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Vážení čtenáři městského zpravodaje,
máme tu měsíc červen a pomalu se přehoupneme do druhé poloviny roku 2020. Pevně věřím,
že to pro všechny bude ta lepší polovina. Vždyť už jen to, že se na sebe, můžeme venku zamračit
nebo usmát bez roušky je přece mnohem lepší.
Ač nerad, tak musím přiznat, že vzhledem k minulému období se nám na údržbě zpozdil harmonogram prací cca o 1 měsíc. Teď pro nás bude prioritou oprava silnic teplou nebo studenou balenou
směsí dle rozsahu poškození. V mezičase budeme dodělávat stání pro tříděný odpad na osadách.
Konec května jsme věnovali přípravě na otevření autokempu Nedamov – došlo k výměně dvou
schodišť u chatiček. Poslední schody budou vyměněny na podzim. Teď nás čeká havarijní oprava hráze a bezpečnostního odtoku. Už fungují obě občerstvení tak si zpříjemněte procházku tímto směrem.
Předchozí měsíc byl srážkově trošku přívětivější a my v lesích doufáme, že nám chladné počasí
trošku přibrzdí vývoj kůrovce, který nám dělá vrásky na čele už delší dobu. Jarní zalesnění proběhlo
dle plánu, tak snad se všechny nové sazeničky ujmou.
Ostatní práce ve městě pokračují dle plánu a při procházce doporučuji kouknout se k sušárně
chmele nebo do prostoru za bývalou Elitkou – až jsme se všichni divili jak velký prostor tam vzniká.
Přeji všem červen plný slunce.
Fuxa Martin
místostarosta

Nabídka inzerce

Město Dubá nabízí živnostníkům podnikajícím ve správním území Dubé (tedy i ve všech spádových
obcích) možnost inzerovat své služby v červencovém vydání městského zpravodaje zcela zdarma.
Rádi vám otiskneme inzerát o velikosti 80x90 mm (vxš).
Podoba inzerátu záleží pouze na vás. Ke zpracování je možné dodat i fotografie - ovšem v uspokojivé kvalitě. V případě dotazů volejte prosím sl. Martínkové na 724 857 243 nebo pište na e-mail
inzerce.dubacek@atlas.cz. Podklady je nutné dodat do 22. června 2020.
Červencový Dubáček vyjde nákladem 900 ks, distribuován bude jako vždy do všech domácností
trvale hlášených obyvatel a na obvyklá výdejní místa. Tuto možnost nabízí město v rámci podpory
místních živnostníků.
Věříme, že tuto možnost využijete a dáte o sobě prostřednictvím Dubáčku vědět i široké veřejnosti. Elektronická podoba Dubáčku je zveřejněna na www.mestoduba.cz, dle vámi zaslaných údajů
bude rovněž provedena aktualizace dat na našich webových stránkách v sekci služeb nabízených
občanům. V případě dotazů neváhejte a obraťte se na výše uvedené kontakty.
Zuzka Martínková
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DUBSKÉ ŠVÝCARSKO: představujeme stanoviště DRAŽEJOV
V minulém vydání Dubáčku jsme vám představili
projekt Dubské Švýcarsko - systém odpočívadel
s informačními panely o kulturně-historickém a přírodním dědictví krajiny. I když stanoviště na Dražejově nemá na panelech číslo 1, nýbrž 6, rozhodli
jsme se jej zveřejnit jako první. Jen pro upřesnění
uvádíme, že Dražejov je zařazen do tzv. vyhlídkové
stezky. Ale dost už bylo dlouhého úvodu, věděli
jste, že....
Osada Dražejov (Draschen) byla v roce 1402
součástí dědického podílu Jindřicha řečeného Hlaváč. Jeho otec Jindřich Berka z Dubé zvaný Jednooký mu odkázal rozsáhlý majetek – vsi Chlum,
Drchlavu, Skalku, Vrchovany i s horou, Horky, Větší
Březinku, Nezlovici, Dražejov a Střezivojice, poplužní dvory v Menší Březince a v Lovu, kromě
toho mlýny a pole. Dražejov se posléze stal součástí Houseckého panství, které roku 1432 koupili
Smiřičtí, ale již v roce 1502 ho prodali Václavu
Hrzánovi z Harasova. Když Housku s celým panstvím v roce 1594 Hrzánové z Harasova prodávali
Damiánovi z Peyczeldorfu a jeho ženě Bohunce, je v prodejní smlouvě zapsána ves Dražejov
i s krčmou vejsadní.
Dražejov s krčmou a vsi Nedvězí a Kluk se roku
1615 spolu s Houseckým panstvím vrátily do vlastnictví Berků z Dubé. Ovšem jen do bitvy na Bílé
Hoře, po níž Václav Berka odjel ze země, majetek
byl konfiskován a získal jej Adam z Valdštejna,
který ho směnil se svým strýcem Albrechtem. Po
smrti Albrechta z Valdštejna se housecké panství
stalo majetkem Kouniců. Celým krajem koncem

30. let 17. století prošla švédská vojska a zanechala po sobě vypálené a zpustošené vesnice.
Dražejov tuto pohromu přestál bez větších škod,
zato v Kluku zbyla jen polovina usedlostí, na Nedvězí dvě třetiny.
Jan Adolf z Kounic v roce 1767 nechal na
Dražejově postavit kapli sv. Jana Nepomuckého
v barokním slohu. Přestavěná byla roku 1835
a naposledy se dočkala velké opravy v roce 2009,
kdy byla i znovu slavnostně vysvěcena. Školní vyučování v Dražejově zahájil koncem 18. století ve
svém domě čp. 12 krejčí Josef Kühnel, který se do
Dražejova přistěhoval z Úštěku. Po něm převzal
výuku jeho syn a teprve v letech 1829 – 31 byla
postavena školní budova (čp. 27). Následujícího
roku 29. 4. 1832 vypukl ve vsi ničivý požár, shořela
většina usedlostí. Unikly mu jen tři domy včetně
nové školy. Chodily do ní, kromě dražejovských,
děti z Nedvězí, Heřmánek a Kluku. K Dražejovu
patřil i jeden statek ve Švihově – dnešních Rozprechticích.
Veřejné studny, jak píše Friedrich Bernau, bývaly
v Nedvězí, kde slouží tato studna dosud, v Kluku
i v Heřmánkách, Dražejov žádnou veřejnou studnu
neměl. Problémy s nedostatkem vody se promítaly
i do způsobu hospodaření místních rolníků, věnovali se většinou pěstování chmele a ovocnářství,
pro chov dobytka zde podmínky nebyly. Roku 1907
byl postaven dražejovský vodovod, obdivuhodný
technicky náročný projekt, díky kterému se do vodojemu na návrší nad Dražejovem s převýšením
téměř 150 m čerpala voda z Pramenného dolu.
Z vodojemu, který je dosud funkční, tekla voda
dolů do osady. Z přepadu se plnily oba rybníčky.
Nádrž na návsi byla roce 2007 opravena a je zčásti opět naplněna vodou. Kdysi zde býval dokonce
i vodotrysk. Nyní je Dražejov zásobován vodou
z hlubokého vrtu.
Kromě kaple na návsi se v okolí nachází několik
kapliček, křížů a skalních reliéfů. U silnice z Dubé
k Dražejovu je ve skalním bloku vytesaný ukřižovaný Kristus, pěšinu z Dražejova k silnici střeží
půvabná Madona s Ježíškem v barokní kartuši,

