictví, bylo velkým problémem sehnat sadbu.
Nakonec se podařilo získat 15 stromků (odrůdy Aranka a Burlat) velkým úsilím a pomocí kontaktů Moniky
Šimonové z městské údržby zeleně. Bez ní by akce

Účastníci se dostavili včas, jeden z nich vzal
s sebou i občerstvení. Toho bylo opravdu třeba,
protože akce proběhla za mírného mrholení, ke konci
přecházejícího v déšť, za teploty okolo 3 až 5 stupňů
Celsia. Po praktické ukázce sázení jednoho stromu
se všichni rychle chopili nářadí a bylo příjemné zjistit,
jak přirozeně si rozdělili role. Místo aby každý od
A do Z sázel „svůj“ strom, účastníci se sami bez váhání a jediného slůvka delegovali na kopáče, zatloukače
kůlů, rozvážeče kompostu, sázeče, zalévače, vazače,
montéry (pouzder), řezače (kůlů) a uklízeče, a každý
tak měl svůj podíl na každém zasazeném stromku. To
byl velmi pozitivní moment této akce. K tomu se ještě
téměř všichni ptali, kolik mají uhradit za materiál, nicméně bylo zkonstatováno, že ten hlavní vklad – práci
– právě poskytli a úhrada dalších nákladů bude

z veřejných prostředků - Sdružení Krajina (GLS)
a Město Dubá.
Výsadbou stromků samozřejmě ovšem práce
nekončí. Jako všude jinde, i tu bude nutno stromky
ještě výchovnými řezy vhodně tvarovat, což předpokládáme provádět svépomocí a přístupní radám
zvenčí. Bude jim nutno případně pomoci zálivkou při
extrémních projevech počasí jako v minulých letech.
S čím si ovšem my občané neporadíme, to je
ochrana cesty i aleje před devastací rýhovou erozí.
Spoléháme tedy na město, že budou do cesty napříč
vsazeny cca 4 svodnice, zabraňující soustředěnému
odtoku vody a případně cestě pomoženo k zatravnění
či jiným zpevněním povrchu. A předem děkujeme…
Petr Kmínek z Dřevčic

Výsadbu stromů kromě Města Dubá podpořilo Sdružení Krajina v rámci programu „Zapojte veřejnost do
výsadeb stromů v krajině“ ve spolupráci se společností General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o.
v rámci programu „ThinkGreen“.
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Osadní výbor NeDra rekapituluje

Po mnoha letech byl obnoven osadní výbor na
Nedvězí a s Dražejovem vytvořili společný OV NeDra. Už jen formální i neformální setkání sousedů,
kteří by se jinak leckdy ani nepotkali a nepoznali, je
přínosem.
Nejvíce nás pálil stav jediné příjezdové silnice do
obcí, která se v celé své délce stávala skoro nesjízdnou. Složitostí navíc je skutečnost, že komunikace
patří třem různým vlastníkům s hořkou „třešničkou“,
že kousek silnice byl překvapivě na katastru veden
jako les (i když cesta byla proražena skalou asi před
100 lety…). Děkujeme „Městu“ za energii, se kterou
věc řešilo a za „zazáplatování“ celého úseku Dražejov – Nedvězí tak, že nyní projedeme (a bez mar-

ného slalomu)! A že to bylo aut asfaltu. Zároveň byly
osazeny nádoby se štěrkem na kritická místa, takže
na zimu jsme připraveni. Bezpečnost zvýšilo i osazení zrcadla do nejnepřehlednější zatáčky u skály.
Celé by to bylo jen poloviční, kdyby se to nepodařilo zkoordinovat s krajskou částí silnice, tedy
s vysprávkou úseku Dražejov – Rozprechtice, který
byl stejně havarijní. Děkujeme panu Jelínkovi z „Kraje“ za zdárné dotažení opravy.
A na jaře se můžeme věnovat zkrášlování obcí
a jejich okolí, třeba opět v rámci akce „Ukliďme Česko“, kde jsme se vždy sešli v hojném počtu, udělali
kus práce a pak podebatovali u táboráku.
Josef Středa

Správa domů a bytů informuje

Agendu týkající se bytového a nebytového hospodářství má mimo jiného na městském úřadě na
starost paní Barbora Tomášková. Součástí její práce
je také zajišťování oprav a údržby v bytových i nebytových prostorech.
V roce 2019 bylo v bytových prostorech proinvestováno více než 546 tisíc korun (jedná se o údaj do
konce října). K finančně nejnáročnějším akcím patřilo
dokončení rekonstrukce bytu v objektu čp. 158 v ulici
Jana Roháče v Dubé (rekonstrukce byla zahájena
v prosinci 2018). V tomto případě se jednalo o celkovou rekonstrukci bytu - rozvody vody a elektřiny,
vybudovala se nová koupelna, nové plynové topení,
položení nové podlahy a vyštukování. Práce v roce
2019 vyšly město na 218 tisíc korun.
Ve stejném objektu v jiném bytě byla kompletně
zrekonstruována koupelna. V sousedním čp. 157
prošla rekonstrukcí za 100 tisíc garsoniéra, kde
se dělaly rozvody vody, nová kuchyňka, podlaha
a vyštukovalo se zde.
K dalším akcím, které město financovalo ve svých
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bytech, patřily: výměny toalet, zásuvek a stykačů,
oprava sprchového koutu, osvětlení společných
prostor, výměna zařizovacích předmětů (např. sporáků, bojlerů), čístění kanalizace, opravy a výměny
domovních zvonků a telefonů, výměna termostatu
plynového topení, vyvložkování komínů, revize hasicích přístrojů, odvoz fekálií, oprava dešťových svodů,
úprava dvorku u městského objektu, oprava kuchyňské linky, přeladění společných antén kvůli přechodu
na vysílání DVBT 2 či nákup krbových kamen.
V rámci nebytového hospodářství bylo do konce
října 2019 za letošní rok proinvestováno na 748 tisíc
korun. Prostředky z městské pokladny byly vynaloženy např. na likvidaci fekálií, výměnu baterií, do Klubového domu byl pořízen sporák, na objektu pošty
i Klubového domu byla opravena střecha, v Klubovém době byla opravena okna. Dále bylo třeba
zafinancovat opravy chodbových světel, opravu
autobusové čekárny, komín na radnici, střechu nad
pekárnou, zajistit revizi kotlů a jejich výměny a opravy, vyvložkování komínů či revize hasicích přístrojů.

