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Kulturní kalendář města Dubá pro rok 2020
2. 4.		
17. 4.		
25. 4.
30. 4.		
1. 5.		
16. 5.
22. 5.		
30. 5.
26. 6.		
4. 7. 		
18. 7.
25. 7.
31. 7.
1. 8.		
7. - 8. 8.
15. 8.
22. 8.
4. 9. 		
7. - 12. 9.
12. 9.
28. 9.		
17. 10.
29. 10.
30. 10.
1. 11.
29. 11.
prosinec
5. 12.
prosinec
8. 12.		
prosinec

Velikonoční dílna Klubu malých Dubáčků
Galerie Pošta - vernisáž výstavy ( výstava 18. 4. – 16. 5.)
Jarní koncert v kostele Nalezení sv. Kříže v Dubé
Pálení čarodějnic
Jarní trhy
Klub malých Dubáčků - Den rodiny
Galerie Pošta – Vernisáž výstavy (výstava 23. 5. – 20. 6.)
Mateřská škola Dubá - Pohádkový les
Galerie Pošta – Vernisáž výstavy (výstava 27. 6. – 25. 7.)
Letní slavnosti
Sportovní hry v Nedamově
Taneční večer v Nedamově
Galerie Pošta – Vernisáž výstavy (výstava 1. 8. – 29. 8.)
Taneční večer v Nedamově
26. Mezinárodní jazzové dny Dubá – Nedamov
Taneční večer v Nedamově
Taneční večer v Nedamově
Galerie Pošta – Vernisáž výstavy (výstava 5. 9. – 3. 10.)
III. Dubské dřevosochání
Dny evropského dědictví
Svatováclavský běh městem Dubá
Klub malých Dubáčků - Drakiáda
Klub malých Dubáčků - Dlabání dýní + dílna
Klub malých Dubáčků - Dušičkový průvod
Svatohubertské troubení
Rozsvícení vánočního stromu, zahájení Vánoční výstavy
Galerie Šatlava - Vánoční výstava
Klub malých Dubáčků - Mikulášská nadílka
Adventní koncert
Klub malých Dubáčků - Vánoční dílna
Česko zpívá koledy

Termíny některých akcí a časy, ve kterých budou pořádány, budou upřesněny. Veškeré informace týkající se
kulturních akcí budou s dostatečným předstihem zveřejněny na www.mestoduba.cz, na městském Facebooku,
na plakátech a v městském zpravodaji Dubáček. Těšíme se s vámi na viděnou na výše uvedených akcích.
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Vážení a milí čtenáři dubského zpravodaje,
máme tu měsíc březen, jehož název je údajně odvozen z rašení bříz a počátku březosti
zvířat. Jarní rovnodennost nastává 21. března a celý březen by nás mělo provázet postní
období, které v letošním roce trvá od 26. února do 9. dubna. Je spojen s řadou pranostik,
které vzhledem ke změnám a výkyvům počasí, kterých jsme poslední roky svědkem, již
tak nějak pozbývají platnosti.
Březen byl vždy měsícem výsevu mnoha druhů zelenin a letniček, pilní zahrádkáři, ale
mají určitě již zaseto, počasí je letos teplé. Doufáme, že na nás vykouknou první cibuloviny, které zaměstnanci údržby na podzim vysázeli do trvalkových záhonů na náměstí,
a potěší nás prvními fialkovými květy.
Původně jsem chtěla psát o rozčarování ohledně připravovaného stavebního zákona,
kdy dostáváme každý měsíc naprosto odlišné informace od různých zástupců z ministerstev a někdy jsou to informace, které mne zvedají ze židle, jako nápad zrušit všechny
stavební úřady kromě těch na „okresech“ a krajích. Všichni doufáme, že v takové podobě
snad nemůže projít zákon poslaneckou sněmovnou, ale po vlně odporu jdou zase médii
a mailem jiné informace, takže se asi máme ještě nač těšit.
Dále jsem chtěla apelovat na pejskaře, aby si ve městě uklízeli po svých čtyřnohých
mazlíčcích nebo povzdechnout nad tím, že jsou mezi námi lidé, kterým prostě není ani
trochu hloupě při tom, když nechávají odpadky přímo na ulici, přes to, že odpadkových
košů máme po městě požehnaně. A víte co? Ne, nebudu se o tom rozepisovat, protože
těmi negativními a poučujícími zprávami jsme všichni obklopeni víc než dost.
Chtěla bych raději psát o pospolitosti a nadšení, které provázel letošní masopust. Poděkovat za velmi hojnou účast, za krásu a originalitu mnoha masek, za bohaté a pestré
občerstvení stánků na náměstí, za chutné koláčky od babč z klubu seniorů, za perfektní
pohoštění na zastávce Na Výsluní. Za nasazení celé kulturní komise, zaměstnanců úřadu
a všech dobrovolníků, kteří v pravou chvíli přiložili ruku k dílu, za energii, kterou do nás
opět vlily bubeníci z Tam Tam Batucada, za perfektní dokumentaci akce místními fotografy. Poděkovat za každý sebemenší střípek do mozaiky, která se díky všem zapojeným
vyskládala do nádherné akce, kterou jsme si společně všichni moc užili. I počasí stálo
při nás, co víc si přát.
Další radost nám udělalo zjištění, že naše žádost o dotaci na kompletní výměnu elektroinstalace v místní mateřské škole a rekonstrukci posledního sociálního zařízení, kterou
jsme podávali loni touto dobou, se ze statutu náhradníků dostala do projektů, které mohou
být podpořeny. Pokud se podaří na základě výběrového řízení sehnat rozumné firmy,
které by se dokázaly ještě letos o prázdninách pustit do práce, bude i tento nelehký úkol
za námi.
Máme za sebou vyhodnocení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice správa
poplatků. O toto pracovní místo byl veliký zájem, což nás velmi potěšilo, zároveň to
znamenalo i osm lidí zklamat. Rozhodování nebylo vůbec jednoduché, ale nakonec jsme
s panem tajemníkem vybrali Veroniku Kolomazníkovou.
Měsíc březen je také měsícem internetu a knihy. Vzhledem k postnímu období se já
osobně budu snažit internet omezovat a vrhnout se právě na knihy. Děti čekají jarní prázdniny, tak si je společně řádně užijte, a pokud se nechystáte zrovna někam na dovolenou,
jistě si najdete čas na pěkný výlet po okolí, máme tu krásně.
Irena Žalovičová
starostka
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MĚSTO DUBÁ

hledá brigádníky
do Autokempu Nedamov
Centrum pro zdravotně postižené
Libereckého kraje o.p.s.
Konopeova 812, Česká Lípa 470 01
e-mail: ceskalipa@czplk.cz,
www.czplk.cz
Centrum poskytuje pomoc seniorům
a zdravotně handicapovaným
spoluobčanům od 3 let věku.
Kontaktním pracovníkem je
paní Mgr. Veronika Holečková
(mobil: +420 730 871 381).
Pravidelná poradna na
Městském úřadu Dubá (přízemí)
se bude konat 26. března 2020
od 8.00 do 10.00 hodin.
Centrum zajišťuje odborné sociální
poradenství, osobní asistenci,
odlehčovací službu, půjčovnu
kompenzačních pomůcek či prodej
baterií do sluchadel.

Městská údržba
získala novou techniku
Protože nic není věčné a techniku, kterou používáme je také třeba obměňovat, dočkala se městská
údržba zánovního sedmimístného vozu značky Citroën se sklápěčkou. Tento vůz byl pořízen za 540
tisíc Kč, a to včetně příslušenství - nájezdy na korbu,
letní pneu. V letošním roce se s námi také rozloučila
"žába" a s novou, těžší a výkonnější již postupně vyspravujeme místní komunikace.
mar

PLAVČÍCI, UKLÍZEČKY, POKLADNÍ

Termín pro podání přihlášek
je do 30. 4. 2020.
Bližší informace jsou uvedeny v oddíle
úřední deska na www.mestoduba.cz.

MĚSTO DUBÁ

hledá brigádníky
do městského infocentra
OBSLUHA INFOCENTRA

Termín pro podání přihlášek
je do 30. 4. 2020. Informace získáte
u paní Petry Mečířové (487 870 490)
nebo na www.mestoduba.cz.

POMOZTE NÁM PŘIPRAVIT VÝSTAVU
O KONCI DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
Milí občané, během letošních Jarních trhů,
které jsou naplánované na 1. května, pro vás
chystáme výstavu věnovanou výročí 75. let
od konce druhé světové války. Protože na nás
mnohem intenzivněji působí věci, které se týkají
přímo nás, našich předků, našeho domova, chtěli bychom vás touto cestou požádat o pomoc.
Vlastníte nebo víte o někom, kdo má doma
fotografie, pohlednice, dokumenty či zajímavé
předměty z doby druhé světové války a jejího
konce? Pomozte nám s přípravou výstavy tím,
že nám takové věci zapůjčíte. Výstava bude instalována v Galerii Šatlava, a to v době od 1. 5.
do 31. 5. 2020.
Na koho se obrátit s nabídkou předmětů
k zapůjčení? Kontaktujte prosím buď přímo paní
starostku Irenu Žalovičovou (725 071 130 nebo
starostka@mestoduba.cz) nebo paní Moniku Šimonovou (723 258 285 nebo koordinator@mes-

toduba.cz). Předem vám všem velice děkujeme
za spolupráci.
Samotného programu se účastní také naši polští partneři ze spřáteleného Mirska. Právě u příležitosti oslav 75. let od konce druhé světové války
vznikl společný přeshraniční projekt s názvem
"Chráníme před zapomněním historické památky v Dubé a Mirsku / Ocalamy od zapomnienia
pamiątki historyczne w Dubej i Mirsku , reg. č. CZ
.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002067“. Tento projekt
je spolufinancován z prostředků Evropské unie,
Evropského fondu pro regionální rozvoj, a to prostřednictvím Fondu malých projektů Euroregionu
Nisa z Programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Česká republika - Polsko pro programové období 2014+. Právě v rámci tohoto projektu
probíhá revitalizace Masarykova náměstí v Dubé,
o které jsme vás informovali v minulých vydáních
městského zpravodaje.
Zuzka Martínková
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JUBILEA

VZPOMÍNÁME...
Dne 1. 3. 2020 uplynulo 12
let od chvíle, co nás navždy
opustil náš milovaný tatínek
a dědeček pan JOSEF ŽÁK
z Dřevčic. S bolestí v srdci
a láskou vzpomínají děti
s rodinami a vnoučata.

Dne 14. 3. 2020 uplyne smutných 5 let od chvíle, kdy nás
navždy opustila paní JANA
ODVÁRKOVÁ z Dubé. Kdo
jste ji znali a měli rádi, věnujte jí prosím tichou vzpomínku. S láskou stále vzpomíná
dcera Lenka a bývalý manžel
Milan.

Dne 5. 3. 2020 tomu bylo
dlouhých 11 let, co nás navždy opustila naše milovaná
babička MARTA ŠIMKOVÁ.
S láskou stále vzpomíná
vnučka Kateřina s rodinou
Dne 7. 3. 2020 uplyne rok
od chvíle, kdy nás opustila
naše milovaná manželka,
maminka a babička IVANA
LNĚNIČKOVÁ z Dřevčic.
S láskou vzpomínají manžel
Jiří, dcery Ivana, Lucie, Adéla
a syn Jiří s rodinami.