při cestě k Nedvězí stojí obnovený kamenný podstavec s křížem, vlevo na bývalém hřbitově byla
nedávno opravena márnice. Opodál stávala kaplička zasvěcená sv. Janu a Pavlovi, která se ale
nedochovala. Vpravo směrem k Deštné se mimo
cesty skrývá kaplička sv. Prokopa a Floriána.
Původní cesta přes Dražejov vedla od Střezivojic
do Dubé, ale teprve roku 1880 byla vybudována
silnice odlámáním skalních bloků pod Dražejovem
a u příjezdu k Rozprechticím. Upomínkou na to
je výklenek v dolní části skály u Dražejova s letopočtem 1880.
Území kolem Dražejova spadá do CHKO Kokořínsko-Máchův kraj, v Dražejově je památkově
chráněná kaple sv. Jana Nepomuckého a roubená usedlost čp.7. Býval zde také chráněný patrový
zděný dům čp. 3, který stával vpravo vedle cesty
směrem k Nedvězí. Tak zvaný panský dům z roku
1815 s mansardovou střechou a nikami se sochami
sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána zbořil Státní statek Dubá kolem roku 1965. Před II. světovou válkou byly v Dražejově i dva velké hostince.
V domě čp. 5 na návsi býval hostinec Švýcarsko
– Gasthaus Zur Schweiz. Druhý hostinec majitele Jana Procházky stál na druhé straně návsi
přes silnici v domě čp. 1. Usedlost byla zbořena
v 50. letech 20. století.
Cestou k Nedvězí se prochází nejen kolem
Dražejovského vodojemu, ale posléze je možné
doleva odbočit na původní skalní cestu a po několika desítkách metrů obdivovat ze skalní plošiny
Řipskou vyhlídku. Výjimečný vyhlídkový bod s kruhovým rozhledem je nad osadou Nedvězí, odkud
lze údajně přehlédnout 1/3 Čech. Ovšem i samotný
Dražejov míval při pohledu z dálky nezaměnitelný
a v celých Čechách ojedinělý ráz, jak svědčí staré
pohlednice. Na nich je vidět, že je ves umístěná
jako citadela na vysoko položené skalnaté ostrožně, pod skalami ji lemují úzká terasovitá políčka,
a celek pak působil jako takové české „Machu
Picchu“. Dnešní souvislý lesní porost však tento
až neskutečný vjem už zakrývá.
Markéta Myšková, Petr Kmínek
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VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ V DUBÉ
Tak jsme se dočkali konečně i v Dubé, máme
nové víceúčelové hřiště.
Jeví se jako novostavba, ale ještě i poměrně nedávní školáci pamatují, že na místě hřiště již kdysi
bylo. Ještě před výstavbou nového byl čitelný průběh někdejšího oválu a doskočiště skoku dalekého.
Na nové hřiště v ceně cca 5,2 mil. Kč jsme až
na třetí pokus získali dotaci cca 3,6 mil. Kč z MMR,
bude sloužit především jako školní hřiště pro hodiny tělesné výchovy, ale i pro potřeby mateřské
školky a mimo vyučování může sloužit i pro místní
spolky a veřejnost.
Termíny výstavby jsme zvolili tak, aby hřiště mohlo již o prázdninách sloužit. Realizace se
po výběrovém řízení ujala firma JB Estate s.r.o.
z Provodína, majitel firmy pan Jiří Beránek, MBA má
k Dubé blízko, a v průběhu realizace konzultoval
některé záležitosti i s panem učitelem Novotným
z místní ZŠ.
Základní rozměry celé stavby jsou dány místem,
do kterého byl navržen a proveden třídráhový běžecký ovál s vnitřní dráhou o délce 160 m.
Tento ovál je doplněn o sprint na 60 m a skok
daleký. Běžecký ovál a jeho výseč směrem k rybníku je navržena ze sportovního polyuretanového
povrchu na bázi EPDM a SBR granulátu, pojenými
polyuretanovými pojivy tl. 13mm – neboli lidově řečeno „tartanu“.
Dále je uvnitř oválu navrženo multifunkční hřiště
s lajnováním a prvky pro malou kopanou 40x20 m,
2x košíkovou 13x20 m, 2x volejbal nebo vybíjenou
9x18 m. Povrch multifunkčního hřiště vč. výběhů je
proveden z umělé trávy s křemičitým vsypem v tl.
20 mm, položené na štěrkovém podkladu.

Ve výseči oválu jižním směrem je vymezen prostor pro vrh koulí. Tento povrch je proveden ze
zámkové dlažby tl. 60 mm do štěrkového lože, dále
zde byla provedena kruhová výseč pro dopad koule z lomové prosívky frakce 0-4 mm.
Původně bylo v projektu počítáno s nalajnováním pro hod kriketovým míčkem, každopádně disciplína časem poškozuje umělé povrchy sportovišť,
takže není na hřišti vhodná. Ze stejného důvodu
nebude možné na hřišti hrát florbal, ten by povrch
také zničil.