Byl zpracován projekt na rekonstrukci věžičky na
objektu čp. 42 ve Dřevčicích.
Více podrobností a celkové náklady na bytové
a nebytové hospodářství za rok 2019 budou uvedeny
ve Zprávě o činnosti města Dubá a Městského úřadu
Dubá za rok 2019, kterou připravíme a zveřejníme
na webových stránkách www.mestoduba.cz v roce
2020. Máte-li dotazy týkající se bytových či nebytových prostor, můžete se obrátit na paní Tomáškovou
na e-mailu sprava.domu@mestoduba.cz nebo na
telefonním čísle 728 168 134.
Zuzka Martínková

Zimní údržba

Zima už nám klepe na dveře a v době, kdy dokončujeme toto vydání Dubáčku již poletoval sníh
a silnice byly místy namrzlé. Nastává nám opět období zimní údržby a já bych vás všechny chtěla tímto
požádat o spolupráci.
V minulých letech se některé lokality ve městě
stávaly poněkud problematické, neboť ne všude se
dá kvůli množství zaparkovaných vozidel projíždět,
aniž by nehrozilo jejich poškození. Jednalo se zejména o ulice Poštovní, Školní, občas o Výsluní nebo
ulici Jana Roháče. Prosím, dbejte na to, aby vozidla
zůstala zaparkována tak, aby bylo možné kolem nich
bezpečně projet i s traktorem s radlicí. Budou-li vozidla stát příliš daleko od obrubníků, může se stát, že
naše technika se do ulice nedostane a nebudeme ji
moci protáhnout. Předem všem děkuji za pochopení
a shovívavost. Zejména při hustém sněžení se může
zdát, že nám úklid trvá dlouho, je třeba si ale uvědomit, že Dubá má 20 částí a úklid je třeba zajistit
všude. Děkujeme.
mar

Dne 13. 11. 2019 od 16:12 do 16:43 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+3 k technické pomoci k odstranění stromu spadlého na elektrické vedení. Po příjezdu na místo zjistila jednotka,
že se jedná o silnější větve zavěšené do el. kabelu,
a že nedošlo k poškození vedení. Na místo dorazila
také jednotka HZS stanice Doksy. Prostřednictvím
operačního střediska byla informována pohotovostní
služba el. rozvodných závodů. Po domluvě s velitelem se jednotka vrátila zpět na základnu.
Ke konci listopadu 2019 měla naše
jednotka na kontě 143 zásahů.
Děkujeme všem členům jednotky
za obětavost a výbornou práci.

Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá
Dne 17. 11. 2019 od 16:00 do 16:46 hodin byla
jednotka s technikou CAS 25 Liaz vyslána v počtu
1+3 operačním střediskem k dopravní nehodě dvou
osobních automobilů na komunikaci I/9 (na 39,3
km). Jeden z automobilů stál na vozovce, druhý se
nacházel mimo ni. Jeden z řidičů byl v době příjezdu
jednotky již v péči zdravotníků. Na místo zásahu dorazila také jednotka HZS stanice Doksy, HZS Mělník
a policie. Místo nehody bylo předáno veliteli zásahu
z HZS Mělník a naše jednotka se vrátila zpět.

Dne 23. 11. 2019 od 12:47 do 13:12 hodin vyjela
jednotka k technické pomoci k otevření bytu do
Blatců. Asistenci hasičů si vyžádali zdravotníci. Po
příjezdu na místo byla jednotka informována zdravotníky, kteří na ně čekali, že osoba, která se nacházela
uvnitř jim již otevřela. O situaci byla podána zpráva
na operační středisko a naše jednotka se vrátila zpět
na základnu.
Zuzka Martínková

Dubští hasiči za sebou mají pořádný kus práce - nejen při zásazích
Každý, kdo zná členy jednotky dubských hasičů,
ví, že ke své práci přistupují s velkou odpovědností
a hlavně srdcem. Kromě hodin, které tráví při zásazích, ať už se jedná o dopravní nehody, požáry, technickou pomoc nebo pomoc městu při nejrůznějších
akcích, věnují nespočetně hodin svého volného času
i zvelebování požární zbrojnice a hasičské techniky.
Díky tomu, že většinu prací dokáží udělat sami, ušetřilo město i v letošním roce nemalé finanční prostředky. Za to, ale hlavně za jejich neuvěřitelné nasazení
a ochotu pomáhat ostatním v jakékoliv situaci jim
patří náš obdiv a velké poděkování.
V lednu a únoru letošního roku se dubští hasiči
opět věnovali opravám vozidel a jejich přípravě
na technikou kontrolu. Je třeba zdůraznit, že při
pohledu na stávající vozový park by mnohé možná
ani nenapadlo, jak stará vlastně jednotlivá vozidla
jsou. Tak dobře vypadají právě díky péči, která je
jim věnována.
V březnu pro město káceli topoly v nedamovské
aleji, které kvůli svému havarijnímu stavu představovaly riziko nejen pro chodce, ale i pro vozidla
projíždějící tímto úsekem.
Opravdu hodně práce odvedli ale i v samotné
zbrojnici. V letošním roce došlo v hasičárně kromě
nezbytných oprav také na malování a natírání podlah. Obnovou prošla jak garáž, kde je zaparkován
vůz RZA Nissan Patrol, ale také stará zasedací
místnost, kotelna a hlavně velká garáž, kde parkují
vozidla CAS.
Jistě jste si povšimli, že na objektu požární zbrojnice jsou dvoje nová vrata. Aby mohla být osazena
a fungovat tak, jak mají, bylo třeba provést řadu
úprav, ať už šlo o elektroinstalaci nebo zednické
práce. I v tomto případě se práce chopili sami hasiči.
Ostatně, na přiložených fotografiích můžete sami
vidět, že si tak říkajíc pořádně mákli.
Velké poděkování za celoroční práci patří celé
jednotce pod vedením Zbyška Stibora. Zvláštní
poděkování patří zejména Jaroslavu Řeřichovi
a Tomáši Maříkovi za údržbu vozidel a požární zbrojnice, Miloši Maříkovi, a to nejen za zednické práce
odvedené při výměně vrat a Jaromíru Maříkovi za
pomoc při údržbě.
Všem bez rozdílu patří velké poděkování za hodiny strávené při zásazích, které byly mnohdy značně
vyčerpávající, a to zejména v případě větrných smrští
nebo lesních požárů. Všem členům jednotky přejeme mnoho pracovních i soukromých úspěchů, pevné
zdraví a mnoho štěstí při dalších výjezdech.
Zuzka Martínková
Zbyšek Stibor, velitel jednotky
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Hasiči radí občanům: Prožijme Advent a svátky v klidu a bezpečí