Dne 17. 3. 2020 tomu bude
25 let, co nás navždy opustil
pan MILOSLAV STEHNO.
S láskou stále vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

NAROZENÍ

Číž Štěpán, Dubá

SRDEČNÉ
BLAHOPŘÁNÍ

Dne 29. 3. 2020 tomu bude 17 let od chvíle, kdy
nás navždy opustil pan JAROSLAV ŠIMÁK z Dubé.
Stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami.
Dny, týdny, měsíce i léta
plynou, ale nikdy nezacelí tu
ránu bolestivou.
Dne 30. 3. 2020 tomu bude
pět let, co nás navždy opustila naše milovaná maminka,
babička, prababička a sestra
paní MILENA HRABĚTOVÁ
ze Zakšína. S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají
děti, vnoučata s rodinami
a sourozenci.

Dne 9. března 2020 tomu
budou tři roky, co nás opustila naše milovaná dcera
ANETKA MARTÍNKOVÁ.
Moc nám chybíš. S velkou
bolestí v srdci stále vzpomínají máma a táta.

ÚMRTÍ

Dne 13. 2. 2020 zesnul náhle ve věku 89 let pan
Václav Šrajer. Tímto děkujeme všem přátelům za
projevy soustrasti a za účast na smutečním rozloučení. Zarmoucená rodina.

SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA DUBÁ

Provozovatel: Město Dubá, Masarykovo náměstí 138, 471 41 Dubá
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		

83 let
70 let
87 let

Dne 25. 3. 2020 tomu bude 13 let, co nás opustil
náš milovaný tatínek a dědeček pan JOSEF LEŠKA. S láskou vzpomínají synové s rodinami.

Jediné srdce na světě jsme
měli, jež dovedlo nás milovat,
kdybychom láskou vzbuditi
jej chtěli, neozve se nám vícekrát – utichlo, zmlklo, šlo
už spát.

Dne 10. března 2020 uplynou
4 roky od úmrtí paní KVĚTOSLAVY PROCHÁZKOVÉ.
S láskou stále vzpomínají
manžel Milan, dcera Radka
s rodinou, syn Milan s rodinou a sestra Jarka.

Pařízková Kristina, Dřevčice
Sirovátková Zdenka, Plešivec
Brychová Růžena, Dubá

Obsluha SD Dubá:
Zuzana Pabišková, tel. č. 722 530 449

Dne 23. března 2020 oslaví nejstarší občanka obce Tuhaň paní Rozálie Nováková
90. narozeniny.
Bydlí již léta se svým synem a jeho rodinou,
která již nyní o ní pečuje, v rodinném domku
se zahrádkou.
Z celého srdce paní Novákové přejeme
hlavně štěstí a zdravíčko, životní elán a dobrou mysl pro dalších mnoho let.
Syn Josef a snacha Maruška s celou početnou rodinou.
K blahopřání se připojuje starosta obce,
zastupitelé a všichni dobří lidé z Tuhaně.

LÉKÁRNA V DUBÉ
Provozovatel:
Českolipská lékárenská
společnost, s. r. o.

Odpovědná osoba:
Zuzana Martínková, tel. č. 724 857 243

pondělí, středa, čtvrtek
a pátek 8,00 – 14,00
úterý 8,00 – 18,00
sobota 8,00 – 12,00

POLEDNÍ PAUZA V DOBĚ 11.00 - 11.30

kontakty:

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.

487 870 139
lekduba@seznam.cz
V lékárně je možné platit
také kartou.
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PŘEDSTAVUJEME NAŠE ZASTUPITELE
Druhým zastupitelem města Dubá, kterého vám
prostřednictvím Dubáčku představujeme, je místostarosta Dubé Martin Fuxa.
Martin Fuxa je zároveň předsedou Majetkového
výboru Zastupitelstva města Dubá a je rovněž členem povodňové a krizové komise. V posledních
měsících je pověřen vedením pracovníků městské
údržby.

Martin Fuxa, DiS.

- 36 let
- vystudoval Vyšší odbornou školu lesnickou
Trutnov
- zvolen za ODS, místostarosta města
- je ženatý, má syna
Do městského zastupitelstva jsi byl poprvé
zvolen v posledních komunálních volbách. Zároveň jsi byl jmenován místostarostou města. Tuto
funkci vykonáváš jako neuvolněný zastupitel.
Přibliž našim čtenářům, čím se ve svém profesním životě zabýváš.
Pracuji jako lesník u společnosti Lesy Nový
Berštejn, které spravují 1.870 hektarů lesa v blízkém
okolí města Dubá. Předtím jsem 10 let pracoval pro
Lesy ČR, kde jsem vystřídal pozice od adjunkta až
po zástupce lesního správce.
Dá se tedy říci, že k lesu máš celoživotní
vztah?
Bohu dík mám celoživotní vztah k lesu. Jsem první zelená ovce rodiny. Nikdo přede mnou jí nebyl,
takže jsem na žádnou tradici nenavazoval. Původně
jsem po tátovi chtěl být automechanik, protože jsme
měli doma autodílnu, ale vysvětlil mi, že to je špinavé
řemeslo a byl by raději, abych dělal něco jiného. Maminka mi zas rozmlouvala kuchaře, tak mám vaření
jako koníčka. Lesařinu jsem si nakonec vybral sám.

takže i komunikace je mnohem snazší, i systém rozhodování je jednodušší. To, pro co se rozhodneme
ráno, je ve dvanáct hotové a nemusíme čekat na
dlouhé schvalovací procesy jako u státního podniku.
Majitelka Lesů Nový Berštejn je cizinka. Jak se
vzájemně domluvíte? Ovládáš angličtinu?

místa doplnila bříza a je tam nádherný les. Ale po kůrovci stromy odumřou, celkově se změní klima půdy,
všude jsou mraky trávy, ostružina, buřeň a novým
sazenicím už se tam pak tolik nedaří. Když v létě na
otevřené holé plochy svítí sluníčko, dosahuje teplota na povrchu půdy klidně 80 °C a sazenice nemají
moc šanci přežít.

Já navštěvuji kurzy angličtiny a paní majitelka si
zase procvičuje češtinu. Kde vypadnou slovíčka, pomůžou ruce, nohy nebo Google. (smích)

Jak vznikla myšlenka, vrhnout se do komunální politiky?

V poslední době se lesy potýkají s kůrovcovou
kalamitou…
To je celorepublikový problém, není to jen tady
u nás. Až do loňského roku jsem si myslel, že to vyhrajeme, po téhle zimě jsem ale přesvědčený, že ne.
Přesto ale budeme bojovat, dokud bude stát poslední smrk. Kůrovec už ale zdaleka nenapadá jen smrky. Tam, kde je nedostatek, už přesedlal na borovice.
Proč zrovna smrky? Vysvětli to našim čtenářům.
Smrky mají povrchové kořeny. Když dojde ke
ztrátě spodní vody a trpí suchem, zeslábnou a jsou
náchylnější k tomu, aby kůrovci podlehly. Sucho
a kůrovec jsou v posledních letech bohužel problémy, které ruku v ruce devastují lesní porosty.

Kdybys měl porovnat práci pro Lesy ČR
a Lesy Nový Berštejn, liší se v něčem?
V lesařině jako takové rozdíl není, ale u Lesů
ČR jsem měl pod sebou 11 revírníků a další chlapy.
U Lesů Nový Berštejn jsme s kolegou Tomášem dva,

Zažil jsi i opakované lesní požáry, např. v Obroku. Co je z pohledu lesníka horší, třeba i vzhledem k následné obnově porostu? Požár, nebo
kůrovec?
Horší je jednoznačně kůrovec. Protože postiženy
jsou obrovské plochy. Po některých požárech jsme
se obávali, že bude trvat dlouho, než se les vzpamatuje. Teď vidíme, že na místech, kde byl požár třeba
před deseti lety, polovina borovic přežila, prázdná

Já už jsem jednou kandidoval za ODS, ale nevyšlo to. Tím, že maminka dělala v Tuhani místostarostku, tak jsem zhruba věděl, co to obnáší. Já jsem
obecně vcelku akční, mám rád výzvy, proto jsme se
domluvili a šli jsme do toho znovu. Tentokrát s překvapivým výsledkem.
Jak moc se práce místostarosty liší od toho,
jak sis jí představoval?
Úplně. Dříve, než jsem do toho začal vidět, bral
jsem fungování města a úřadu jako automatické. Až
po volbách jsem začal zjišťovat, o co vše se tady
musíme starat, jak ohromné je správní území, že
v každé části se řeší úplně jiné problémy, vyjma těch
společných jako je stav komunikací, veřejné osvětlení, údržba zeleně… Otevřelo mi to oči. To množství
agend, které za fungováním města stojí je neskutečné.
Co je konkrétně pro tebe při tvé práci pro město nejsložitější?
Mám na starost třeba městskou údržbu, je strašně těžké najít kompromis mezi vším, co občané
požadují a co jsme schopni zajistit ať už po stránce
personální, finanční či z hlediska stávající techniky,
kterou disponujeme. Přibývá úseků silnic, které nám
po rekonstrukci chce kraj převést, abychom se o ně
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z domova být do půl hodiny, vykoupeme se, užijeme
si společně sluníčko, zajdeme do letního kina… Je
tam nádherně.
Pocházíš z Domašic, vybral sis ale život
v Dubé. Co tě k tomu vedlo a co je podle tebe na
Dubé nejkrásnější?
V Dubé žiju přibližně třináctý rok. V naší hájence jsem žil nejdřív v pronájmu, než jsem ji od lesů
koupil. Jsem rád, že mi odkoupení nabídli. Dubá mi
vyhovuje naprosto ve všem. Máme tu školu, školku,
lékaře, poštu, obchody. Co je na Dubé nejkrásnější?
Už při samotném příjezdu do města miluji pohled na
tu kopcovitou krajinu porostlou lesy. Osobně jsem byl
velkým odpůrcem obchvatu, myslel jsem, že Dubá
bude mrtvé město a dnes se musím omluvit za to,
jak jsem se mýlil. Obchvat je pro nás obrovský přínos, Dubá je krásné, klidné město, kde by spousta
lidí ráda koupila byt, dům, nebo stavební parcelu.
Do Mladé Boleslavi to máme 25 minut, do Doks 10
minut a do Lípy zhruba také těch 25, kousek je i Mělník. Pro lidi, co za prací dojíždějí, je Dubá umístěna
ideálně.
Co by sis přál do konce volebního období stihnout udělat?
starali. To znamená více kilometrů udržovaných úseků. Dosluhuje nám pomalu technika, musíme pořizovat novou.