SILNICE V HORKÁCH JE OPRAVENÁ
Z pohledu motoristy byla osada Horky ještě
odedávna tak trochu „odříznuta od světa“. Až tak
špatný byl stav příjezdových komunikací z obou
stran, od Dubé i od Doks. Když v roce 2018 Liberecký kraj po naléhání města opravil silničku
z Ptačího dolu do Horek, špatný stav silničky vedoucí na druhou stranu – k silnici II/270 na Doksy,
se stal jaksi ještě „hmatatelnější“. Zde jde ovšem
o místní komunikaci v majetku města a tak se
město muselo spolehnout samo na sebe. I po
neúspěchu žádosti o dotaci z důvodu velké konkurence obcí město přikročilo k zadání stavby
vzhledem k tomu, že se opravuje silnice II/270
a tak se předpokládalo, že firmy nedaleko působící
by mohly nabídnout příznivou cenu. Firma Silnice
Žáček s.r.o. skutečně nabídla cenu 1 246 302,- Kč
(vč.DPH), což je 77% předpokládané (projektové)
ceny. Ostatní firmy nabídly ceny mnohem vyšší
(byly o 421 tis. Kč a více dražší) a tak přesto, že
se vlivem koronavirové patálie město už dostává
do finančních potíží, stavbu nakonec uskutečnilo.
Po dokončení vodorovného dopravního značení
je komunikace již plně průjezdná, ovšem je třeba
mít na paměti, že nikdy nešlo o opravdovou „silnici“, ale spíše o „zmodernizovanou“ polní cestu se
šířkou vozovky 3,2 m, a tedy je nutno zde jezdit
s určitým respektem k tomuto faktu a při vyhýbání
se protijedoucím autům dbát opatrnosti: Vjíždět na
krajnici je možno jen za malých rychlostí, opatrně,
jde o tzv.nezpevněnou krajnici, nasypanou z asfal-

tového recyklátu. Ten je sice zaválcován, ale dokud
časem nezkompaktní působením vyšších teplot,
může se utrhnout.
Ze zkušeností ve veřejné správě mohu konstatovat, že snad nikdy se člověk nezavděčí všem,
a opravdu – už se mě doneslo, že někteří místní
jsou rozčarováni ze zvýšeného provozu. Věřím
tomu, že to bylo jen vlivem zvědavosti některých
a netrpělivosti jiných, kteří nejsou ochotni překousnout těch pár minut čekání na semaforech pod Vrchovany a krátí si tudy cestu, respektive čas. Jako
všechno, i tohle snad přejde, a pak se budeme
všichni těšit z toho, že jízdu přes Horky nebudeme
absolvovat s pocitem hanby, a navíc, že se budeme moci kochat naší krajinou, místo abychom
se museli soustředit na vyhýbání dírám. Nicméně
místy je krajnice dosti vysoká, tak pozor, abyste
si nevysloužili výrok z Vesničky mé střediskové:
„Á jé - vy jste se zase kochal, pane doktore!“.
Petr Kmínek z Dřevčic

Hřiště je oploceno, je přístupné 2 brankami
a chodníky a blíže rybníku jsou v oplocení instalována i dvoukřídlá vrata. U vstupu na hřiště je zřízen lehký přístřešek s lavicí a věšáky, lavičky jsou
rozmístěny rovnoměrně kolem oválu.
Hřiště budeme na noc zamykat, na prázdniny
bychom rádi nechali volný vstup na běžeckou dráhu, zahrání si fotbálku nebo basketbal. Věříme, že
když jsme na hřiště tak dlouho čekali, budeme si
ho hýčkat, aby vydrželo co nejdéle, a zároveň jsme
si ho mohli dosyta užít.
Petr Kmínek a Irena Žalovičová
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POMOC MÁTE VŽDY NA DOSAH,
TAK PO NÍ SÁHNĚTE. A STÁHNĚTE!
Prvním stupněm pomoci je rada, tu nyní sociální rezort Libereckého kraje nabízí prostřednictvím
svého elektronického Katalogu sociálních služeb
včetně nové mobilní aplikace. Sociální resort od
prosince 2019 spustil webový portál, který chce
nabídnout k využití co nejširší veřejnosti.
Svět není růžový. Každého z nás dříve či později
zasáhne nějaká komplikovaná událost, například
prudce se zhoršující nesoběstačnost stárnoucích
rodičů nebo trvalé zdravotní postižení někoho z
rodiny. V takovou chvíli bývá dobrá rada, kam se
obrátit s prosbou o pomoc, nad zlato. Pomáhat
orientovat se v nabídce sociálních služeb umožní
lidem, kteří se ocitnou ve složité situaci, Katalog
sociálních služeb.
Jak vysvětlil Pavel Svoboda, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro sociální oblast, pro toho,
kdo dosud žádnou sociální službu nepotřeboval, by
právě tento katalog a mobilní aplikace měly představovat první pomoc. Důležité je první nasměrování do služby, která je dané osobě nejblíže, třeba
v situaci, kdy se rodina již nemůže sama postarat
o svého seniora či zdravotně postiženého, anebo
při ztrátě bydlení, v případech domácího násilí, hrozící exekuce, při hledání půjčovny kompenzačních
pomůcek a podobně. Katalog je navržen tak, aby
hledajícího dokázal co nejjednodušeji nasměrovat
na vhodnou pomoc a to co nejblíže k jeho bydlišti.
Katalog sociálních služeb ve své webové podobě nabízí vyhledávání podle toho, co daná osoba

potřebuje řešit nebo v jaké životní situaci se daný
člověk nachází. Může si vybrat, zda chce sociální
službu využívat doma nebo za službou dojíždět,
nebo zda potřebuje vyhledat službu pobytovou,
např. domov pro seniory. Mobilní verze by měla
sloužit i odborné veřejnosti, zejména sociálním
pracovníkům při kontaktu s klienty v terénu a sociálním pracovníkům na obcích v rámci poradenství.
Mobilní aplikace je dostupná pro mobilní telefony
využívající android (Google Play) i telefony s platformou pro iPhone (Apple Store). Webová platforma dostupná na www.socialnisluzbylk.cz.
Katalog vznikl v rámci projektu Libereckého kraje - „Podpora procesů střednědobého plánování,
síťování a financování sociálních služeb v Libe-

reckém kraji“ a byl z něj financován. Celý projekt
vyšel na zhruba 9 milionů korun, a většina z něj
byla hrazena Evropským sociálním fondem, Operačním programem Zaměstnanost. Liberecký kraj
měl spoluúčast 5 procent z celé částky, na projekt
přispěl i stát. Náklady pro samotnou mobilní aplikaci se pohybují kolem 400 tisíc korun.
Katalog s mobilní aplikací jsou podle Jiřího Tůmy
ze sociálního odboru takovou třešničkou na dortu,
která tento projekt uzavírá. Cílem celého projektu
je podpora kraje při řízení Základní sítě sociálních
služeb Libereckého kraje.
Mgr. Filip Trdla

DOVOLENÁ V ORDINACI
PRAKTICKÉ LÉKAŘKY
Vážení klienti, dovoluji si vás informovat, že v době letních
prázdnin bude ordinace uzavřená v těchto dnech:
2. a 3. 7. 2020
13. 7. – 17. 7. 2020
24. 8. – 28. 8. 2020
Zástup bude upřesněn a zveřejněn např. na facebooku města
Dubá, na www.mestoduba.cz nebo v příštích vydáních Dubáčku.
Děkuji a přeji vám krásné léto.
Hanka Středová