Čas adventu se každým rokem slaví po čtyři neděle
před vánočními svátky. Letos připadá první adventní
neděle na 1. prosince. Také lidé v České republice si
oblíbili tradiční oslavy adventního období, ke kterému
patří zapalování čtyř svící na adventních věncích.
Světlo svíček může přinést do každého domova
atmosféru klidu, pohody a předvánočního rozjímání,
ale také neštěstí, pláč, ztráty na majetku, zdraví a někdy i životech. Abychom předešli podobným nehezkým zážitků s ohněm, máme tu několik základních
rad, jak nakládat se zapálenými svíčkami, olejovými
a aromatickými lampami.
Několik užitečných rad
• Nikdy nenechávejme zapálenou svíčku nebo aromatickou lampu bez dozoru dospělé osoby, přitom
pozor na únavu, usnutí apod. Zabraňme, aby na
hořící svíčku dosáhly malé děti. Hlídejme také starší
děti a domácí mazlíčky.
• Pod každou zapálenou svíčku, olejovou nebo aromatickou lampu patří podložka z nehořlavého materiálu o dostatečné šíři, například z keramiky, kovu
nebo kalíšek ze žáruvzdorného skla. Pokud dojde
k převrhnutí či roztavení svíčky, zabrání se nehořlavou podložkou rozšíření ohně na nábytek, interiérové
textilie a další vybavení domácnosti. Nikdy nedávejme pod svíčky ubrousky z hořlavých materiálů, jako
je například papír či textil.
• Odstraňme z dosahu hořících svíček všechny hořlavé materiály a ozdoby, jako jsou větvičky jehličnatých
stromů a další ozdoby z plastů, textilií či papíru.
• Pozor na vznik průvanu v místnosti, který může

svíčku převrhnout nebo plamen rozkmitat a zapálit
okolní ozdoby na věnci nebo svícnu, případně záclony a další bytové textilie.
• Dbejme již při nákupu svíčky či adventního věnce
o bezpečnost. Například svíčky, které mají v sobě
zalisované suché květy, listy nebo jiné hořlavé materiály, mohou po prohoření tuto ozdobu snadno zapálit
a následně způsobit požár, který se v bytě šíří.
• Pokud na adventním věnci nejsou svíčky umístěné
v misce z nehořlavého materiálu, který oddělí svíčku
od dekorace a zachytí horký vosk, svíčky v žádném
případě nezapalujme. Věnec s nezabezpečenými
svíčkami ponechme pouze jako dekoraci.
Požáry vánočních stromků
Požáry vánočních stromků od zapálených svíček
a prskavek se už objevují ojediněle, protože většina domácností dnes využívá elektrické osvětlení.
I u něho bychom měli dodržovat základní bezpečnostní pravidla. Tedy kupovat výrobky nejlépe v běžné prodejní síti, opatřené českým návodem použití
a s příslušnými certifikáty. Hasiči totiž evidují také
několik případů z minulých let, kdy kvůli elektrickému
zkratu začal hořet vánoční stromek.
Vaření a pečení
Vánoce jsou také obdobím přípravy svátečních pokrmů. Při pečení, vaření a smažení nenechávejme bez
dozoru zapnutý sporák nebo vařič, dbejme zvýšené
opatrnosti při vaření, aby nedocházelo ke vznícení
připravovaných potravin. Pamatujme, že např. horký
olej na pánvi a jiné hořlavé kapaliny se nesmí hasit
vodou, jinak může snadno dojít k „výbuchu“, rozšíření

požáru na digestoř a kuchyňskou linku, případně popálení. Pokud se na pánvi vznítí potraviny, je nejlepší
pánev zakrýt pokličkou, navlhčenou utěrkou nebo
třeba plechem na pečení a oheň tak udusit, případně
použít hasicí přístroj s náplní určenou speciálně na
jedlý tuk. Před začátkem hašení je třeba vypnout
přívod energie.
Zábavní pyrotechnika
Lidé spojují oslavy nejen Silvestra a Nového roku,
ale v posledních letech i vánočních svátků, s efekty
zábavní pyrotechniky, jejíž používání má svá pravidla.
V některých obcích upravuje místo a čas používání
zábavní pyrotechniky obecně závazná vyhláška.
Také vypouštění lampionů štěstí je v některých městech a obcích zcela zakázáno.
• Zábavní pyrotechnika nepatří do rukou dětem.
• Dodržujme vždy pokynů výrobce.
• Zábavní pyrotechniku neodpalujme pod vlivem
alkoholu nebo jiných omamných látek.
•Pyrotechnické předměty odpalujeme v dostatečné
vzdálenosti od osob i zvířat, abychom zamezili zraněním nebo případnému poškození sluchu.
• Pro odpalování různých pyrotechnických předmětů
zvolme volná prostranství, neodpalujme je v uzavřených prostorech, v blízkosti aut a zástavby. I zbloudilá
světlice může zapálit například obložení balkonu či
jiné hořlavé materiály.
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje přeje
klidný čas Adventu a krásné vánoční svátky!
por. Mgr. Iva Michalíčková, koordinátorka preventivně
výchovné činnosti HZS Libereckého kraje