Je toho moc a mrzí mě, že jsme tolik limitovaní
penězi. Musíte pečlivě zvažovat, do čeho peníze dát
a tím, že vyberete jeden projekt, bohužel odstřihne-

te od peněž další tři, které by bylo potřeba udělat.
Co věřím, že klapne a za to jsem rád, je to, že se
snad do roka budou naši hasiči moci svézt novou
CASkou. Obměna vozového parku naší jednotky je
nezbytná. Mají kolem 150 výjezdů ročně, mnohdy
i velice náročné a přitom mají v garážích auta, která
jsou starší než já. Byl bych rád, kdyby se povedlo
dovést do zdárného konce pozemky v Zahradní ulici.
Poptávka po pozemcích je tu neuvěřitelně vysoká.
Stále sháníme peníze na Slávii, plno milionů se v ní
už proinvestovalo, velké výdaje nás ještě čekají a my
určitě nechceme, aby se tenhle projekt zmrazil. Další
otázka je lékařský dům. Určitě tu je potřeba. Problém jsou ale dotační tituly. Jsem moc rád, že klapla
likvidace brownfieldu za Elitkou. Její okolí se změní
k nepoznání.
A závěrem, co bys popřál obyvatelům našeho
města?
Určitě zdraví. Zní to jako klišé, ale já sám jsem
měl náročný začátek roku a všichni víme, že zdraví rozhodně není samozřejmost. Přeji všem, aby si
v dnešní uspěchané době našli čas na své blízké,
dokázali si užívat klidu, radovali se z maličkostí
a mohli ze své práce čerpat sílu a aby se jim v Dubé
dobře žilo. A pokud narazí na něco, co je trápí, tak
aby nám to dokázali říci, protože jen tak můžeme
zkusit na takových věcech zapracovat.
mar

Pojďme si odpočinout od práce. Na Masopustu 2019 jsi byl za kominíka, ten prý nosí štěstí. Co
ale představuje štěstí pro tebe?
Po narození Matese se veškeré moje štěstí nachází za plotem našeho domova. Štěstí je pro mne
jednoznačně moje rodina. Předtím, než jsem založil rodinu, jsem za štěstí považoval úspěch v práci.
Teď ale v půl čtvrté odložím telefon na poličku a je ze
mne hlídací táta a užívám si to. Chvíle s rodinou jsou
k nezaplacení.
A co odpočinek? Spousta lidí chodí relaxovat
do lesa. Kde nebo jak ale relaxuješ ty?
V lese to určitě není. (smích) Do lesa chodím
mimo pracovní dobu málo, možná už se ani moc
nepovažuji za myslivce. Těch starostí, co teď máme
s kůrovcem, je tolik, že tam mě to už moc netáhne.
Zkoušel jsem ryby, ty mě ale také moc nechytly. Mám
ale rád společnost. Pravidelně každý pátek chodím
na mariáš, tím se odreagovávám poslední rok, co se
ho učím. Moc rád griluji – s rodinou, s přáteli, proto
už se těším na léto, až zase vypukne ta správná grilovací sezóna. Baví mě i to vaření.
Když dovolená, tak Čechy nebo cizina?
Ne, určitě ne cizina. U nás je tolik nádherných
míst. Asi dvakrát jsem byl v Chorvatsku, ale mnohem raději mám jižní Čechy, naši krajinu, rybníky.
Vyrazíme s rodinou třeba do nějakého penzionu na
dva dny, užíváme si výlety a pak zas můžeme přejet
někam jinam.
A co léto v Nedamově?
Nedamov je pro mě srdeční záležitost. Řezané pivo, langoš s česnekem a pohled na rybník je
pravý relax. Líbí se mi, že po práci tam můžeme

V PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ NAJDETE ROZHOVOR S PANÍ MONIKOU
ŠIMONOVOU. DOZVÍTE SE NAPŘÍKLAD, JAK VZNIKLA MYŠLENKA
POŘÁDAT DĚTSKÝ DEN, JAKÉ PLÁNY MÁ PRO ROK 2020 OSADNÍ
VÝBOR DEŠTNÁ, JEHOŽ JE PŘEDSEDKYNÍ A MNOHO DALŠÍHO.
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z radnice

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 2/2020 ze dne 20. února 2020. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona ČR č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679,
o ochraně fyzických osob.
1) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele
zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu
paní MUDr. Hanu Středovou a paní Moniku Šimonovou a zapisovatele usnesení paní Evu Jelenovou.
pro schválení: 7 (I. Žalovičová, M. Fuxa, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený program veřejného zasedání Zastupitelstva
Města Dubá č. 2/2020.
pro schválení: 7 (I. Žalovičová, M. Fuxa, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO po projednání v kontrolním výboru zastupitelstva plnění usnesení Zastupitelstva Města Dubá č. 1/2020 ze dne 23. ledna
2020, včetně nedořešených bodů z předchozích
usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 2/2020 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. prosince 2019 – na hlavní činnosti 8 milionů
17 tisíc Kč, hospodářské činnosti 3 miliony 76 tisíc Kč
a sociálním fondu 150 tisíc Kč; celkové finanční prostředky na účtech Města Dubá 11 milionů 244 tisíc
Kč. Hospodaření Města Dubá za rok 2019 skončilo
kladným saldem příjmů a výdajů ve výši 313 tisíc Kč;
výsledek hospodaření hospodářské činnosti zisk ve
výši 690 tisíc Kč (Městské lesy Dubá ztráta 153 tisíc
Kč a Autocamp Nedamov zisk ve výši 843 tisíc Kč).
4b) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se rozpočtového
opatření č. 12 rozpočtu Města Dubá na rok 2019,
provedeného v kompetenci paní starostky, viz příloha.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu Města
Dubá na rok 2020, viz příloha.
pro schválení: 7 (I. Žalovičová, M. Fuxa, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Rozpočtové opatření
č. 12/2019: K 31. 12. každého roku jsou všechny
obce povinny v plánovaném rozpočtu mít přijaté dotace přesně dle skutečnosti. Toto rozpočtové opatření je dle vyhlášek i jednacího řádu v kompetenci
starostky a nemá vliv na plánované saldo příjmů
a výdajů. Rozpis je vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Dubá. Největší úpravou byl příjem
finančního příspěvku od Agentury ochrany přírody
a krajiny na nádrž v Korcích ve výši 77 tisíc Kč.
Rozpočtové opatření č. 1/2020: saldo -929 tisíc
Kč, tzn. navrhovaný schodek je zvyšován na hodnotu -3 miliony 669 tisíc Kč a bude kryt z finančních
prostředků na účtech města. Na účtech hlavní činnosti města jsou k 31. 1. 2019 finanční prostředky
v celkové výši 8 milionů 17 tisíc Kč.
Příjmy: +193 225,- Kč dotace od Ministerstva pro

místní rozvoj ČR na projekt Dubské Švýcarsko, +45
000,- Kč dotace Libereckého kraje pro městské lesy,
-858 180,- Kč snížení plánované dotace od MMR
ČR na projekt brownfield čp. 14 Dubá. Výdaje:
+45 000,- Kč převod dotace pro lesy od Libereckého kraje na účet hospodářské činnosti, +27 000,- Kč
nákup mantinelů na floorball, -712 000,- Kč (nákup
auta Citroen Jumper za 540 tisíc Kč, -1 252 000 Kč
snížení výdajů na projekt brownfield čp. 14 Dubá),
+952 000,- Kč předfinancování Kompostéry II – 2020
Mikroregion Podralsko (85 % dotace).
5a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné žádosti – složka č. 37/19, v souladu s kladným stanoviskem odborného lesního hospodáře Městských lesů
Dubá Ing. Josefa Štveráčka, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městské nemovitosti – pozemku
včetně porostů: části pozemkové parcely parcelní číslo 799/3, orná půda, o výměře cca 600 m2,
v obci Dubá, katastrální území Nedamov. Přesná
výměra a rozsah pozemku budou upřesněny geometrickým plánem. Jedná se o pozemek navazující
na nemovitosti ve vlastnictví žadatele za stavbou čp.
8 v části obce Panská Ves. Předmětný pozemek je
z hlediska využití pro Město Dubá nepotřebný. Bližší
podmínky prodeje budou uvedeny ve zveřejněném
záměru.
pro schválení: 7 (I. Žalovičová, M. Fuxa, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné žádosti – složka č. 2/20, vyhlášení a zveřejnění záměru
prodeje městských nemovitostí – pozemků: části
pozemkové parcely parcelní číslo 1145/1, ostatní
plocha (ostatní komunikace), o výměře cca 10 m2,
a části pozemkové parcely parcelní číslo 1256,
ostatní plocha (jiná plocha), o výměře cca 20 m2,
v obci Dubá, katastrální území Dřevčice. Přesné
výměry a rozsahy pozemků budou upřesněny geometrickým plánem. Jedná se o pozemky navazující
na nemovitosti ve vlastnictví žadatele u stavby čp.
35 v části obce Dřevčice. Předmětné části pozemků
jsou z hlediska využití pro Město Dubá nepotřebné.
Bližší podmínky prodeje budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 7 (I. Žalovičová, M. Fuxa, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné žádosti – složka č. 4/20, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městských nemovitostí – pozemků
a stavby: stavební parcely parcelní číslo 15/1,
zastavěná ploch a nádvoří, o výměře 644 m2,
součástí tohoto pozemku je stavba čp. 1 (objekt
k bydlení) v části obce Dřevčice, a pozemkové
parcely parcelní číslo 17/1, zahrada, o výměře 2
184 m2, vše v obci Dubá, katastrální území Dřevčice. Předmětné nemovitosti jsou z hlediska využití
pro Město Dubá do budoucna nepotřebné. Minimální

vyhlašovací prodejní cena bude stanovena znaleckým posudkem. Bližší podmínky prodeje budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 7 (I. Žalovičová, M. Fuxa, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

6) SCHVÁLILO na návrh paní starostky zapojení se prostřednictvím Mikroregionu Podralsko
do společného projektu „Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Podralsko kompostéry II –
2020“ v intencích požadavků Operačního programu
životního prostředí ve specifickém cíli 3.1 Prevence
vzniku odpadů a zavazuje se k následujícímu:
1) uzavření Partnerské smlouvy o zajištění majetkových a provozních náležitostí projektu „Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Podralsko
kompostéry II – 2020“;
2) předfinancování projektu z vlastních zdrojů dle
Partnerské smlouvy s tím, že tento jim příslušný finanční podíl na realizaci jejich části projektu – Město
Dubá ve výši 951 085,- Kč – bude poukázán na účet
Mikroregionu Podralsko do 30. 6. 2020;
3) schvaluje závazek, že v případě neudělení
dotace Mikroregionu Podralsko na projekt, jsou obce
povinny uhradit vzniklé náklady z vlastních zdrojů,
které jsou vyčíslené v příloze č. 1.
pro schválení: 7 (I. Žalovičová, M. Fuxa, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Mikroregion Podralsko podá
žádost o dotaci na nákup kompostérů pro občany zapojených měst. Jednotlivá města si svou poměrnou
část předfinancují zasláním finančních prostředků do
tohoto svazku obcí. V případě, že projekt uspěje, na
jaře příštího roku budeme řešit distribuci kompostérů
mezi naše občany. V případě, že by projekt neuspěl,
vrátí se prostředky městu zpět kromě poměrné části
odpovídající hodnotě zpracování dokumentace k podání žádosti.
7) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ Zprávu o činnosti JPO II/1 SDHO Dubá za rok 2019,
zpracovanou panem Zbyškem Stiborem velitelem JPO II/1 SDHO Dubá, viz příloha.
komentář starostky: Děkujeme za celoroční obětavou práci všem členům místní jednotky.
8) VZALO NA VĚDOMÍ informace týkající se:
– registrace akce „Dubá – cisternová automobilová stříkačka“
– registrační list k žádosti o dotaci na Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR do Programu obnovy a rozvoje
venkova (dotační titul č. 117d8210E: Rekonstrukce
a přestavba veřejných budov) na stavební akci „Mateřská škola Dubá – rekonstrukce elektroinstalace
a sociálního zařízení“
– jednání k domovním čistírnám odpadních vod
– pozvání na pozvání na Masopust, který se konal v sobotu dne 22. února 2020 od 14.00 hodin na
náměstí v Dubé
Ing. Irena Žalovičová, starostka
Martin Fuxa, DiS., místostarosta
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Příští zasedání se koná
dne 19. 3. 2020
od 18 hodin v Dubé.