LÉKÁRNA V DUBÉ
Provozovatel:
Českolipská lékárenská společnost, s. r. o.
Otevírací doba lékárny:
pondělí, středa, čtvrtek a pátek 8:00 – 14:00
úterý 8:00 – 18:00
sobota 8:00 – 12:00
kontakty:
487 870 139, lekduba@seznam.cz
V lékárně je možné platit také kartou.
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ČERNÝ DEN PRO OBCE
Po dobu nouzového stavu jsme na radnici měli
vyvěšenou státní vlajku jako poděkování všem, kteří pracovali a tím se podíleli na řešení krizové situace. Nakoupili jsme z vlastního rozpočtu dezinfekci,
díky spolupráci s vámi se podařilo poměrně rychle
našít a zajistit roušky. Pravidelně jsme dezinfikovali
nejvíce navštěvovaná místa. Seniorům jsme nabízeli zajištění základních nákupů a dosud vozíme
obědy, které vaří v místní školní jídelně. Podpora
od státu na tyto aktivity se rovná nule. Ani do médií
slibované ochranné prostředky do žádného z měst
nedorazily. Poradili jsme si sami, nelitujeme toho
a udělali bychom to znovu a ještě jednou moc děkuji všem, kteří se do pomoci zapojili.
26. 5. jsme na radnici vyvěsili vlajku černou,
v měsíci květnu máme propad daňových příjmů
o téměř 40%. Tento propad není ale způsoben
propadem ekonomiky, se kterým všichni starostové
počítali. Bez varování nám vláda zadržela sdílenou
daň z příjmu ze závislé činnosti kvůli slibovaným
bonusům pro OSVČ a jednatele malých s.r.o.. Argumentuje tím, že města jsou bohatá a mají rezervy a situaci zvládnou. Zároveň nabádá, aby města
investovala. Je nám líto, nebude z čeho, investovat
za této situace by byla sebevražda. Nastupuje čas
šetření.

Financování obcí je dáno zákonem – příjmy
máme ze sdílených daní – pokud se ekonomice daří, příjmy rostou, pokud se jí nedaří, příjmy
klesají, je to logické. Do tohoto systému bylo ale
hrubě zasaženo znovu systémem bonusů a i odkládáním placení daně z příjmu na delší dobu.
S podporou OSVČ, kterým bylo zamezeno podnikání, souhlasíme, nesouhlasíme ale se zdrojem
financí na tyto kompenzace. Není nám to ale nic
platné.
Již jsme z rozpočtu na květnovém zastupitelstvu
vyškrtli 2,8 milionu, což odpovídá poklesu předpokládaných daňových příjmů o 10% vlivem odhadu
ekonomického propadu. Musíme se připravit i na
odhady více pesimistické, některé zdroje uvádějí
snížení až o 25%.
Necelý týden po té, po šesti hodinové rozpravě
dne 26 .5. a přeložení jednání na 27. 5., poslanci
schválili zákon, na základě kterého město přijde
o 1100 Kč na obyvatele, takže dalších 1,8 milionu Kč, které půjdou na vyplácení kompenzačních
bonusů.
Dalším zdrojem příjmů obcí jsou dotace. Ty nám
jsou slibovány jako kompenzace za propad současných příjmů. Je třeba si ale uvědomit, že jen
město Dubá má jen u MMR v zásobníku projektů

MNOHO ŠTĚSTÍ, DRAHÉ KOLEGYNĚ
Je to až k nevíře, že jsme se ke konci května
rozloučili hned se dvěma báječnými kolegyněmi,
kamarádkami a skvělými dlouholetými pracovnicemi našeho úřadu. Nám to sice je strašně líto,
ale ony se jistě již těší na to, že si konečně budou
užívat zaslouženého klidu, odpočinku a rodiny.
A kdo, že to vlastně z našeho pracovní kolektivu
odešel?
Danuše Červená - Dana začínala u města jako
kulturní referentka, ale ty nástěnky ji prý nikdy nebavily, a tak přibližně po roce "utekla". Ale vrátila se
a začala působit jako účetní Městských lesů Dubá.
Tehdy se psal konec devadesátých let a ona přešla
k lesům z finančního úřadu. V roce 2003 se stala
hlavní účetní města, což bylo pro město skutečnou
výhrou, protože po celé roky vedla účetnictví svědomitě, bezchybně a zvládala k tomu ještě spoustu
dalších věcí. Je to prostě naše holka šikovná. Pro
mnohé začínající kolegy byla vždy oporou a nikdy
nikomu neodmítla podat pomocnou ruku. Kdykoliv
jsme se jí na něco zeptali, dokázala nám odpovědět, a když se vyjímečně stalo, že něco nevěděla,
věděla hned, kde se dopátrat odpovědi - i proto si
vysloužila přezdívku "infocentrum". Mimochodem,
jestli jsme si popletli rok, kdy se stala účetní, je to
jen tím, že nemáme v malíku čísla tak, jako ona. :-)
Několik posledních let zastávala i práci mzdové
účetní, i to jí šlo báječně. Občas jsme jí potrápili
pozdním odevzdáním docházky, ale odpustila nám
to. :-)
Dana vypadá pořád úžasně. Je z ní vzorná
a milující babička. Vnoučátka se jí namnožila jako
houby po dešti. Bude nám na úřadě moc chybět
a vždycky ji mezi námi rádi přivítáme.
Danuško, za všechno ti moc děkujeme a ze
srdce ti přejeme, ať jsi ve svém soukromém životě spokojená, ať si užíváš každodenní pohodu