J. Rupertová
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Madony v kameni

Malé dítě Ježíšek v náručí matky Marie - výjev,
který byl vždy oblíbenou inspirací pro nejrůznější
výtvarná díla. Na Dubsku jsou zajímavé především
skalní reliéfy, které se vyskytují na různých místech
a kromě Panny Marie představují často ukřižovaného Krista. Přímo v Dubé znázorňuje Madonu s dítětem schématický reliéf v lese za čističkou. Jedná se
o krajově obvyklé pojetí korunované Panny Marie,
připomínající Bozkovskou Královnu hor. Krásnou
Madonu stejného typu v ozdobném orámování
vytvořil neznámý umělec ve skále u pěšiny z Dražejova. Obdobná je i Madona, kterou nalezneme
na stěně Ebelovy cesty u Pavliček. Lidově pojatý
reliéf Panny Marie s děťátkem ve výklenku u silnice
v Deštné představuje sice také korunovanou Madonu, ale trochu jiného typu.

Černá Madona Montserratská

Socha Panny Marie, tak zvané Immaculaty, stojí
na Novém Berštejně u odbočky k bytovým domům.
Sochu podle farních záznamů nechal postavit hrabě
Sweerts-Sporck v roce 1763. Jiné prameny uvádějí
rok 1767 a chronogram obnoveného nápisu na
podstavci sochy udává letopočet 1791. Roku 1998
byla socha při pokusu o krádež shozena z podstavce, při čemž se ulomila nepůvodní Mariina hlava,
vytvořená při některé z dřívějších oprav, třeba v roce
1901. Tu zloději odcizili, sochu naštěstí nechali ležet
na místě. Madona pak strávila dlouhých deset let
v šatlavě dubské radnice, kde byla uschována, než
došlo k restaurování a navrácení sochy na původní
místo.
Velmi zajímavou a bohužel nedochovanou byla
Madona u Korců. V roce 1862 ji místo dřevěného

Zajímavosti
sloupu mezi dvěma lipami u cesty z Dubé postavil
Anton Ducke, korecký občan z čp. 3. Jednalo se
o kamennou kopii Panny Marie Montsserratské
či jak se tehdy říkalo zázračné Panny Marie
z Bezdězu. Na Bezděz se totiž v roce 1666 dostala
jedna ze tří kopií sochy Černé Madony z kláštera
ve španělském Montserratu a proslavila se údajnou
schopností uzdravovat, proto se jí říkalo zázračná.
Bezdězská Madona byla posléze přenesena do
kostela v Doksech. Místo, kde Anton Ducke sochu
postavil, se nazývalo Vápenka, protože zde „od nepaměti“ byla pec na pálení vápna. Co se s kamenným sloupem a sochou stalo, není známo, škoda.
Každopádně ještě před II. světovou válkou zde stál.
myš

Madona za čističkou

Dražejovská Madona

Procházka pod Dubovou horou

Na přibližně 5 a půl kilometru dlouhou procházku
vyjdeme z Dubé od kostela po modré turistické
značce silnicí směrem na Tuhaň. Projdeme kolem
sběrného dvora a pod přemostěním tuhaňské silnice. O něco dále si po levé straně silnice všimneme
křížového kamene a posléze zabočíme na plochu
bývalého letiště. Jdeme po něm až do místa, kde
ho křižuje obnovená cesta s alejí kaštanů. Zde
zabočíme doleva a jdeme směrem k lesu. Napravo
stojí pod mohutným kaštanem tak zvaná Bílá kaple,
zasvěcená Panně Marii s novodobým obrazem Madony s Ježíškem v náručí.

Dojdeme k lesu, kde se dáme doprava. Mineme
rozcestí a pokračujeme rovně krajem lesa, cesta se
zhoupne do hlubokého úvalu a posléze opět vystoupá nahoru. Dojdeme na rozcestí, kde se zprava připojí modře značená trasa. Cesta stoupá do vršku až
na další rozcestí, kde modrá značka zahýbá doprava
k osadě Horní Dubová Hora odkud míří do Pavliček.
My půjdeme vlevo podél oplocenky. Cesta se vine po
vrstevnici, místy se zařezává do úvozu. Napravo se
nad cestou zvedá stráň, lemovaná mohutnými skalními bloky, na kterých můžeme obdivovat jejich různě
utvářený povrch. Vlevo svah prudce spadá dolů.

Romantická lesní cesta vyústí na zpevněnou cestu od Horní Dubové Hory, na které se dáme doleva.
Pokračujeme po ní mladým borovým lesem, který byl
vysazen na místě shořelého lesního porostu. Cesta
nás dovede k hlavní silnici, kterou přejdeme a sjezdem k Dubé se vrátíme zpět do města.
myš

J. Rupertová
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Nejlepší místo pro život
Staré a krajové odrůdy ovocných stromů

V dřívějších dobách ovocné stromy lemovaly okraje polí a cest, byly také hojně pěstovány v zahradách.
Celkový vývoj byl ovlivněn po druhé světové válce.
S poválečným odsunem zdejších obyvatel došlo
i ke ztrátě rozumného hospodáře zdejší krajiny.
Vlastníkem půdy se stával stát, a tak státní statky
či zemědělská družstva zabírala velké pozemky. Do
zemědělství začala zasahovat chemizace a těžká
mechanizace. Další velikou změnu přinesl rok 1989,
kdy byla půda opět navrácena původním vlastníkům.
Tento zlom sice přispěl ke zpětnému zlepšení životního prostředí, ale ke smysluplnému využití krajiny ve
většině případů nedošlo.
Staré a krajové odrůdy jsou nejenom kulturním
dědictvím, ale zvyšují biodiverzitu v kulturní krajině.
Jsou odrazem jedinečnosti místních přírodních
podmínek a některé z nich lépe odolávají chorobám
a škůdcům. Jako vysokokmeny mají významnou
krajinářskou a estetickou hodnotu. Ovocné sady
jsou jednou z kultur, které významně ovlivňují tvorbu

FOTOHÁDANKA

Poznáte, co jsme si pro vás tentokrát
přichystali? (foto Pepa Středa)