Program
Klubu seniorů
březen 2020
V březnu se můžete těšit na následující akce
v Klubu seniorů:
- 4. března 2020 od 13 hodin
Ruční práce - příprava na Velikonoce
- 11. března 2020 od 14 hodin
Narozeniny při harmonice p. Petra Imricha
- 18. března 2020 od 13 hodin
Procvičování paměti s Leonou Maříkovou
v rámci Národního týdne trénování paměti.
Všichni jsou srdečně zváni. Vstupné zdarma.
- 25. března 2020 od 15:30 hodin
Výzdoba velikonoční výlohy
Neseďte doma a přijďte se pobavit.
Klub sídlí v areálu Mateřské školy Dubá
v budově Městské knihovny Dubá.
Více informací získáte u paní
Svatošové na tel. čísle 606 634 829.
Těšíme se na vás.

DBEJTE PROSÍM NA DODRŽOVÁNÍ VYHLÁŠEK MĚSTA
V poslední době nás stále více občanů upozorňuje na nepříjemné věci, jako jsou poházené odpadky,
nesesbírané psí exkrementy... Proto je po čase dobré, připomenout si základní pravidla.
Už děti ve školce a ve škole se učí, že odpadky
se nehází na zem, nýbrž do koše nebo jiných nádob
k tomu určených. Je velice smutné, když míjíte
odpadkový koš, který je poloprázdný a v jeho bezprostředním okolí se povaluje možná srovnatelně
odpadků, jako v něm samém. Někdy je přitom zcela
zjevné, že se dotyčný (řekněme slušně) "odhazovač"
ani nesnažil do koše trefit. Dle mého názoru, takové
jednání o dotyčném mnohé vypovídá.
Ráda bych připoměla, že město má veřejnou vyhlášku týkající se dodržování pořádku a v té je jasně
řečeno, že podobné jednání je přestupkem. Každý
přestupek může být v rámci přestupkového řízení pokutován. No, co si budeme povídat, dovedu si představit i lépě utracené peníze, než za pokutu. V Dubé
máme kamerový systém, možná i to by mohlo být
motivací vedoucí k zamyšlení se sama nad sebou.
Tím se dostávám k druhému tématu, které je předmětem častých stížností. Mnoho lidí nás upozorňuje,
že kam šlápnou, tam je h.... Ano, máme u nás spous-

tu ukázněných pejskařů, kteří sbírají možná i bobky
po jiných než jen vlastních psech, ale stále jich zjevně není dost. Jen si to vezměte - jdete na poštu, cestou jsou exkrementy i na chodníku, vejdete dovnitř
objektu pošty a na chodbě? H.... A tohle nadělení tu
kolikrát musí uklízet přímo děvčata z pošty. No tedy,
já být oním majitelem toho nebohého tvora, hanbou
bych se propadla. To samé platí i pro očůrávání. Pejskovi to těžko vysvětlíte, ale ten, kdo s ním jde za
pejska zodpovídá a myslím, že nechat jej vymočit
v chodbě jakéhokoliv domu, to je vrchol.
Co se exkrementů týče, každý, kdo má na úřadě
pejska přihlášeného a platí za něj poplatek, může si
na úřad přijít vyzvednout pytlíky, a to zcela zdarma.
Častou výmluvou při dopadení "pachatele" na místě
činu je "když mě došly pytlíky". Nám nedošly, tak si je
přijďte vyzvednout, rádi vám je dáme. Konec konců,
šlápnout do takového nadělení není nic příjemného.
I tato povinnost - tedy odklízet po pejscích výkaly je
dána vyhláškou města, stejně tak jako to, kde je musíte vodit na vodítku.
Dodržováním vyhlášek se můžete velice snadno
vyhnout zbytečným problémům, v tom mi jistě dáte
za pravdu. V dnešní době, kdy má skoro každý chyt-

rý telefon, na kterém se dají pořídit fotografie i videa,
je docela risk spoléhat na to, že se někdo nenaštve
a nedá vás na přestupkovou komisi.
Dost už ale bylo moralizování. Závěrem bych
chtěla poděkovat všem, kdo splnili svoji povinnost,
nechali si očipovat své pejsky a jako příjemný bonus byli ještě tak zodpovědní a pejska zapsali do
některého z registrů. Velké díky patří i všem těm,
kdo registraci svěřili do mých rukou. Moje nabídka
na pomoc s registrací i nadále platí. Pokud chcete
s registrací pejska pomoci, neváhejte, zavolejte mi
a domluvíme se, co vše s sebou vzít a kdy se u mne
v kanceláři stavit. Připomínám, že zapsání pejska do
registru není v současné době povinné, nicméně je
to lepší, protože pokud by se vám zaběhl a nebyl
nikde zapsán, budeme akorát vědět, že má čip, jeho
číslo a tím to hasne. Ale už se nikde nedopídíme
toho, kdo je majitel a komu jej můžeme vrátit. Pokud
tedy potřebujete poradit nebo pomoci, volejte, spolu
to hravě zvládneme.
Přeji vám příjemný nástup jara, bez nemocí a hovínek na podrážce.
Zuzka Martínková
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hasiči

ZÁSAHY JPO II/1 SDHO DUBÁ
Dne 10. 2. 2020 od 12:34 do 15:15 hodin vyjela jednotka JPO II/1 SDHO Dubá s technikou CAS
25 a Nissan Patrol v počtu sedmi členů jednotky
k likvidaci následků vichřice Sabine, která způsobila
pád stromů nebo jejich částí na řadě míst. Jednotka
se dohodla s operačním střediskem, že nebude zatěžovat rádiové spojení a vyrazí v rámci správního
území města na průzkum, během kterého popadané
stromy odstraní. Posádka jednoho vozu odstranila
stromy z komunikací č. I/9, III/2702, III/2041, III/2705
a posádka druhého vozu zajistila komunikace
č. II/260, III/2602, III/27325 a odstranění stromů
z komunikace mezi Tuboží a dolní části Housky
II/259. Po odstranění všech stromů se oba vozy vrátily zpět na základnu.
Dne 10. 2. 2020 od 14:11 do 14:27 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 v počtu 1 + 3 k technické pomoci k odstranění stromu spadlého do komunikace I/9 na 48,9 km. Strom byl rozřezán, odstraněn
a byl proveden úklid vozovky.

Dne 10. 2. 2020 od 16:59 do 17:28 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 v počtu 1 + 3 k technické pomoci k odstranění stromu spadlého přes chatu,
cestu a telefonní kabel. Na místo byl přivolán majitel
chaty, kterou mohutný smrk zdemoloval. V chatě se
naštěstí nikdo nenacházel. Jednotka provedla odklizení stromu z přijezdové cesty k dalším chatám, kabel poškozen nebyl a škodu na rekreačním objektu
bude řešit pojišťovna.
Dne 13. 2. 2020 od 15:30 do 17:40 hodin vyjela jednotka s technikou Nissan Patrol v počtu 1 + 1
k nahlášenému lesnímu požáru na Vrabcov. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o pálení klestu, které
prováděli cizinci. Ti se polekali přijíždějícího vozidla
s majáky a z místa utekli. Po přesné identifikaci místa byla přivolána jednotka HZS stanice Doksy. Hasiči

přivolali lesního správce, vyčkali do návratu pracovníků pověřených pálením a poučili je. Vzhledem
k tomu, že se jednalo o nahlášené pálení, byl výjezd
brán jako planý poplach.
Dne 17. 2. 2020 od 8:19 do 8:52 vyjela jednotka
s technikou CAS 25 v počtu 1 + 4 k technické pomoci k odstranění stromu zavěšeného nad komunikací přes telefonní kabel. Při podříznutí stromu by
hrozilo poškození kabelu i sloupu. Na místo dorazila
jednotka HZS stanice Doksy. S odstraněním stromu
pomohli pracovníci zabývající se lesní těžbou, kteří
se svou těžařskou technikou vybavenou mechanickou rukou (vyvážečka) náhodně projížděli kolem.
Při odstranění stromu díky jejich pomoci nevznikla
žádná škoda.
Zuzka Martínková

Dne 10. 2. 2020 od 14:50 do 15:06 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 v počtu 1 + 3 k technické pomoci k odstranění stromu na příjezdové komunikaci k domu v Deštné. Strom strhl kabel z lampy
veřejného osvětlení. Vzniklá škoda byla nahlášena
na operační středisko, strom byl odklizen a byl proveden úklid.
Dne 10. 2. 2020 od 15:06 do 15:46 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 v počtu 1 + 3 k technické pomoci k odstranění stromů přes komunikaci před
horní částí obce Houska. Oba stromy byly rozřezány
a odklizeny.

HASIČI RADÍ OBČANŮM:
PRAVIDLA PRO PÁLENÍ BIOODPADU
Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují na svých
zahradách a zahrádkách. Proto jsou jarní měsíce každoročně spjaty s pálením biologického odpadu (listí,
větví, rostlinného odpadu apod.). Z hlediska pohledu
požární ochrany je tato činnost spojena se zvýšeným
rizikem vzniku požáru.
Vypalování porostů je zákonem č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, zakázáno a porušení
zákazu je možno trestat u fyzických osob až do
výše 25 000 Kč a u právnických osob postihem
do 500 000 Kč. Také spalování „nepřírodních“ materiálů a odpadu je zakázáno. Na rozdíl od vypalování porostů není pálení shrabané trávy, listí či klestu
zákonem výslovně zakázáno. I na tuto činnost však
platí určitá pravidla a omezení.
Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, které provádí podnikající fyzické a právnické osoby. Je
to zejména povinnost ohlašovat každé pálení na
krajské operační a informační středisko Hasičského
záchranného sboru Libereckého kraje (KOPIS HZS
LK). Pálení lze nahlásit z pohodlí domova po internetu pomocí jednoduchého formuláře „NAHLÁŠENÍ
PÁLENÍ“, který je uveřejněn na webových stránkách
www.lk.hzscr.cz. Stejný formulář lze využít i pro nahlašování odpalování ohňostrojů. V případě, že pá-

lení není možné nahlásit přes formulář na webu, lze
využít také číslo 950 471 100.
Při ohlašování pálení je nutno uvést zejména následující informace:
• datum a místo pálení
• jméno osoby, která je za pálení odpovědná
a kontakt (mobilní telefon)
• dobu, po kterou bude pálení probíhat
• spalovaný materiál
• způsob zabezpečení místa
Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na svém pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického odpadu, je vhodné také
ohlásit pálení na KOPIS HZS LK. I pro tyto práce na
soukromém pozemku platí určitá pravidla:
• Je třeba dodržovat povinnosti vyplývající ze
zákona o ovzduší a platných obecně závazných vyhlášek obcí (požární řád obce, vyhlášky o nakládání
s komunálním odpadem apod.)
• Pálení musí být po celou dobu přítomna osoba
starší 18 let.
• Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin.
• Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (sil-

ný vítr, inverze) by se pálení mělo přerušit.
• Je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů (domy, auta,
ploty apod.) a mít k dispozici jednouché hasební prostředky (lopata, kbelík s vodou, písek apod.).
• Velikost ohniště je třeba volit tak, aby všechen
hořící materiál shořel v době, kdy je na místě přítomen dozor.
• Po ukončení pálení se musí ohniště řádně
uhasit. V období sucha je třeba ohniště kontrolovat
i v průběhu následujícího dne, popřípadě opakovaně
prolít vodou.
• V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze
ho uhasit vlastními silami, je osoba provádějící pálení povinna okamžitě vzniklý požár ohlásit KOPIS
HZS LK, případně na tísňové linky 150 nebo 112.
Všechny zmíněné informace se samozřejmě týkají i pálení ohňů 30. dubna při „pálení čarodějnic“. Při
těchto oslavách je třeba dát také pozor na konzumaci alkoholu spojenou právě s otevřeným ohněm nebo
manipulací se zábavní pyrotechnikou.
por. Mgr. Iva Michalíčková
           koordinátorka preventivně výchovné činnosti
           HZS Libereckého kraje
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VÝZVA MUDR. STŘEDOVÉ
Moji milí, v případě, že si myslíte, že máte koronavirus, prosím, rozhodně nechoďte do čekárny,
či ordinace, abyste mohli nakazit další spoluobčany. Zůstaňte doma, dodržujte hygienická opatření
a kontaktujte mě na horké koronalince,
Po - Pá, 13-16 hod na čísle:

722 763 072

Podezření na koronavirus = přímý kontakt s nakaženým / nebo pobyt v zasažené oblasti + chřipkové
příznaky (horečka nad 38 st a kašel s dušností).
Současné regiony s komunitním výskytem koronaviru: Čína, Jižní Korea, Japonsko, Singapur, Írán,
Hong Kong a z Itálie - regiony Benátsko, Lombardie,
Piedmont, Emilia – Romagna.
V případě potřeby mohu elektronickou neschopenku vystavit i na dálku.
Please, don‘t panic!!! Hana Středová
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Upozornění na
nepřítomnost paní
doktorky
Vážení rodiče, dovolujeme si vás upozornit,
že v pondělí 9. a v úterý 10. března 2020 na
Dětském středisku Dubá není přítomna paní
doktorka MUDr. Ropková. Sestřička v ordinaci
bude.

Zástup pro nemocné:
MUDr. Střelcová Hana
Dětské středisko Doksy,
Tovární vrch
telefon 732 618 155
Děkujeme za pochopení.

Jana Fuxová

Dovolená
praktického lékaře
Vážení pacienti, dovolujeme si vás informovat, že z důvodu dovolené bude ordinace
praktického lékaře v Dubé uzavřena ve dnech
pondělí 9. až pátek 13. března 2020
Zástup v době dovolené je MUDr. Cedrych.
Ordinační hodiny MUDr. Cedrycha jsou
následující:
Ordinace Zahrádky čp. 77
(tel. 773 973 365)
ordinační hodiny:
pondělí a čtvrtek: 8:00 - 12:00
úterý: 15:00 - 18:00 (sudé týdny)
Ordinace Kravaře, Náměstí 111
(tel. 773 973 365)
Ordinační hodiny:
úterý: 15:00 – 17:30 (liché týdny)
středa: 8:00 - 10:30
pátek: 8:00 - 12:00
Ordinace Blíževedly, městský úřad
(tel. 773 973 365)
Ordinační hodiny:
středa: 11:00 – 14:00
Ordinace Holany
(tel. 773 973 365)
Ordinační hodiny:
úterý: 13:00 – 14:00 (sudé týdny)
Děkuji za pochopení.
MUDr. Hanka Středová

OD 2. BŘEZNA PLATÍ ZÁKAZ NÁVŠTĚV
V NEMOCNICI S POLIKLINIKOU
V ČESKÉ LÍPĚ
Vážení občané, pacienti,
na základě doporučení krajské hygienické stanice platí od 2. března 2020 zákaz návštěv v celé Nemocnici
s poliklinikou Česká Lípa. Zákaz návštěv však neznamená zákaz podávání informací.
V případě otců u porodu a návštěv při paliativní péči bude postupováno individuálně. Zdravotníkem bude
zhodnocen zdravotní stav návštěvy (teplota, kašel, krátká epidemiologická a cestovatelská anamnéza).
Jedná se o postupná opatření v současné epidemiologicky závažné situaci, která se mohou měnit
a o kterých budete informováni prostřednictvím webových stránek nemocnice www.nemcl.cz.
Děkujeme za pochopení a přejme vám mnoho zdraví.
Kateřina Amrichová
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PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

Majitelé nemovitostí, bytů, chat,
chalup a pozemků.
Právě teď je nejvýhodnější doba prodat váš
rodinný dům, chatu, chalup či, pozemek.
V současné době jsou zatím nejvýhodnější ceny
všech nemovitostí.
Nevíte jak a za kolik nemovitost prodat či
pronajmout? Kontaktujte nás a dohodneme si
schůzku, kde vám vše vysvětlíme a pomůžeme
s prodejem, nebo pronájmem. Jsme pro vás
jistota a čestnost jednání.
Realitní kancelář BV REALITY, Člen asociace RK,
Člen Evropského klubu realitních kanceláří.
e-mail: kancelar@bv-reality.cz,
tel. č. 724 833 244, 724 069 906
Pracujeme po celé ČR.

Nabízíme příležitostný výdělek
na zámku Berštejn
(dlouhodobá brigáda)
Zahájení: duben / květen 2020
Hledáme výpomoc na:
- úklid hotelových pokojů
- drobné zahradní práce
- pomoc při akcích
Co od vás očekáváme:
- spolehlivost
- pracovitost
- samostatnost
- slušné, příjemné vystupování
Co vám nabízíme:
- dlouhodobou brigádu
- možnost další spolupráce
- flexibilní práci dle dohody
- odpovídající finanční ohodnocení
- možnost ubytování v místě
Vhodné pro maminky na mateřské
a aktivní důchodce.
kontakt: 776 881 184

PLACENÁ INZERCE

ANTÉNNÍ A SATELINÍ TECHNIKA

Jaroslav NEKOLA
PRODEJ - MONTÁŽE - INSTALACE - SERVIS

Božíkov 77, 470 02 Česká Lípa, tel.:603 520
006, video.sat1@tiscali.cz

PLACENÁ INZERCE

PRODEJ
SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky
typu Tetra hnědá, Dominant ve všech
barvách, slepičky Green Shell typu
Araukana Dark Shell typu Maranska

stáří 15 - 19 týdnů,
cena 169 - 219,- Kč/ks.

Prodej: Dubá - u kostela
15. 3. 2020 ve 13:15 hod.
24. 3. 2020 ve 13:15 hod.

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
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zajímavosti

VYCHÁZKA PŘES PLEŠIVEC
Výchozím bodem pro vycházku, dlouhou přibližně
osm kilometrů, zvolíme Nedamov. U Černého rybníka je k dispozici parkoviště, občerstvení i zastávka
autobusu. Pokud bychom se vydali z Dubé, připočtěme si ještě přibližně tři kilometry.
Na křižovatce u Černého mlýna se dáme po silnici
směrem na Ždírec v trase naučné stezky Dubsko-Kokořínsko. Po levé straně u mostku začíná přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky, napravo si
můžeme všimnout bývalého lomu na pískovec.

me malé rybníčky, projdeme kolem několika domů,
z nichž si všimneme především půvabného roubeného objektu. Na rozcestí se dáme údolní cestou
doprava. Cesta je poněkud rozježděná, za vlhkého
počasí se připravme na bláto.

Půjdeme po polní cestě, před sebou máme výhled na táhlé louky a za nimi na kopcovitou krajinu
se Starým Berštejnem. Vyježděné koleje v louce
se rozvětvují, v přímém směru bychom se dostali
k druhé dlážděné cestě blíže Korcům, my půjdeme
doleva, kde před sebou máme stromy zarostlé návrší a několik domů osady Plešivec.

Dojdeme na další rozcestí, kde doleva bychom
se dostali ke dvěma rekreačním objektům, my ale
pokračujeme v přímém směru užším zalesněným
údolím. Vystoupáme k dalšímu rozcestí, kde vpravo
vede cesta směrem k domu na Seidelbergu. Projdeme vlevo terénní vlnou na ještě jedno rozcestí, cesta
doprava klesá ke ždírecké silnici, půjdeme vlevo, ale
záhy sejdeme z projetých kolejí do hlubšího úvozu,
který stoupá mírně vzhůru. Posléze vede tato stará
cesta po vrstevnici, vlevo mezi stromy máme výhled
na Dubou.

Návrší má nadmořskou výšku 358 metrů, dříve
se nazývalo Palmberg. Geolog Mgr. Jiří Adamovič
k tomu říká: „Je zde odkrytá čedičová hornina. Zajímavé je, že při proniku čedičového magmatu došlo
k vytržení bloků porfyru (kyselé sopečné horniny)
z hloubky několika set metrů. Popsal je už Bruno
Müller (1914). Ty bloky nám tak dokládají, že pod křídovými sedimenty jsou zde ještě uloženiny karbonu
a permu.“
Vyjdeme na cestu a dáme se doprava. Míjíme kříž
u velkého domu a pokračujeme štětovanou cestou
dolů. Štětování je starobylá náročná technologie
dláždění, která byla na Dubsku dříve běžně používaná. Unikátní cesta je bohužel v dolní části poničená.
Ústí na silnici od Korců. Naproti přes silnici odbočuje cesta, vedoucí do Horek, její původní trasa je
v horní části neprůchodná. Na silnici se dáme doleva
a pokračujeme na křižovatku s křížkem, kde doprava odbočuje nově opravená silnice na Horky. My ale
jdeme rovně Ptačím dolem, kde si můžeme všimnout několika ukázek lidové architektury.
Silnice stoupá na rozcestí, máme z ní pěkný výhled na oba Beškovské vrchy, Vysoký vrch a další
kopce, v remízku vlevo si můžeme všimnout jednoho z bunkrů, které pak jsou v dvojité řadě po obou
stranách silnice. Na rozcestí Pod Červeným vrchem
vede vlevo cesta k samotě Březinka, doprava cesta
k bývalé kapli sv. Barbory a také do Vrchovan. Pokračujeme po silnici serpentinou dolů zpět k hrázi
Černého rybníka.
myš

Před zatáčkou přechází chráněné území rezervace na druhou stranu, kde se pak táhne nejen dál
podle silnice, ale i údolím k Rozprechtickému rybníku. Na informační tabuli u silnice je možné si přečíst
zajímavosti o přírodní rezervaci. Na druhé straně
silnice stojí jeden z řady bunkrů, za ním pak stoupá soukromá skalní cesta k samotě na návrší. Na
odlámané pískovcové skále o něco dále si můžeme
všimnout letopočtů a iniciál.