a kromě řádění s vnoučátky máš čas si zalenošit
v houpací síti.
A kdo, že je druhá kolegyňka, která si bude užívat další krásné etapy života?
Ludmila Plzáková - Liduška nastoupila k městu
v roce 1985 a na starost měla poněkud nevděčnou práci, "vyfasovala" totiž správu poplatků, takže
se celé roky musela potýkat i s hříšníky v podobě
"pozdních platičů" nebo dokonce notorických neplatičů. Občas jí někdo přiběhl vynadat za obdrženou upomínku, postěžovat si na penále, které
mu bylo vyčísleno za pozdní platbu, ale Liduška
to uměla nebrat osobně. Holt to k té práci patřilo.
Kromě poplatků měla Lída na starost i inventarizaci majetku města nebo takové perličky,
jako jsou pojistné události - nezáviděníhodná
agenda. Vzorně vedla také například evidenci
psů. Čeho jsme si na ní vždycky cenili? Nikdy
nezkazila žádnou legraci a ačkoliv byla vzhledem
k umístění své kanceláře "první na ráně", byla vždy
optimistická a hlavně spravedlivá i ke zmíněným
hříšníkům.
Liduška patřila k pracovníkům města, kteří měli
vzhledem ke svému letitému působení na úřadě už
málem vlastní čárový kód, i když v jejím případě by
byl zbytečný, když měla sama na starost kontrolu
majetku. :-)
Poslední měsíc a něco trávila i tím, že si vzorně zaškolovala svoji nástupkyni. I Lídě přejeme
z celého srdce, aby si v soukromém životě užívala
klid, pohodu, rodinu a houpací síť.
Děvčata, ať se vám daří, a ať je každičký den
přesně podle vašich představ. Děkujeme vám
za vše, za mnoho let dobře odváděné práce, za
mnoho krásných společných vzpomínek a zážitků
a nezapomeňte, kdykoliv jsme tu pro vás.
Kolektiv kolegů z úřadu

hned 3 akce z roku 2019, na které finance nezbyly. Dotace jsou pouze na některé, přesně účelně
vymezené oblasti a vyřízení trvá dlouhou dobu. A
hlavně, obce musí mít prostředky na předfinancování a vlastní povinný podíl.
V letošním roce budeme mít co dělat, abychom
zvládli ufinancovat akce, na které máme dotace již
schválené a již podepsané smlouvy a objednávky.
Akce, které se ještě nerozjely, zastavujeme. Je to,
jako kdybyste vůbec netušili, jaká vám příští měsíc
a roky přijde výplata. Nic nyní neplatí a všechny
obce musí být velmi opatrné.
Omezit budeme muset opravy, zrušit veškeré
projektové přípravy a obávám se, že ne jen v tomto
roce. Nebudeme moci pokračovat v projektových
přípravách na nové investice, v tuto chvíli se jedná
hlavně o přípravy na domácí čistírny odpadních
vod, projektové přípravy revitalizace autobusového nádraží a okolních pozemků v centru města,
zpomalí se opravy bytového i nebytového fondu
a opravy cest budou jen v rozsahu, který zvládneme svépomocí.
Úspory budeme hledat úplně všude. Velice nás
to mrzí, o záměru vlády jsme nevěděli.
Irena Žalovičová
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LETNÍ SEZÓNA V KEMPU MŮŽE ZAČÍT
Jako každý rok jsme i letos začali v dubnu
s přípravami na blížící se letní sezónu. Ne vše šlo
tak rychle, jak bychom si představovali, protože
do řady naplánovaných akcí do jisté míry zasáhla
opatření nastolená vládou kvůli koronaviru. V dubnu jsme se po několikaměsíční přestávce opět sešli
spolu se správci kempu paní Libuší Jersákovou
a panem Miroslavem Hliňákem, vrhli jsme se na
kontrolu celého areálu a plánování úprav.
Během dubna a května prošlo zmíněnými úpravami třeba sociální zařízení, kde byly dvě dámské
převlékací kabinky přestavěné na sprchy, čímž se
počet sprch pro dámy navýšil na čtyři. Rekonstrukce dámských sociálek včetně nezbytných úprav na
rozvodech elektřiny a následná výmalba vyšly město na cca 92 tisíc korun.
U chaty č. 9 byly instalovány nové dřevěné
nášlapy na schodiště. U chaty č. 10 bylo rovněž
umístěno nové schodiště. Instalaci a nátěr všech
částí zajistili pracovníci údržby města. Náklady na
pořízení materiálu činily cca 15 tisíc korun.
Do chatek jsme zakoupili nová prostěradla a povlečení v hodnotě 41 tisíc korun, protože ze skladových zásob šla značná část na výrobu roušek
pro naše občany hned v počátcích koronavirové
epidemie.
Pravidelnou údržbou, nátěrem a revizemi prošly
také herní prvky v kempu.
Novinkou pro letošní rok je zavedení bezplatného parkování na odstavné ploše pod koupalištěm,
která je používána pro parkování. Se Správou
CHKO Kokořínsko – Máchův kraj jsme jednali
o rozšíření plochy pro vozidla. V horkých letních
dnech se u kempu jen těžko hledala volná místa a
často se stávalo, že návštěvníci kempu nechávali
svá auta stát na nevhodných místech (v aleji, na

hrázi…). V návaznosti na to jsme u dolního stánku
rozhodli vyměnit dopravní značku „Zákaz stání“ za
„Zákaz zastavení“.
Co se rozhodně nezměnilo, to je možnost zavítat do letního kina. Program kina je doslova nabitý skvělými filmy, které pro vás vybrala kolegyně
Petra Mečířová. Těšit se můžete třeba na Asterixe
a tajemství kouzelného lektvaru, Příliš osobní známost, nový snímek Dolittle a mnoho dalších.
A pro ty z vás, kdo si toho ještě nevšimli, máme
ještě jedno upozornění. Na koupaliště nám nově ze
skály dohlíží i dřevěná socha vodníka, která vznikla při minulém ročníku Dubského dřevosochání,
a jejímž autorem je Jan Viktora. Jen kousek od
něj je umístěna i nová informační tabule věnovaná
Černému rybníku. A mimochodem, přikoupili jsme
další stojany na pytle na odpady, takže docházková
vzdálenost k nim bude zase o něco kratší. Mimochodem, děkujeme, že i v kempu nám pomáháte
třídit odpady.
Léto má být zase horké, tak se s vámi budeme
těšit na viděnou v našem kempu.
Barbora Tomášková

VEŘEJNÁ ZELEŇ MĚSTA DUBÁ
V posledních dnech se spousta z vás na nás
obrátila s dotazem – co je to zelený na těch keřích na náměstí, ten jako hadr na ploty… Není to
hadr na plot. Je to stínovací síť neboli stínovka.
Zabraňuje slunečním paprskům a tím pádem si
rostlina myslí, že je ve stínu a potřebuje méně
vody. K tomuto opatření došlo vzhledem k velmi
suchým prvním měsícům letošního roku. Snažíme
se podpořit tvorbu nového kořenového systému
u přesazených tisů na náměstí. Možná si již někteří
z vás všimli, že to pomáhá. Mladé obrosty jsou
již místy patrné, ale stále není vyhráno. Budeme
to muset ještě chvíli vydržet, ale je to normální,
vždyť ne vše jde hned. V minulých dnech jsme
se pustili do přípravy trvalkových záhonů podél
rybníku u autobusového nádraží a na křižovatce
pod kostelem. Některé činnosti jsme zvládli sami,
něco nám pomohla technika. V tuto chvíli řešíme
připravení zeminy, kterou si stejně jako na náměstí
připravíme sami z materiálu na SD. Když jsem na
konci února potvrzovala objednávku na rostliny do
těchto záhonů, netušila jsem, že za měsíc si je
nebudu moct vyzvednout a nasázet.
Řešíme situaci sekat či nesekat. Stejně jako
v loňském roce i letos pracujeme na plánu údržby
zeleně a snažíme se vytipovat plochy, jež nejsou
potřeba sekat tak často a dáváme tam prostor
svévolnému vysemenění lučních květin a tím