Pohled na bedlu jedlou zespodu.
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krajiny. Potřeba systematické záchrany starých odrůd ovocných stromů, přišla jako reflexe necitlivého
zásahu ve starém sadu v Nedvězí, ze kterého byla
nekompetentně odstraněna téměř veškerá vegetace.
Během let 2016 - 2018 se podařilo částečně zmapovat zajímavé staré odrůdy ovocných stromů v Nedvězí, Provodíně, Brocnu. Z těchto stromů byly odebrány
rouby pro stromy v sadu v Nedvězí, který byl založen
na podzim roku 2018. Během roku 2019 se podařilo
zařadit tento sad mezi genofondové plochy ČSOP
(podrobně o sadu v Nedvězí na webové stránce
https://www.stareodrudy.cz/genofondove-plochy/).
Jak se od sebe liší „staré“ a „krajové odrůdy“?
Archivní odrůda - odrůda zařazená v některé
kategorii do dřívějších tržních sortimentů. Odrůda
byla rozšířena ve více zemích, někdy i na více kontinentech. V současnosti již ale není běžně množena
a zařazována do velkoprodukčních výsadeb. Riziko
nevratné ztráty tohoto genofondu je relativně menší,

ale během let postupně narůstá. Archivní odrůdy tvoří
největší podíl současných ovocných vyšších kmenných tvarů v České republice. Velká část archivních
odrůd vzniklých zhruba do poloviny 19. století, byla
původně odrůdami krajovými. Díky svým vlastnostem
se později rozšířily a staly se součástí tržních sortimentů (např. Solanka, Koporečka).
Krajová odrůda - odrůda s jasným regionálním
původem a nahodilým způsobem vzniku. Většinou
jen omezeně rozšířená. Z hlediska pomologického
jsou tyto odrůdy hodnoceny hůře. Z hlediska záchrany genofondu patří k nejvíce ohroženým. Krajové
odrůdy tvoří minimální podíl současných ovocných
dřevin v krajině. (Tuto je žádoucí při záchranných
regionálních výsadbách upřednostňovat).
Stará odrůda - Souhrnně archivní a krajové
odrůdy vzniklé cca do 2. světové války, většinou bez
přispění velkých výzkumných šlechtitelských ústavů.
V současnosti až na výjimky nejsou již běžně množeny v komerčních školkách.
Na závěr bych chtěla moc poděkovat všem, kteří
se na vytvoření sadu podíleli a těším se na další
spolupráci. Díky patří také všem, kteří o naši krajinu
pečují s láskou.
Míša Bašová, foto Pepa Středa

Český hydrometeorologický ústav
hledá pozorovatele srážkoměrné stanice v Dubé a okolí.

Pozorovatel má povinnost denně v 07 h SEČ
změřit množství srážek (v zimě ještě výšku sněhové
pokrývky) a v průběhu dne zaznamenávat význačné
atmosférické jevy (např. mlhu, bouřku, námrazu,….).
Naměřené a napozorované údaje zapíše pozorovatel do deníku a po ukončení měsíce odešle formou
výkazu do ČHMÚ v Ústí nad Labem.
Předpokladem pro zřízení meteorologické stanice
je vhodný pozemek (stačí malá zahrádka u rodinného domu, která není zastíněna stromy, pro umístění
srážkoměru), pečlivost a celoroční přítomnost pozorovatele (možný zástupce).
Tato pozorovatelská činnost je odměňována částkou cca 5 300 Kč btto/rok a je vhodná zejména pro
„mladé“ důchodce nebo pracující, kteří vykonávají
svou činnost z domova.
Zájemci, obraťte se na Ing. Vaculíkovou (telefon
472 706 028, e-mail: veronika.vaculikova@chmi.cz)
nebo Ing. Richterovou (telefon 472 706 021, e-mail:
dasa.richterova@chmi.cz).
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Děkujeme všem svým
zákazníkům za přízeň
v letošním roce
a do nového roku
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v teple a s těmi,
které máte rádi.
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Ze života škol
Pohádky a pověsti
od žáků 4. třídy
Noční život zvířátek
Je večer. Náhle se ozvalo ťukání. Želvák Gufi
ťuká na hada Jóžina. Had už spal. Gufi vykoukl na
činčily. Činčily mu řekly: „Nech toho, chceme spát“.
Gufi se urazil a šel navštívit křečka syrského. Ten
ho pohostil lupenem salátu. Po dobré večeři si Gufi
zašel na kafíčko k morčeti jménem Piňda. Po dlouhém „pokecu“ šel spát. Dobrou noc zvířátka.
Kája Pokorná
O sklípkanovi a jeho kamarádech
Žila, byla zvířátka a jednou sklípkan řekl: „Půjdu
se podívat za rosničkou“. Ale gekončík mu říká:
„Vždyť je to dálka!“ Ale zvířátkům to nevadilo a na
cestu se vydala i s drápatkou. Šli a šli, až dostal
gekončík hlad. „Támhle letí moucha“, křičí sklípkan. Ale byl to cvrček, který je právě hledal. „Ahoj
kamarádi“, říká cvrček. „Potřebujeme pomoc! Rosnička spadla do velké díry“. Zvířátka se shodla, že
jí musí pomoci. Utíkali za cvrčkem, až došli k velké
díře. „Támhle je, honem! Na co ještě čekáme!“,
říká osmák. A tak sklípkan vypustil pavučinu, kamarádi ji chytli a pomalu pavouka spouštěli dolů do
jámy za rosničkou. Rosnička se pevně sklípkana
chytla a ostatní zvířátka je vytáhla ven. „Hurá!
Jupí!“, pokřikovala zvířátka. A zazvonil zvonec
a pohádky byl konec.
Filip Kožej
Pověst o praotci sklípkanovi
Praotec sklípkan šel se svým lidem krajem.
A šli a šli, až došli k hoře Říp. Tam potkali morče,
které bylo u vody. Z vody vyskočila drápatka, „Co
tu děláš?“, ptal se lid. „Já tu bydlím“, odpověděla
drápatka. Za drápatkou plaval vodní šnek jménem
Dordal. Když se praotec sklípkan se svým lidem
dostal, až na vršek hory spatřil želvu, která ležela
na lehátku a opalovala se. Na hoře byla spousta
lehátek, tak se lid s praotcem sklípkanem k želvě
připojili.
Ondra Čihulka
Pověst o praotci pavoukovi
Byl jeden pavouk, který byl zcela obyčejný.
Jednoho dne pavouk navrhl, aby se stal vládcem
pavouků. „Budu vám vládnout spravedlivě“. Pavouci se mezi sebou domluvili a praotce pavouka
přijali za svého vládce. Praotec pavouk nařídil, že
si najdou území, kde se usadí. Ale nelíbilo se to osmákovi degu, korálovce, želvě, ještěrovi a činčile.
Tak dělali problémy. Ale praotec vždy něco vymyslel. Podařilo se jim vyšplhat na vrchol kopce. „ Tady
zůstaneme.“, odpověděl praotec. A žili šťastně, až
do smrti.
Claudie Hrušková