O něco dále mineme další bunkr, posléze i zbytky
Ženského mlýna, pomník upomínající na konec II.
světové války a vodárnu z roku 1913. Doprava zde
odbočuje pěšina na Panskou Ves. My ale pokračujeme po silnici, vedoucí podél rozeklaných skal. Mokřiny nalevo spadají do přírodní rezervace. Dojdeme
na křižovatku, kde doprava odbočuje silnice na Panskou Ves, doleva pak cesta na Plešivec. Dáme se
vlevo.
Údolím podél cesty teče potůček, pod skalami
napravo vyvěrá několik pramenů. Nad nepatrnými
pozůstatky zbořeného domu se tyčí stráň, nad kterou stojí samota, dříve nazývaná Seidelberg. Mine-

Vyjdeme na kraj lesa, kde v půvabných loukách
cesta zdánlivě zaniká, ale pokračujeme vyjetou stopou doprava kolem myslivecké kazatelny. Mezi stromy na kraji louky se otevře výhled na Starý Berštejn.
Dojdeme na rozcestí, kde doprava můžeme vystoupat přibližně 500 metrů po modré turistické značce
ke Kameníkově jizbě a poté se opět vrátíme na rozcestí.
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KOHO SI LETOS JEŠTĚ PŘIPOMENEME
Kulatá výročí se v letošním roce vztahují k mnoha
osobnostem, které mají přímou vazbu na Dubsko,
ale nelze je zaznamenat všechny. Některé ovšem
stojí za to alespoň krátce zmínit.
19. března 1880 zemřel v České Lípě puškař
Wenzel Mattauch na plicní tuberkulózu. Narodil se
11. září 1816 na Nedvězí v čp. 24 obuvnickému mistrovi Franzovi a jeho ženě Magdaleně. Jméno Mattauch bylo na Dubsku rozšířené, i na Nedvězí žilo
více rodin toho jména. Wenzel Mattauch přesídlil
posléze do České Lípy, kde se stal uznávaným puškařem, vyráběl a opravoval zbraně. Zastupoval také
puškaře ve Společenstvu kovodělníků. Historik Jaroslav Panáček psal podrobně o Wenzelu Mattauchovi do vlastivědného sborníku Bezděz. Puškaři v 18.
a 19. století působili i v Dubé.
Páter Ambrosius Glaser, který v dubské farní
pamětnici zaznamenal zločin Ignaze Schiffnera, zemřel před 235 lety na plicní edém 10. prosince 1785
v domě čp. 126 v Dubé. Pohřeb se konal 13. prosince téhož roku v novém kostele Nalezení sv. Kříže za
asistence děkana a biskupského vikáře Antona Haslauera z Haslau. Páter Glaser se narodil 23. dubna
1711 v Zákupech, kněžskou službou v Dubé strávil
dlouhých 37 let.

Jiří Weil

Zajímavou osobou, jejíž osud se protnul s Dubou,
byl spisovatel, novinář a překladatel Jiří Weil. Narodil
se před 120 lety v židovské rodině v Praskolesích
nedaleko Hořovic. V roce 1925 vstoupil do komunistické strany a dva roky strávil v Moskvě, kde byl roku
1935 z komunistické strany vyloučen a poslán na
pracovní převýchovu do Kirgizie a Kazachstánu. Teprve pak se směl vrátit do Československa. Za druhé světové války unikl transportu do koncentračního
tábora a do konce okupace se skrýval. Po roce 1948
byl Jiřímu Weilovi přidělen okres Dubá, pro který se
stal kulturním patronem. A k tomu také získal domek
pod hradem ve Vrchovanech, kam za ním přijížděli
přátelé, především významný výtvarník a básník Jiří
Kolář a malíř Václav Bartovský. Po zrušení okresu Dubá se stal Jiří Weil patronem okresu Doksy.
V rámci své činnosti promluvil v listopadu 1949 na
obecním zasedání na Dražejově. Inspirován Dubou
napsal prózu Silnice, ve které líčí nadšení i potíže,
s nimiž občané malého městečka budují novou silnici. V 50. letech měl problémy s uveřejňováním svých
děl, jako spisovatel se stal pro tehdejší režim nežádoucí. Zemřel na leukemii v prosinci 1959 v Praze.
myš

Ukliďme Dubsko 2020
Již v minulém vydání Dubáčku jsme vás informovali, že první sobota v dubnu bude opět patřit úklidové akci "Ukliďme svět - Ukliďme Česko“, kterému
my říkáme příhodně "Ukliďme Dubsko". V Letošním
roce to bude již potřetí.
Protože čas se krátí a je třeba připravit spoustu
věcí - naplánovat trasy, pořídit dostatečné množství
rukavic, pytlů, lékárniček či občerstvení, na které se
můžete těšit po samotném úklidu, moc vás prosíme,
dejte nám vědět, že máte zájem se do akce zapojit.
V minulém roce se k nám přidaly i maminky s kočárky, tomu samozřejmě musí odpovídat přidělená trasa. Neváhejte a napište nám na naší facebookovou
stránku Ukliďme Dubsko. Kontaktovat nás můžete
také na telefonních číslech uvedených na plakátku
nebo na našem mailu uklidme.dubsko@seznam.cz.
V současné době ladíme detaily s osadními výbory,
neboť i ty se v letošním roce opět budou zapojovat
a pokračovat ve zdárném boji s nepořádkem ve své
obci. Nedokážeme vyjádřit svou vděčnost slovy. Je
prostě bezva, že se mezi námi najde tolik lidí, kteří
dokáží přiložit ruku k dílu a udělat něco pro přírodu
a vlastně i pro nás všechny.
Prosím, abyste si přinesli reflexní vesty, abychom všichni byli viditelně označeni. Za dobře odvedenou práci pro vás stejně jako v minulém roce bude připraveno občerstvení
a zábavné hry, o které se postará Klub malých Dubáčků. Věříme, že nás v tom nenecháte ani letos.
Pokud si v rámci osadního výboru chcete sami
zaregistrovat úklid, můžete tak učinit na adrese
www.uklidmecesko.cz.
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Takže úklidu zdar, odpadkům zmar.
Těšíme se na vás.
Míša Bašová, Zuzka Martínková
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nejlepší místo pro život
O JEDNÉ BYLINKOVÉ ZAHRADĚ

V krásné krajině Máchova kraje se nachází malé
městečko. To městečko se jmenuje Dubá. A nedaleko Dubé je malá vesnice Dřevčice. V té vesnici je
starý kamenný dům. Říká se mu „Levandule“. A za
tímto kamenným domem roste a vzkvétá Bylinková
zahrada Levandule.
Ale nebývalo tomu tak vždy. Bývala zde zarostlá hromada sutě a kamení s kopřivami a břízami.
Jednoho dne přijel bagr, zahradník a milí pomocníci
a hromadu vyklidili, navozili zeminu, založili záhony
a zasadili bylinky.
Dnes je tu již dvouletá zahrada plná bylin léčivých
a užitečných.
Rostliny jsou vysazeny do několika skupin,
např.:
- kuchyňské bylinky, nejen ty nejznámější (pažitka a petržel), ale také kerblík a koriandr, nebo
brutnák či lichořeřišnice s jedlými květy
- české léčivky – často běžné rostliny naší přírody,
třezalka, jitrocel, řimbaba, mydlice…
- středomořské rostliny rostou a voní v nejteplejším místě u vyhřáté opukové zdi - levandule, šalvěje, rozmarýna, tymián, dobromysl
- v zahradě pěstujeme také některé zajímavosti či
rarity – šalvěj hispánská (výživná CHIA semínka),
marulka lékařská (italská kuchyně), artyčok (jedlý
bodlák), zavinutka (rostlina s vůní bergamotu), mořena barvířská s rudým kořenem, citrónová verbena samozřejmě s vůní citrónu
Máme zde pět druhů pelyňků, deset druhů šalvějí, čtyři druhy máty…
Prostě naši bylinkovou zahradu musíte vidět!
Zkuste zde posedět na lavičce a užívat si vůně bylin,
anebo si dát pivo z blízké Hospůdky U Kamen, kde
jsou bylinky běžně používány i v kuchyni (Bernard
11°, tataráček s majoránkou, kuře s rozmarýnem….).
Od jara do podzimu zde nabízíme bylinkové kur-

zy, učíme se poznávat, pěstovat a používat léčivky.
Také pořádáme akce pro veřejnost – můžete se
zúčastnit Víkendu otevřených zahrad, 6. 6. 2020,
anebo Svatoanenské zahradní slavnosti, 25. 7. 2020
s komentovanou prohlídkou anebo se stavte jen tak.
Máme také připravený dvouhodinový program pro
školy, školky či skauty. Děti rády rostliny zkoumají
všemi smysly, nebojí se rostliny očichat, ohmatat
i ochutnat. A nejraději sází a přesévají zeminu – zde
vyzkoušeno.
Tolik k malému představení Bylinkové zahrady Levandule ve Dřevčicích. Pokud vás to zaujalo, udělali
jste nám radost a můžete nás navštívit anebo zde,
v Dubáčku každý měsíc sledovat malý seriál o bylinkách. V zahradě jich máme 120 druhů, máme tedy
o čem psát do roku 2030.
V dubnovém čísle se můžete těšit na článek
o podbělu lékařském. Krásné žluté květy se již brzy
budou objevovat, jistě víte, že jsou výborným prostředkem na kašel. Ale možná nevíte, že také listy
podbělu mají své místo v lidovém léčitelství.
Uvítáme vaše typy, které rostliny by vás zajímaly
nejvíce. Napište nám na Facebook bylinkové zahrady nebo na e-mail jana@zahradyergat.cz, www.zahradalevandule.cz.
Jana Samcová

„Jak založit vlastní
bylinkovou zahrádku“
workshop 21. 3. nebo 25. 4. 2020

JARNÍ SETKÁNÍ A KURZY V ROCE 2020
SO 21. 3. - workshop „Jak založit vlastní bylinkovou zahrádku“ a použití běžných bylinek, 10 – 17 hod
SO 25. 4. - workshop „Jak založit vlastní bylinkovou zahrádku“ a jedlé jarní plevele, 10 – 17 hod
PÁ 1. 5. - jarní trhy Dubá, od 13 hod
SO 16. 5. - jednodenní bylinkový kurz, 10 – 17 hod
NE 17. 5. - kurz pro maminky s dětmi, 10 – 12 hod
NE 17.5. neděle - vycházka za bylinkami do přírody, 15 – 17 hod
29.- 30. 5. - víkendový kurz s vycházkou, jógou a šitím vonných pytlíčků
SO 6. 6. - víkend otevřených zahrad
20.6. sobota - jednodenní bylinkový kurz, 10 – 17 hod
21.6. neděle - kurz pro maminky s dětmi, 10 – 12 hod
21.6. neděle - vycházka za bylinkami do přírody, 15 – 17 hod
Na všechny kurzy je třeba se rezistrovat předem.