i příslib pro hmyz a ptactvo. Samozřejmě přichází
otázka – proč to nesekáte, budou všude klíšťata,
a proč to sekáte, nikde nebudou broučci? Snažíme se, najít kompromis mezi sekat či nesekat, aby
v každém období byl prostor se zelenou plochou
k různým aktivitám. Snad si každý najde svůj kousek. Bojujeme i s časem. Začátek letošní sezony

pro nás jako údržbu zeleně začal jako pro všechny
z vás něčím novým a nežádoucím. I nás částečně
ochromil nouzový stav a s ním spojená opatření.
Bez jakýchkoliv okolků jsme se zapojili společně
s hasiči a údržbou do boje. Roznášeli jsme informační letáky, vozili jsme roušky a dezinfekci. A sekání šlo stranou. Nikdo z nás nevěděl, jak to bude
dál a bojovalo se s úkoly, které se měnily takřka
ze dne na den. I nástup našich nových pomocníků
byl posunut. Zhruba od 1. 5. jsme se plně vrhli
do našich prací a v tuto chvíli doháníme takřka
měsíční skluz. Není to pro nás lehké a často odpovídám na dotazy „kde jste, že tady nesekáte, a co
jako děláte?“ Nezbývá, než se omluvit a pokusit se
situaci vysvětlit. Někdy to jde a někdy ne. Velmi milým překvapením je to, že častěji řešíme přátelskou
pomoc. Velmi si toho vážím. Je milé, když někdo
zavolá „jsme doma, tak jsme posekali a uklidili
a vy odvezete hromádku! Nevadí?" Vůbec ne.
"Chtěli bychom si natřít pergolu, stačí barva, o zbytek se postarám." Barva dodána. A spousta dalších
z vás, kteří v době, kdy jsme byli doma, neváhali
udělat něco jen tak ve svém okolí. Pomáháme si
a spolupracujeme. Snažíme se dohnat maximum
a děláme vše co je v našich silách. Děkujeme
všem, co dělají své okolí hezké a všem, kteří chápou, že letošní začátek byl náročný.
Tým veřejné zeleně
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Z MATRIKY

ÚMRTÍ

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 25. června 2020
od 8.00 do 10.00 hodin.

Hradecký Petr, Lhota
Mertin Vladimír, Korce
Benešová Libuše, Dubá
Krohová Helena, Dřevčice

JUBILEA

Červený Stanislav, Dubá 75 let
Janušová Pavla, Dubá 80 let
Civínová Věra, Dubá 83 let
Kulhánková Žeňa, Dubá 70 let
Štewich Zdeněk, Dubá 92 let
Matoušková Jaroslava, Dubá 75 let
Novotná Zdenka, Dubá 84 let
Adámková Alena, Dubá 75 let
Pauzr Bohuslav, Dubá 82 let

NÁZORY ČTENÁŘŮ Reakce starostky

Co nám ukázal
čas s koronavirem

Tento čas s touto pandemií nám opět ukázal,
jací my Češi jsme. Na jedné straně hodně moc
lidí, kteří začali šít roušky, aniž by je o to někdo
požádal. Lékaři, sestry, prodejci, policisté, hasiči
a další lidé, kteří jsou v té první linii. Před těmito
všemi hluboce smekám.
A pak jsou další, kteří svou bezohledností a lhostejností ohrožují všechny, kteří se chrání a dělají
vše pro ochranu svou a druhých. Tito bezohlední,
lhostejní sobci nerespektují nařízení a doporučení
vlády a nenosí roušky, shlukují se atd. Je přece
jedno jestli je v této situaci ve vládě Babiš nebo
Fiala, jde přece o zdraví lidí, tedy nás všech.
Co mě osobně nejvíce naštvalo, jsou chalupáři.
Beru na jednu stranu fakt, že chtějí být od té nákazy co nejdál nebo snížit možnosti své nákazy
na minimum. Ale příkaz zněl jasně “každý se má
zdržovat v místě bydliště“ a hodně chalupářů
udělalo přesný opak.
A ještě přijedou jen na pár dní a opět zpátky
domů. Cestou na chalupu a zpět domů se staví
v obchodě v Dubé. A opět příkaz zněl jasně “pokud už musíte na chalupu, nechoďte mezi místní“. A pak ještě vidíte, že se u chalupy sjíždí více
aut. A opět příkaz zněl jasně “zdržujte se v max.
počtu dvou lidí vyjma rodiny“.
To by mě trefilo. Připadá mi to jak v té pohádce
“když já řeknu ano ty řekneš ne“. Ale jak je
vidět, každý si věci vykládá po svém.
Při své práci projíždím přes vesnice a osady
nejen v okolí Dubé a všude byla v tom nejhorším
čase většina chalup obsazena. Použil bych na tuto
lhostejnost a bezohlednost větu z jednoho článku: „Ty blbče, tím, že chráníš sebe, chráníš ty
ostatní.“
A proto - lidi přemýšlejte hlavou!
Tomáš Stejskal

VZPOMÍNÁME...

Jsou chvíle, co ti navždy život změní,
jsou ti, bez nichž nic už stejné není.
Jsou rány, které se již nikdy nezacelí,
nezapomeň na ty, kdo milovali tě život celý.