Čtenářská a finanční
gramotnost u druháků
Pro mnoho dětí je škola jediná šance, jak objevit svět čtení, vytvořit si pozitivní vztah ke čtení
a zvládnout potřebné čtenářské postupy. Nejinak je
to i s finanční gramotností. Stav neschopnosti vyjít
s penězi a přeceňování finančních možností jsou
naprosto alarmující realitou v dnešní společnosti.
Žáci se s těmito tématy seznamují již od první
třídy průběžně po celou dobu svého studia. Během
školního roku mají projektové dny, kde hravou formou prohlubují získané znalosti.
Mgr. Jana Pancová

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program, jehož
cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění
a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost
se zpětným odběrem baterií a použitých drobných
elektrozařízení.
18. 11. se tohoto programu zúčastnili všichni žáci
naší školy. Každá třída měla tak možnost si během
jedné vyučovací hodiny vyzkoušet, jak třídění
odpadů ovládají. Jednalo se o každodenní odpad,
s kterým se běžně setkáváme. Jelikož se tématem
odpady naše škola zabývá velmi podrobně, vyskytly
se jen drobné chybičky.
V druhé části hodiny měli žáci možnost nakouknout, co se ukrývá např. v automatické pračce,
počítači nebo baterii. Menší žáci byli velmi překvapeni, co vše uvnitř objevili a na kolik hromádek by
jednotlivé díly museli vytřídit.
Mgr. Jana Pancová

Svátek sv. Martina,
den dobrých skutků

11. 11. měli žáci druhé třídy tematicky zaměřený
den. Tentokrát bylo vše zaměřeno na Martina,
protože měl svátek. Hravou formou se seznamovali
s tradicemi, které se s tímto dnem spojují.
Jelikož byl Martin člověk s dobrým srdcem, rozdělil se se žebrákem o svůj plášť, tento den je od té
doby i DNEM DOBRÝCH SKUTKŮ.
I žáci dobrý skutek udělali. Nanosili zvířátkům do
naší školní ZOO dobrůtky a strávili tam moc prima
hodinu matematiky.
Mgr. Jana Pancová

Středa je u druháků
nejoblíbenější den

Je středa, nejoblíbenější den druháčků. Proč? Mají
tělocvik. Tentokrát si nechali cvičební úbor ve skříňkách a pořádně se naparádili. Holčičky si vzaly krásné
šaty, chlapci košile, trika, svetry. Ranním autobusem
vyrazili všichni společně na divadelní představení do
České Lípy.
Noblesně se usadili a v tichosti čekali, co se bude
dít. Ticho však trvalo jen do chvíle, než se objevil
dětmi tolik oblíbený, krejčík Honza. Písničkami děti
rozpohyboval a začala parádní show. Všem se hodiny
„tělocviku“ v divadle móóóóc líbily.
Mgr. Jana Pancová

Hasík

Když se stane nehoda nebo není pohoda,
musí přijet záchranáři, jejich maják jasně září.
Právě hasiči jsou jednou ze složek, která při nehodách pomáhá. Jak rozmanitá je jejich práce dětem
vyprávěli zástupci hasičského sboru z České Lípy,
pan Polák a pan Kolstrunk.
Dětem pak předváděli modelové situace, s kterými
se mohou setkat. Každý měl možnost si vše vyzkoušet. To, že není jednoduché popsat událost a místo,
kde požár vypukl, případně kde se stala dopravní
nehoda, viděly děti na několika příkladech.
Oba pánové měli celý program perfektně připravený. Moc děkujeme. Děti byly nadšené a o všem si povídaly i mimo akci. Každý dostal papírový model auta
na slepení. Většina z nich už má svou garáž ve třídě.
Těšíme se, až se pojedeme podívat do opravdových hasičských garáží do České Lípy.
Mgr. Jana Pancová

Školní jídelna
informuje

Obědy se před vánočními svátky budou vařit až
do 20. prosince 2019. Po svátcích opět začínáme
vařit od 6. ledna 2020. Platby na leden je třeba
provést do 20. prosince.
Všem strávníkům přejeme poklidné Vánoce
a do nového roku mnoho zdraví, štěstí, pohody
a dobrou chuť.
Helena Pavlíková
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Tak trochu jiné
knihkupectví

Zaslechli jste, že si můžete v jednom knihkupectví
v České Lípě dopřát kávu i se sladkým pokušením? Tak vězte, že takové trochu jiné knihkupectví
i s kavárnou existuje. S 8.třídou jsme měli ve čtvrtek
7. 11. 2019 možnost do takové kavárny s knihami
přijít a posedět. Přivítalo nás velmi příjemné prostředí
a sám majitel tohoto kouzelného koutku pan Pavel
Horáček. Obklopeni novými i staršími knihami jsme si
v klidu mohli číst, listovat a prohlížet. Milou atmosféru
nám zpříjemnila i naše Terezka. Zasedla ke klavíru
a prostor se rozezvučel známou skladbou Pro Elišku,
bylo to krásné!
Všem doporučuji se na chvilku zastavit a do Knihomilu zajít. Budete mile překvapeni.
Mgr. Miroslava Sochová