Navrhnete si Vaši vlastní zahrádku nebo bylinkový
záhon. Představíme si vybrané bylinky, vyberete si
své oblíbené. Budeme mluvit o jejich využití v léčitelství, v kuchyni, ale i ve floristice. Probereme si ekologické nároky jednotlivých druhů a zvolíte si vhodný
typ výsadby. Vybírat můžete např. mezi vyvýšeným
záhonem, jednodruhovým nebo smíšeným, štěrkovým nebo mozaikovým.
Zaměřeno na bylinky hezké i v zimě a jarní jedlé
plevele.
Čas: 10 – 17 hodin
Cena: 800,- kč
Na všechny kurzy je třeba se rezistrovat předem.
Připravujeme také jednodenní i víkendové bylinkové kurzy, kurzy pro maminky s dětmi, vycházky za
léčivými rostlinami a kurzy přírodní kosmetiky.
Dřevčice 10, Dubá u České Lípy
www.zahradalevandule.cz,
FB Zahrada Levandule, tel. 728 074 749,
e-mail: jana@zahradyergat.cz
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ze života škol
Přijďte na setkání
rodičů s učiteli

Zápis do 1. třídy
Zápis do 1. třídy se koná ve čtvrtek dne
2. 4. 2020 od 13:00 do 17:00 hodin v budově školy. Děti,
které dovrší šest let věku (tedy narození v období od
září 2013 do srpna 2014) budou k zápisu zvány dopisem. To se týká všech dětí, které mají trvalé bydliště
ve správním území Dubé. Zákonní zástupci vezmou
s sebou – žádost o přijetí, svůj občanský průkaz
a rodný list dítěte. Kdo uvažuje o odkladu školní docházky, měl by s dítětem do termínu zápisu navštívit
pedagogicko-psychologickou poradnu (PPP Česká
Lípa tel: 487 521 673, 728 541 505 je nutné se předem objednat) a přijít již s odborným posudkem, doporučením dětského lékaře a žádostí o odklad.
Jak můžete pomoci svým dětem pro úspěšný
start ve škole?
Vyprávějte dítěti a čtěte mu, pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi, rozvíjejte poznání
z oblasti života lidí zvířat i rostlin, trénujte změny denního režimu související se školní docházkou, vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými
lidmi, nastavte pravidla a vyžadujte jejich dodržování
a kontrolujte, zda umí udržet pořádek ve svých věcech.
Mgr. Jindřiška Skalická, ředitelka školy

Den otevřených dveří
Navštívit školu, projít si prostory a nahlédnout
do výuky mohou zájemci již 19. 3. 2020 od 8:00 do
15:00 hodin. Těšíme se na všechny.
Mgr. Jindřiška Skalická, ředitelka školy

ZŠ Dubá pořádá Kavárnu - setkání s učiteli
a vedením školy. Srdečně zveme všechny rodiče současných i budoucích žáků. Na setkání
s vámi se těšíme dne 5. 3. 2020 od 18:00 hodin
ve školní jídelně.
V rámci plánovaného programu budeme besedovat o současných trendech výuky, seznámíme rodiče s metodami, které zařazujeme do výuky a s nabídkou volnočasových aktivit. Prostor
bude i na dotazy.
Mgr. Jindřiška Skalická, ředitelka školy

Hledáme brigádníka
na letní výpomoc
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Vysvědčení

30. ledna si žáci odnášeli domů svá pololetní vysvědčení. Nejinak tomu bylo i u druháčků. Jejich píle
se tak objevila v podobě jedniček, dvojek … Většina
z nich se radovala a pro ty, kteří byli trochu smutní,
to bylo znamení, že ve druhém pololetí musí přidat.
Vysvědčení si převzali z rukou paní učitelky v chovatelské třídě, kde také připravili srdíčková vysvědčení pro adoptované činčilky.
Než jsme se před pololetními prázdninami rozloučili a s vysvědčením žáci upalovali domů, pohráli
jsme si s našimi mazlíčky.
Na závěr jsme si dali slib, že se v dalším pololetí
budeme všichni moc snažit, jedničkáři udržet jedničky a ostatní si své dosavadní výsledky vylepší.
		 Jana Pancová, třídní učitelka

ZŠ Dubá hledá brigádníka na pomocné práce při oprávkách v budově.
Termín: 1. - 17. července a dále 17. - 31. srpna 2020. Bližší informace získáte na tel. čísle
731 495 150.
Mgr. Jindřiška Skalická, ředitelka školy

Můj zvířecí miláček
V únoru se v naší škola konala tradiční zimní soutěž, kdy si děti mohly přinést svého zvířecího kamaráda buď živého, nebo na fotce. Do letošní přehlídky
se přihlásilo celkem 19 mazlíků, od křečků, potkanů,
kočiček, přes ježečka, myšku, morče, papouška, až
ke koníkovi.
V hlasování jednoznačně zvítězil ježek africký
jménem Amálka od chovatelky Janičky Tůmové.
Jako druhá se umístila kočička Minnie chovatelky
Nely Rejzkové a na třetím místě to byla potkanka
Freda od chovatelky Jany Kavalírové.
Gratulujeme všem vítězům, děkujeme všem zúčastněným.
Děkujeme za milé zvířecí kamarády!
Jana Mašková

Maškarní karneval
ve školní družině
Dne 18. 2. 2020 proběhl v družině maškarní karneval. Sešli jsme se v hojném počtu. Nejprve byla
promenáda masek, po té si žáci zasoutěžili. Přenášeli míček na lžíci, prolézali obručí a kličkovali mezi
kužely. Na závěr byla diskotéka. Kdo si přinesl kostým, dostal diplom a malý dáreček.
Lenka Treutnerová
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ze života škol

Zdravá strava

Nejenom ve školní jídelně vaří paní kuchařky co
nejzdravěji. Každý týden dostávají děti v rámci projektu mléko a nějaký druh ovoce nebo zeleniny. Dvakrát do roka mají možnost ochutnat ovoce z různých
koutů světa. Ve škole také hlídky hlídají správné svačinky, které by měly obsahovat nějaké ovoce, zeleninu, případně nějaký mléčný výrobek.
Poslední týden před vysvědčením dorazila do každé třídy naší školy ochutnávka cizokrajného ovoce.
Druháčci se v rámci projektového dne s tímto ovocem seznámili a v neposlední řadě ho ochutnali. Největší úspěch mělo kiwi, nashi, mango a physalis. Děti
přiznaly, že některé ovoce chutnají poprvé.
Jelikož si děti ve třídě hlídají i každodenní zdravé svačinky, není divu, že se umístily na krásném
2. místě v rámci školy za 1. pololetí. Vzornější jsou
prvňáčci.
Všichni dohromady byli odměněni diplomem, který předala zástupcům třídy paní zástupkyně Jana
Mašková a společně si zašli na výbornou ZDRAVOU
svačinku do jídelny.
			
Jana Pancová

DRUHÁCI NA VÝLETĚ V ZOO

Ekoškola Dubá pořádá hmotnou sbírku
pro útulek Kozly od 1.2. – 31.3.2020
Nová družina
Tak už je to tady. Žáci družiny L. Treutnerové mají
novou družinu. Nejprve byla vybavena novými stoly
a červenými židlemi. A teď k ní přibyl nábytek a dětské stany tzv. teepee. Ty máme dva, jeden pro kluky
a druhý pro holky. Hojně je využívají a moc se jim
líbí, že se mají kam schovat, nebo si jen tak s kamarádem povídat. Děkujeme vedení školy, zvláště pak
p. ředitelce Jindřišce Skalické.
  ved. vych.  Lenka Treutnerová

Prosím pomozte zpříjemnit pobyt v útulku všem zvířátkům.
Do školy můžete přinést deky, pelíšky, granule, konzervy, hračky
(vhodné pro pejsky a kočičky) zvířecí mlsky, misky, …….
k rukám Jany Maškové. Za všechny moc děkujeme!
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Klub malých dubáčků

Šicí dílnička

Valentýnky

V úterý 18. 2. 2020 proběhla další šicí dílnička
v Klubu malých Dubáčků. Tvoření se nakonec protáhlo do celého dne, ale zvládli jsme to skvěle. Už
víme, jak na šití balonové sukně a určitě nezůstaneme jen u jedné. Další výzvu jsme překonali! Mimo
sukní jsme šili ještě zajíce a srdíčko. Taky se kamarádíte se šicím strojem? Nebojte se a přidejte se příště
k nám.
Jaruška Rupertová

Před svátkem sv. Valentýna jsme s dětmi v klubíku
tvořili valentýnská přání pro maminky, tatínky, zkrátka pro všechny, koho děti mají rády a chtěly je potěšit
přáníčkem. Moc se jim povedly a věřím, že všechny
obdarované dospěláky zahřály u srdce. Další dílničky s mládeží plánujeme. Sledujte nás.
Jaruška Rupertová

Výlet do bazénu

Poslední lednový den měly děti pololetní
prázdniny, tak dveře klubíku zůstaly zavřené.
Vypravili jsme s dětmi do plaveckého bazénu
v České Lípě, abychom oslavili krásná vysvědčení našich dětí. Dospěláci sice z řad rodičů
prořídli, ale dětí mi zbylo dost. Obavy z většího
počtu dětí byly ale zbytečné, protože byly všichni moc hodní, a parádně jsme si celý den užili.
Děti, mládežníci, ať se vám ve škole daří
i v dalším pololetí, a děláte rodičům jen samou
radost!
Jaruška Rupertová

Návštěva u zvířátek
Ve středu 22. 1. 2020 jsme se šli s maminkami
a dětmi z Klubu malých Dubáčků podívat za
zvířátky z chovatelského kroužku v ZŠ Dubá.
Paní Mašková nás s úsměvem přivítala a tak
jsme zkontrolovali, co se od naší poslední návštěvy změnilo. Daří se jim dobře a návštěvníci
byli nadšení, hlavně ti nejmenší. Děti zvířátka
chovaly, mazlily, hladily i krmily. Během návštěvy stihly namalovat obrázky mazlíků, kteří se
jim nejvíce líbili, a ti šikovnější i vypočítat pár
příkladů. Děkuji za opravdu velkou účast všem
maminkám i dětem z řad mládeže. Jsme rádi,
že jsme se mohli přijít podívat a těšíme se zase
za rok!
Jaruška  Rupertová

BUBNOVÁNÍ
NA DRUMBENY

s paní Jarmilou Cermanovou
Klub malých Dubáčků, z. s. vás srdečně zve na BUBNOVÁNÍ NA
DRUMBENY s paní Jarmilou Cermanovou, a to 27. 3. 2020 od 15 hodin v Klubovém době v Dubé. Je potřeba si místo předem rezervovat
zaplacením 50 Kč za osobu.
Určeno pro dospělé osoby a starší mládež. Místo je omezené.
Jaruška Rupertová

Zdravé pečení
V Klubu malých Dubáčků pořádáme tvořivé,
šicí i kulinářské dílny. Na začátku února jsme
se v klubu sešli a pustili se do pečení zdravého
moučníku. Recept obsahoval jen samé zdravé
ingredience, ale trošku jsme ho vylepšili medem a kokosem. Upekli jsme si zdravý hutný
moučník, který nám za tepla chutnal a celý zmizel za malou chvíli. Moc mě těší, že děti z řad
mládeže mají chuť se zapojovat do klubového
dění. Tak co upečeme příště?
Jaruška Rupertová
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PF 2020 BYLO OCENĚNO JAKO JEDNO Z NEJLEPŠÍCH
Naše PF 2020 města Dubá, jehož autorem je
Pepa Středa, je jedním z pěti vítězných v soutěži
časopisu FotoVideo "o nejlepší PF 2020". Porota na
vítězných PF mimo jiné demonstrovala, že některé
principy - silueta ženy - čtyři roční období - jsou stále
populární (a že se musíte fakt snažit víc, chcete-li být
originální. Pepovi blahopřejeme a těšíme se na další
originální nápad.
red

Klub malých Dubáčků,
pořádá besedu
"Jak na zbytečná kila, aneb
hubneme do plavek"
17. 3. 2020 od 10 hodin
v Klubovém domě
Přijďte se podívat na zajímavou
besedu, kterou povedou Bc. Tereza
Mašková a Tomáš Vaššik.
Co se dozvíte? Informace
o zdravém stravování, bílkovinách,
sacharidech, tucích
a vitamínech, doplňcích stravy, nejčastějších chybách při stravování
a ukážeme vám vzorové jídelníčky
z běžně dostupných potravin.
Vstupné je 150 Kč na osobu,
součástí je ochutnávka zdravého
mlsání.
Závazně přihlásit se můžete na tel.
čísle 601 327 575
nebo osobně v Klubu malých
Dubáčků.