Dlouho jsem přemýšlela, zda na tento příspěvek
reagovat nebo ne a jak vůbec. Co k tomu napsat.
Chápu místní, média do nás tlačila zprávy minutu
po minutě a situace by nevyděsila jen skutečně
velmi otrlé. Když se pokusím vcítit do situace místních chalupářů, také to byl poměrně pochopitelný
krok, přesunout se na vlastní nemovitost a přežít
na čerstvém vzduchu a v přírodě místo v paneláku
ve městě.
K čemu bych se rozhodně přidala je apel na
ohleduplnost k sobě navzájem. A je jedno, jestli
se to týká místních obyvatel nebo chalupářů. Média nám totiž také podsouvala zvláštní atmosféru
„honu na čarodějnice“ a s vystrašenou většinou
populace se jim dařilo proti sobě štvát různé „skupiny“ obyvatel.
Byli to dovolenkáři a zvláště lyžaři, pendleři,
chalupáři, motorkáři, rybáři, podnikatelé navzájem,
někdo mohl podnikat, jiný ne.
Strach je dobrý rádce, ale zlý pán, nenechme se jím ovládat a nedopusťme, aby nás prostřednictvím polovičatých nařízení a neurčitých
doporučení štval proti sobě. Moc o to prosím.
Irena Žalovičová

Platba za odpady

Každý rok platíme za odpady. Ať je Vám 100
nebo se zrovna narodíte.
Každý rok platí za odpady každý občan s trvalým bydlištěm v Dubé nebo v okolních vesnicích
a osadách spadajících pod správu města Dubá.
Každý rok platí chalupáři za odpady pouze za
objekt, a to cenu jako jeden občan Dubé.
A to se mi jako občanu Dubé nelíbí. Při své
práci projíždím celoročně po vesnicích a osadách
spadajících pod správu města Dubá, a tak vidím
kolik a kdy jsou chalupy obsazeny. Možná, že by
se spousta občanů divilo. Je mnoho, doopravdy
mnoho chalup, které jsou obsazeny celoročně a je
spousta chalup obsazených od jara až do podzimu.
A ta cena za odpad – paráda, ale pro chalupáře.
Bydlím na Křenově a u hlavní silnice jsou dvě
velké černé popelnice na směsný odpad jedna je
Dubé a druhá je Beškova a po jednom na sklo
pokračování na straně 10

Dne 2. června vzpomeneme smutné 21. výročí
úmrtí naší milované maminky a babičky paní
ŠTĚPÁNKY VÁGNEROVÉ.
13. června budou tři roky, co nás beze slova rozloučení navždy opustil náš tatínek a dědeček pan
ANTONÍN VÁGNER. S láskou stále vzpomínají
syn Milan a dcera Soňa s rodinami.
Co osud vzal, to nevrací,
i když nám srdce krvácí.
Ta rána stále bolí, zapomenout nám nedovolí.
Dne 8. 6. 2020 tomu budou
čtyři roky, kdy nás navždy
opustila naše milovaná
JARMILA ZÍTKOVÁ. Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. S láskou a bolestí v srdci
stále vzpomínají Hana, Jarda, Alena a Honza
s rodinami.
Dne 14. června 2020 uplyne již 29 let od chvíle, kdy
nás navždy opustil pan
JAN HRANÍK z Vrchovan.
S láskou stále vzpomíná
rodina.
Dne 24. června 2020 tomu
bude již 8 let, co nás navždy opustila naše milovaná JARMILA HAVLÍKOVÁ
z Nového Berštejna. S láskou a bolestí v srdci stále
vzpomíná dcera Alena
s celou rodinou.
Dne 28. 6. 2020 tomu bude
10 let od chvíle, kdy nás
náhle opustila naše milá
hodná maminka, babička
a prababička paní MARIE
POVEJŠILOVÁ, která by
1. července oslavila 97 let.
S bolestí v srdci a s láskou stále vzpomínají dcera
a synové se svými rodinami
a vnoučaty.
Dne 22. května uplynulo 100 let od narození
a 3 roky od úmrtí pana Jana Daleckého z Dubé.
Stálou vzpomínku věnuje rodina Daleckých
a všichni, kdo ho znali a měli rádi.
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z radnice

dokončení ze strany 9
a plasty. Velmi často se stává, že už v pátek jsou
obě černé popelnice zaplněny a už nemluvě po
víkendu. To už tam nedáte nic. Už vůbec nechci
rozebírat co se do které popelnice dává.
Vůbec se v tomto příspěvku nebavím o částce
za odpady jestli je malá nebo velká. Proto žádám
zastupitele, aby se zamysleli jestli není čas platby
za odpad pro chalupáře změnit.
Tomáš Stejskal

Krátce k poplatku
za odpady
Právě na množství odpadů bylo skutečně jednoznačně poznat, že v tomto roce se nám zvýšil
počet lidí pobývajících v obci markantně již velmi
brzy zjara. A souhlasím, že současný systém není
ideální a přináší řadu potíží.
Poplatek za odpady se ale řídí určitými pravidly, město ho nemůže stanovit úplně volně. Ale
přiznávám, že prostor k navýšení především pro
chalupáře tu nějaký je. Touto záležitostí se budeme
zabývat, ale bohužel nejde změnit již na letošní
rok.
Největší problémy mají samozřejmě na místech,
která jsou u silnic, Nedamov, Zakšín, Deštná, Křenov. Fakt, že jsou tam dobře dostupné kontejnery,
zneužívá kde kdo. Pravidelně se do nich ukládá
odpad, který tam vůbec nepatří a od lidí, pro které
určen není. A to nemluvím o odpadu uloženém po
okolních lesích, tam nepatří již vůbec.
Irena Žalovičová

K odpadům...

V posledních týdnech nám rapidně stoupla produkce odpadů, a to např. těch tříděných - což je
samozřejmě dobře a na tuto situaci jsme reagovali
zvýšením četnosti svozů - to se týká plastů, kterých
je nejvíce. Stouplo nám, a to výrazně, i množství
odpadů dovážených do sběrného dvora - to dobře
není.
Největší nárůst jsme zaznamenali u objemného
odpadu, na který zde máme připravené dva kontejnery (o objemu 25 a 30 kubíků). Je to naprosto
neuvěřitelné, ale plnou soupravu - tedy oba kontejnery vyvážíme na skládku KAŽDÝ TÝDEN.
Chápu sice, že čas, který nám karanténa vyměřila pro pobyt doma, byl asi nejvhodnější právě
k úklidu, nicméně je třeba si uvědomit, že sběrný
dvůr má sloužit všem, kdo si u nás platí odpady
a ne jen několika nejpilnějším vyklízečům.
Proto jsme přemýšleli, jak k této situaci přistoupit
a rozhodli jsme se, že v případě, že někdo bude
chtít vyvézt do sběrného dvora množství odpadů
větší, než je obvyklé na domácnost - tzn. že se
u nás bude chtít točit s jedním vozíkem za druhým,
bude se muset nejprve telefonicky dotázat na kapacitní možnosti sběrného dvora, které se mění
prakticky z hodiny na hodinu a hlavně, budeme
foto Václav
Zýval přímo na místě u daného obpožadovat
konzultaci
jektu. Jen tak se můžeme vyhnout nepříjemnostem,
na které jsme narazili v minulých dnech. Spousta
z vás to s námi obdobně řešila již v minulosti. Zavoláte na tel. 724 857 243, já se k vám ráda přijedu
podívat a proberu s vámi všechny možnosti. Děkuji
předem všem za pochopení a spolupráci.
Zuzka Martínková