I v knihovně
se dá učit

Pátek 1. 11. 2019 byl v naší škole věnován projektu
Čtenářská gramotnost. Proto se tento den žáci 8. třídy
vydali navštívit místní knihovnu. S milým úsměvem
nás přivítala nová paní knihovnice Petra Mečířová.
Po krátkém rozkoukání nám ukázala, jak jsou knihy
řazené, v jakých regálech můžeme hledat ty, které
nás zajímají. Zároveň připomněla, že knihovna slouží
i jako internetové a kopírovací místo pro celou veřejnost. To ale nebylo všechno. Během chvilky otevřela
desky, ve kterých pro nás měla připravené čtenářské
úkoly včetně křížovky. Rozdělila nás do skupin
a každé přidělila jednu pověst od Aloise Jiráska ze
známého díla Staré pověsti české. Tu jsme si přečetli
a zpracovali v jednostránkovém elaborátu. Na závěr
jsme si podle svého zájmu knihy prohlíželi a četli.
Chtěla bych tímto paní Petře Mečířové za její
čas a přípravu celého čtenářského dopoledne moc
poděkovat.
Mgr. Miroslava Sochová

Hrou proti AIDS

V úterý 12. 11. 2019 se osmáci naší školy rozjeli
už téměř tradičně do Obchodní akademie v České
Lípě, kde se účastnili interaktivní hry, kterou je provázeli samotní studenti této střední školy. Hra byla
zaměřená na prevenci sexuálně přenosných infekcí
včetně HIV a nechtěného těhotenství. Předlohou této
aktivity byla česko-německá akce pořádaná v roce
1998 – Parkúr o AIDS, lásce a sexualitě. Žáci prochází 5 stanovišti, kde se formou hry dozvědí a získají
základní informace o způsobech a prevenci přenosu
viru HIV. Cílem akce je zamyšlení žáků nad svými
postoji v možných rizikových situacích a přijmutím
vlastní odpovědnosti za své chování.
Mgr. Miroslava Sochová

V družině soutěžili
malí stavitelé

Ve školní družině se uskutečnila akce „Nejlepší
stavba ze stavebnice“. Žáci popustili uzdu své fantazii a jak to dopadlo se můžete podívat sami.
Lenka Treutnerová

Jídelna hostila vánoční dílnu

V jídelně Základní školy Dubá se 27. 11. konala
další krásná akce - vánoční dílna, během které si děti
(ať už samotné, nebo s rodiči) mohly vyrobit spoustu
krásných věcí. Kdo nelenil a přišel nasát tu pravou
vánoční atmosféru, vyrobil si a odnesl domů např.
adventní věnec, jmenovky na dárky, ozdoby na stromeček, krásný svícínek, šiškový stromeček, anděla
z březového polínka nebo nádhernou vánoční kouli,
do které se dá uschovat překvapení.
Osobně mohu říci, že jsme si celou akci moc užili
a domů si donesli krásné ozdoby. Všem, kdo se na
přípravě a průběhu akce podíleli, patří mé velké díky
za trpělivost, příjemnou atmosféru, pomoc, ale především za čas, který nám věnovali. Bylo to super.
Zuzka Martínková
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Havelské posvícení v Mateřské škole Dubá

Havelské posvícení patří k tradičním akcím naší
mateřské školy. Přípravy na něj jsou jistě náročné,
protože zahrnují jak nachystání nejrůznějších dobrot, tak i pořízení výzdoby do jednotlivých oddělení,
ale i do zahrady MŠ a v neposlední řadě secvičení
vystoupení s dětmi. Zmíněné přípravy neprobíhají
jen ve školce samotné, ale i u dětí doma, neboť mají
možnost připravit spolu s rodiči jak věci na výzdobu,

které jsou při posvícení vystavené, tak něco dobrého
na zub, a že rozhodně bylo z čeho vybírat.
Letošní Havelské posvícení bylo opět moc hezké.
Stoly byly plné dobrot, ať už sladkých či slaných, jednotlivá oddělení byla obklopena nápaditými výrobky,
ať už to byly vydlabané dýně, obrázky, strašidla, obří
pavouci... A děti si spolu se svými učitelkami připravily
krásná vystoupení.

Pro zájemce bylo připraveno i několik dílniček, kde
si děti mohly vyrobit podzimní obrázky, nebo třeba náhrdelník z šípku. Kdo přišel, ten se příjemně pobavil
a nezbývá, než poděkovat všem, kdo se na přípravě
a organizaci této akce podíleli. Velké poděkování
patří i všem trpělivým rodičům, kteří strávili s dětmi
čas při přípravě občerstvení do soutěže a výrobě
podzimní výzdoby.
Zuzka Martínková
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Klub malých Dubáčků
Dlabání dýní

Ve čtvrtek 31. října 2019 to u nás v Klubu malých Dubáčků zase žilo - dlabali jsme
dýně a vyráběli strašidýlka, svícny a lampičky s podzimní a dýňovou tématikou.
Děti i maminky tvoření velmi bavilo a výrobky se jim povedly. Děkuji všem dětem
z řad mládeže za velkou pomoc při dlabání dýní na chystaný dušičkový průvod. Děti,
maminky - co budeme tvořit příště?
Jaruška Rupertová

Klubovna pro mládež

Během října a listopadu jsme společně pracovali na zvelebování klubovny
pro mládež. Bylo potřeba vybílit celou místnost, malovali jsme obrázky na zdi.
Z místnosti zmizel starý a poničený nábytek a vyrobili jsme nové paletové sezení. Vzniklo tak pro děti příjemné místečko ke hře i odpočinku po škole. Velmi mě
těší, že se do práce zapojili nejen dospělí z řad rodičů, ale i děti. Doufáme, že
si školáci budou naší i svojí práce vážit a klubovně bude nový kabátek dlouho
slušet. Jste zvědaví, jak se nám to povedlo? Na výsledek se přijďte podívat.
Děkuji všem rodičům a dětem, že s pracemi pomáhali.
Jaruška Rupertová