Dubáček | březen 2020

VYDAŘENÝ START MLADÝCH
FLORBALISTŮ Z DUBÉ A OKOLÍ
Protože od podzimu 2019, kdy Základní škola
Dubá a FBC Česká Lípa s podporou Města Dubá
založily florbalovou akademii, se už mladí sportovci
pod vedením trenéra Vojty Legnera a jeho asistentky Elišky Mojtekové mnohému naučili, bylo potřeba
také vyzkoušet ostré zápasy, a proto se dubská akademie zapojila do série dětských turnajů Kokořínska
- KOKO FLORBAL TOUR 2020.
Kategorie na turnajích jsou věkově a početně
omezeny, proto z Dubé na turnaj do Mšena 25. 2.
vyrazil výběr akademie čítající osm borců se skupinou rodičů a fandů.

sport
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Hlavním cílem výjezdu bylo dobře si zahrát florbal
a získat zkušenosti s turnajovým hraním, protože to
se na tréninku naučit nedá. Hráči si vyzkoušeli co je
to bojovat za tým, zažili pocity vítězů i poražených,
bylo tam vše, co patří k velkým turnajům. Díky fanouškům měli všechny zápasy fantastickou atmosféru a všichni ze sebe vydali to nejlepší.
Další turnaj ze série je 28. 3. 2020 v Dubé, tak
doufáme, že se nám ho podaří tak skvěle zorganizovat jako mšenským sokolům. Tímto všechny zveme,
přijďte podpořit mladé florbalisty.
Pavel Mojtek

Pravidelné sportovní tréninky se zaměřením
foto Zdena Krausová
na florbal jsou otevřené pro všechny kluky
i děvčata od sedmi let, a to každý čtvrtek
od 15:00 hod ve školní tělocvičně.
Všichni, kteří se nebojí pohybu a mají chuť učit
se hrát florbal jsou zváni.

21. ROČNÍK POHÁRU TKF SENSEI RACHMY SOEBAJO
Jako každý rok se i letos členové KK Beringin zúčastnili již 21. ročníku Poháru TKF sensei Rachmy
Soebajo v pražských Kobylisích. Každá soutěž je pro
nás výjimečná událost, nejen proto, že reprezentujeme náš klub a tím pádem i město Dubá, ale také kvůli
tomu, že před desítkami lidí můžeme ukázat náš rozvoj v bojovém umění tradičního karate. Ale tento den
byl výjimečný také z důvodu konání zkoušek na 1.
DAN (první černý pás).
Z našeho klubu se této zkoušky zúčastnil Jiří Soušek, který v této tvrdé zkoušce obstál a nyní jeho kimono zdobí první černý pás.
Po zkouškách následovala samotná soutěž o
Pohár Sensi Rachmy Soebajo, které se zúčastnilo
5 klubů. My jsme náš klub reprezentovali v obsazení Michal Soušek (6. kyu), Lucie Kupková (6. kyu),
Dana Slováková (1. kyu) a Jiří Soušek (1. DAN).
Michal Soušek soutěžil v disciplínách Kihon kumite, ve které se umístil na 2. místě, a Kata jednotlivec
ve které se umístil též na 2. místě.
I letos jsme sestavili smíšený Kata tým složený z
Lucie Kupkové, Dany Slovákové a Jiřího Souška a
umístili jsme se na 1. místě.
Lucka též poprvé soutěžila v disciplíně Kata jednotlivec senioři a umístila se na 1. místě.

Jiří Soušek soutěžil v disciplínách Kata jednotlivec
senioři (2. místo), Kumite senioři (2. místo) a FUKUGO Kumite (2. místo).
Díky našemu přístupu, přípravě a zkušenému a
vytrvalému vedení sensei Marka Hrušky, jsme se
umístili na stupních vítězů. Odjížděli jsme s velmi

dobrým pocitem, ale také s uvědoměním, co vše
ještě musíme zlepšovat a toho dosáhneme pouze
následováním našeho sensei a naší pílí. Byli jsme
moc rádi, že jsme mohli reprezentovat náš klub, ale
také město Dubá.
za KK Beringin Jiří Soušek
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kultura

Jaro v Galerii Pošta

Po zimní přestávce se opět blíží zahájení výstavní sezóny v dubské Galerii Pošta. Již osmnáctým
rokem připravuje Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací sérii výstav, na kterých
od dubna do října představí návštěvníkům výsledky
tvůrčího úsilí řady známých i méně známých osobností z různých výtvarných oborů. Vystaveny budou
fotografie, obrazy, či kresby. První ze série výstav
nabídne tvorbu dubského fotografa Václava Zývala
a jistě potěší všechny obdivovatele jeho díla, které
oslavuje krásu ve všech jejích podobách.
myš

Z DŮVODU ŠKOLENÍ
BUDE VE DNECH
15., 16., 23. A 29. 4. 2020
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
UZAVŘENA.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA DUBÁ PŘEDSTAVUJE
VLASTIMIL VONDRUŠKA - KRONIKA ZÁNIKU EVROPY 1984–2054

Nabízíme na zapůjčení další knihu od oblíbeného
českého autora Vlastimila Vondrušky.
Román vypráví o osudech rodiny Wagnerů, která
prožívá postupný úpadek evropské civilizace. Kniha
je rozdělena na dvě části. První díl nazvaný „Jak to
celé začalo“ popisuje léta 1984–2019 a vychází z
reálného vývoje Čech a Evropy. Druhý díl „Jak by to
celé mohlo skončit“ modeluje formou utopie jeden z
možných vývojů společnosti po roce 2020, který by
mohl vést až k zániku evropské civilizace. Zakladatel
rodu Adam Wagner, sociolog a odborník na Orwellovo dílo, předvídá budoucí rozpad západoevropské
demokracie, a proto s členy rodiny a přáteli budují
malé chráněné sídlo, za jehož hradbami se hodlají
bránit, až dojde k sociálnímu rozvratu, hospodářské
krizi a bojům o přežití.
Petra Mečířová

MASOPUST PŘILÁKAL STOVKY MASEK

Za nákupy do Polska
Kudowa Zdroj
Pojeďte s námi v sobotu 28. března 2020,
odjezd v 7 hodin z autobusového nádraží v Dubé.
Cena 300 Kč. Možnost přistoupit na trase Česká
Lípa - Dubá - Doksy.
Přihlásit se můžete u paní Evy Jelenové osobně
nebo na tel. 723 729 829.

Masopustem se každý rok pomyslně loučíme se
zimou a vítáme blížící se jaro. Letošní masopust
se opravdu povedl. Přípravy na náměstí započali
kolem dvanácté hodiny, ale již od rána se pekly
vynikající koláčky, které připravily členky Klubu seniorů, za což jim patří opravdu velké poděkování.
Dámy, jste báječné.
Vzduch začal krásně vonět trdelníkem, na který
se v podstatě od začátku až do konce stála fronta.
Ze sladkého jsme zde měli také cukrovou vatu,
kterou jistě nejvíce ocenili ti nejmenší. Před radnicí
byly nachystané stoly s rybími dobrotami od pana
Dolejšího a jen kousek vedle si na své přišli naopak milovníci zabijačkových hodů u pana Adamce. A kdybyste si ani tady nevybrali, mohli jste si
pochutnat na bramborových spirálkách. Měli jsme
zde i stánek s projektem „Dubá žije“, u kterého jste
si mohli zakoupit i odznaky s logem města Dubá,
turistické známky a magnetky.
Jakmile se na náměstí kolem druhé hodiny odpolední sešel početný houf dychtivých zamaskovaných i odmaskovaných návštěvníků, objevil se před
radnicí sám Masopust, který nebyl nikdo jiný než
Barbora Tomášková. Po zabušení na dveře radnice
vyšla paní starostka Irena Žalovičová v doprovodu
zamaskované matrikářky Miroslavy Papírníkové,
které spolu s nevěstou a ženichem přišly zjistit, kdo
že to tím rámusem ruší svatební obřad? V tu chvíli
se slova ujal sám Masopust a s laskavým svolením starostky města se spolu se svými kumpány
zmocnil na krátko vlády nad Dubou. Poté se vynořili půvabné dámy a usměvaví pánové s rytmem
v těle a rukama plnýma nástrojů, s jejichž pomocí
pro nás všechny obstarali naprosto neuvěřitelný
zážitek. Devítičlenné seskupení Tam Tam Batucada
Orchestra to tedy pořádně rozjelo. Oči zářily nejen
dětem, a každý, kdo měl kapsy, lovil v nich telefony
fotoaparáty i kamery, aby si z masopustního veselí
mohl na památku odnést tenhle zážitek.
Po chvíli divokého bubnování se pomalu začal
seskupovat neuvěřitelně dlouhý průvod, v jehož
čele si vykračovali ženich s nevěstou a Masopustem a v těsném závěsu jim byli v patách bubeníci,

které následovali ostatní poutníci. Bubeníci vylákali ven, nebo aspoň k oknům, snad každého na
celé trase průvodu. Z náměstí jsme vyrazili dolů
ulicí Luční a dále Nedamovskou do Sadové a pak
pěkně po silnici Českolipskou až ke zkratce Na Výsluní, kam nás následovalo méně poutníků, někteří
zůstali čekat u bývalého hotelu Slávie a někteří se
vrátili na náměstí na občerstvení. Na Výsluní na
průvod čekali obyvatelky sídliště, které si připravily
i milé pohoštění. Po něm se pokračovalo okolo bývalého kina po silnici Českolipskou až na náměstí.
Zde ještě bubeníci nějakou dobu uchvacovali návštěvníky svým uměním. A poté následovali soutěže v pojídání koláčů, které připravila členka kulturní
komise paní Kateřina Janďourková. Chuť a odhodlání, s jakým se k prostředku koláče prokousávali
jak děti, tak i dospělí byla naprosto obdivuhodná.
I když je pravda, že asi tak po pátém polknutí už
bylo tempo poněkud volnější i když jak u koho.
A o co se vlastně soutěžilo? U dospělých šlo o svěcenou vodu od naší krásné jeptišky, předsedkyně
kulturní komise Moniky Šimonové, a pro děti byly
přichystané bublifuky, hopíky a gumičky. Druhou
soutěží, a to hlavně pro děti, byl hod vycpanou, leč
stejně lákavě vypadající jaternicí do obřích hrnců.
Děti byly moc šikovné a za to si vysoutěžily lízátka.
No, a aby toho nebylo málo, tak další disciplínou
bylo si ve dvojicích natrhat výslužku ze stromu hojnosti, na kterém byly zavěšené jaternice i jelítka.
Při téhle disciplíně se dalo krásně poznat, kdo je
sehraný, kdo možná i trochu trénoval.
Závěrem tedy je, že 22. 2. 2020 kolem druhé
hodiny odpolední se sešlo na 2 x 222 návštěvníků
akce.
Byla to moc krásná a vydařená akce, za níž
patří naše velké díky nejen všem, kdo se podíleli
na přípravách a organizaci, ale hlavně vám všem,
kteří jste si spolu s námi přišli udělat krásné sobotní
odpoledne a užít si trochu té legrace. Bez vás by to
totiž nešlo. DĚKUJEME. Všichni jste byli báječní.
No a za co se převlečete příští rok?
Petra Mečířová

MASOPUST 2020

Podívejte se také na video Martina Ruperta na www.youtube.com: Masopust Dubá 2020

MASOPUST 2020
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