Dušičkový lampionový průvod

V pátek 1. listopadu 2019 jsme se namaskovali a vyšli s průvodem do města.
Během cesty nás strašili zombíci, upír, netopýr, bubáci, svítící strašidla. U bílé
paní měli děti a rodiče za úkol vypustit svíčky. Na závěr jsme se šli ohřát do
zasedací místnosti, kde byl připravený čaj a sladká odměna pro děti. Návštěvníkům jsme promítli fotografie z našich klubových akcí a výletů za poslední rok.
Za celou akcí stojí spousta lidí, kteří se do příprav a organizace zapojili
a pomohli vytvořit strašidelnou atmosféru pro nás všechny. A kdo že to byl?
Irena, Petr a Honza Žalovičovi, Jana Pravdová a Pavel Mojtek, Denisa Karešová, Michal Pryšinger a Terezka Mertinová, Kája Sloup, Martin Rupert,
Michal Mertin, Vojta Stránský a Ruda Stránský, Věra Říhová, Aleš Horyna,
Marian Gondáš, Karel Herink, Zuzka Martínková, hasiči Dubá, Markéta
Heinrichová, Vlasta Dlouhá a Klára Strnadová. Bez vás by to byl jen průvod.
Děkuji vám všem za hojnou účast. Příští rok budeme strašit zas.
Jaruška Rupertová, foto Zuzka Martínková

Šicí dílna

Na přání švadlenek jsme si ve čtvrtek 24. října 2019 vyzkoušely, jak ušít čepičky
a tunelové šály pro naše děti. Protože jsou všechny maminy šikovné, čepice se
velmi povedly a dětičkám moc sluší. Co si ušijeme příště?
Jaruška Rupertová
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Lámete si hlavu nad vánočními dárky?

Pokud si nevíte rady s vánočními dárky a chcete
svým blízkým udělat radost a vykouzlit jim na rtech
úsměv, nabízí naše Infocentrum Dubá jednoduché
řešení. Máme zde velice zajímavé a krásné knihy,
které se většinou týkají Dubé a jejího okolí. Nabídnout vám můžeme tyto:
Kokořínsko – jak mluví skály od autorů Jiřího Pillera a Jiřího Adamoviče (cena 420,-Kč)

Dubá a okolí na starých pohlednicích a také Doksy
a okolí na starých pohlednicích od pana Stanislava
Dulíka (cena 450,-Kč)

Kultura
Snad si u nás vyberete. :-) Konec konců, kniha je
jedním z nejhezčích dárků a obzvláště, když se v ní
dočtete o místech, která jsou vám blízká.
Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků
a vše nejlepší do nového roku.
Petra Mečířová

Městská knihovna
upozorňuje

Dne 11. prosince 2019 bude z důvodu pořádání akce Česko zpívá koledy Městská knihovna
Dubá uzavřena.
Zavřeno samozřejmě bude také ve dnech
25. a 26. prosince 2019, kdy si všichni budeme
užívat vánočních svátků.
Dále bude zavřeno dne 1. a 2. ledna 2020.
Následující týden už se na vás opět budu těšit
v naší knihovně.
Poplatek pro příští rok zůstává neměnný, tedy
ve výši 100 Kč.

Českolipsko z nebe od autorů Milana Paprčky
a Martiny Grznárové (cena 300,-Kč)

Kresby historické architektury DUBÁ od pana
Lukáše Martinky (cena 170,-Kč)
Pohled grafika Dubá a okolí – perokresby od pana
Mgr. Kamila Matějoviče (cena 105,-Kč)

Vánoce jsou za dveřmi, proto, vám nabízíme
na vypůjčení několik knižních titulů s vánoční
tématikou pro pohodově strávené svátky.
Z řad klasiky a povídek zde máme od autora
Charlese Dickense knihy: „Vánoční povídky“
a „Vánoční koleda“. Dále nabízíme od autorek
Mary a Carol Higgins-Clarkových soubor tří
detektivních románů v jedné vazbě s názvem
„Vánoční zloděj, Vánoční plavba a Vánoční
loterie“.

Také zde máme soubor tří Vánočních romancí
s názvem „Sněží, sněží“ od autorů John Green,
Maureen Johnsonová a Lauren Myracleová.
A pro dětské čtenáře pohádkovou knihu „Veselé
Vánoce“ od Walta Disneyho.
Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok.
Petra Mečířová

Ze Svatohubertského troubení v kostele Nalezení sv. Kříže

V kostele Nalezení sv. Kříže v Dubé se počátkem listopadu uskutečnilo Svatohubertské troubení. V podání myslivců zde zazněly lovecké signály ale i fanfáry dle
zvěře. Tato krásná akce přilákala do kostela opravdu velké množství diváků. Děkujeme všem, kdo přišli.
Foto Václav Zýval
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Vánoční výstava v šatlavě

Neměli jste možnost účastnit se rozsvěcení vánočního stromu a navštívit Vánoční výstavu v Galerii Šatlava v přízemí dubské radnice? Výstava
je opravdu povedená. Nesmutněte, výstava zde zůstává pro navození té
správné vánoční atmosféry. Tak dorazte, klíček od šatlavy si můžete zapůjčit v městském infocentru.
mar

Halloween v Zátyní

V sobotu 2. 11. 2019 proběhl v Zátyní tradiční Halloweenský pochod.
Masky byly letos obzvláště hrůzostrašné i přes to, že většina dětí šla za
klauna. Sraz byl jako každý rok v šest hodin u rybníčku. Nejdříve naše kroky
směřovaly temnou silnicí ke křížku. Na cestu nám svítily lampiony, a tak se
ani ti nejmenší nebáli. Na statečné děti čekalo u křížku menší překvapení
v podobě sladkostí. Pak už jsme jen zapálili svíčky a šli zpět přes celou
vesnici až k uhlířským domkům. Cestou jsme se zastavovali u jednotlivých
domů a hodnotili jejich strašidelnou výzdobu. Kdo nakonec vyhrál, vám
nesdělíme. Není to totiž vůbec důležité. Nejdůležitější totiž je, že jsme
se všichni bavili a po roce opět sešli.
Adriana Velebná
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