PŘÍSPĚVKY NA OBNOVU DOMŮ, BYTŮ
A ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
Vážení stavebníci, i v letošním roce se Město
Dubá rozhodlo vypsat program „Obnova domů
a bytů“. Jedná se o účelovou dotaci na opravy
fasád, výměny oken a na realizaci čistírny odpadních vod.
Dotace je určená pro obnovu nemovitostí soukromých vlastníků za účelem zlepšování vzhledu obce a podporu zřizování domovních čistíren
odpadních vod (kde není zavedena kanalizace).
Nemovitost se musí nacházet ve správním území města Dubá (tzn. Bukovec, Deštná, Dražejov,
Dřevčice, Dubá, Heřmánky, Horky, Horní Dubová
Hora, Kluk, Korce, Křenov, Lhota, Nedamov, Nedvězí, Nový Berštejn, Panská Ves, Plešivec, Sušice,
Zakšín, Zátyní).
V jednom roce může podat jeden žadatel pouze jednu žádost, a to na více účelů programu

v maximální výši 50.000 Kč. Akci lze realizovat
i v průběhu let, vše musí být řádně zdokumentováno přílohami žádosti, dokončení akce musí být
v roce 2020 včetně posledních dokladů o zaplacení. V rozpočtu na letošní rok je vyčleněno celkem
150.000 Kč.
Žádost je nutné podat poštou nebo osobně
v podatelně na předepsaném formuláři žádosti
o dotaci v termínu od 01. 06. 2020 do 13. 11. 2020.
Formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu,
v podatelně MěÚ Dubá a na webových stránkách
www.mestoduba.cz, kde se také dozvíte jaké regulativy je nutné dodržet a jaké přílohy se musí
k žádosti o dotaci doložit. Další dotazy vám ráda
zodpovím na tel. 487 870 103 nebo na e-mailu
stavebni.urad@mestoduba.
Lenka Čermáková

CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH MĚSTEM DUBÁ
půjčovné velkého traktoru s obsluhou (minimálně 1 pracovník) vč. valníku
- např. na odvoz sypkého materiálu - 470 Kč / hodina
půjčovné velkého traktoru s obsluhou (minimálně 2 pracovníci) vč. valníku
- např. na odvoz odpadu na sběrný dvůr a jeho dotřídění - 570 Kč / hodina
půjčovné malého traktoru s obsluhou (minimálně 1 pracovník) vč. valníku - 300 Kč / hodina
půjčovné valníku (bez obsluhy) - 500 Kč / den
štěpkování (minimálně 2 pracovníci) - 600 Kč / hodina
půjčovné Citroënu s obsluhou (minimálně 1 pracovník)
- odvoz sypkého materiálu - 350 Kč / hodina
půjčovné Citroënu s obsluhou (minimálně 2 pracovníci)
- např. odvoz odpadu - 450 Kč / hodina
Ceny jsou uvedeny včetně DPH a dalších vedlejších poplatků. Tyto služby nejsou hlavní činností pracovníků údržby města a mohou být poskytnuty pouze v rámci jejich volné kapacity. Ceník je
platný od 1. 6. 2020. Kontakt pro objednání služeb - M. Šimonová - 607 933 058. V případě odvozu většího množství odpadu je třeba volat nejprve sl. Martínkové - 724 857 243.
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Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 3/2020 ze dne 21. května 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 sl. Zuzanu Martínkovou, ověřovatele zápisu
paní Mgr. Veroniku Matějkovou a pana MUDr. Jiřího Klementa a zapisovatele usnesení pana Tomáše
Nováka.
pro schválení: 11 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement,
T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

2) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený program veřejného zasedání Zastupitelstva
Města Dubá č. 3/2020.
pro schválení: 11 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement,
T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO po projednání v kontrolním výboru zastupitelstva plnění usnesení Zastupitelstva Města Dubá č. 2/2020 ze dne 20. února 2020,
včetně nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 3/2020 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 30. dubna 2020 – na hlavní činnosti 8 milionů 463
tisíc Kč, hospodářské činnosti 2 miliony 681 tisíc Kč
a sociálním fondu 223 tisíc Kč; celkové finanční prostředky na účtech Města Dubá 11 milionů 367 tisíc
Kč. Hospodaření Města Dubá za leden až duben
roku 2020 skončilo kladným saldem příjmů a výdajů
ve výši 548 tisíc Kč; výsledek hospodaření hospodářské činnosti zisk ve výši 983 tisíc Kč (Městské
lesy Dubá zisk 457 tisíc Kč a Autocamp Nedamov
zisk ve výši 526 tisíc Kč).
4b) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu Města Dubá na rok 2020, viz příloha.
pro schválení: 11 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement,
T Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

komentář starostky: Návrh úpravy rozpočtu
Města Dubá je předkládán ve výši -1 milion 184 tisíc
Kč, tzn. navrhovaný schodek je zvyšován na hodnotu
-4 miliony 853 tisíc Kč (z původní výše -3 miliony 669
tisíc Kč) a bude kryt z finančních prostředků na účtech
města. Rozpočtové změny rozpočtového opatření
č. 2/2020: Příjmy: -750 000 Kč – Daň z příjmů fyzických osob placená plátci; -16 000 Kč – Daň
z příjmů fyzických osob placená poplatníky; -67 000
Kč – Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou;
-601 000 Kč – Daň z příjmů právnických osob; -1 450
000 Kč – Daň z přidané hodnoty; +393 000 Kč
– doúčtování DPPO města za rok 2019; +17 000
Kč – Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa;
+2 457 000 Kč – MZe - městské lesy (91,1 TCZK
+ 596 TCZK), MK - sušárna (1 200 TCZK), MK věžička Dřevčice (300 TCZK), MV - hasiči (270
TCZK); +139 000 Kč – LK - městské lesy; +1 122
000 Kč – MMR - MŠ rekonstrukce elektroinstalace

a sociálního zařízení; +3 000 Kč – dar fyzické osoby na pořízení dopravní značky (odrazové zrcadlo);
+158 000 Kč – úhrada nákladů od fyzické osoby za
zpracování změny Územního plánu Dubá; +40 000
Kč – nadace ČEZ dar na výdaje COVID-19; +9 000
Kč – přijaté pojistné náhrady za opravu radnice; celkem příjmy +1 454 000 Kč.
Výdaje: +826 000 Kč – Pěstební činnost, dotace na městské lesy (91,1 TCZK + 139 TCZK
+ 596 TCZK); -100 000 Kč – Cestovní ruch, tiskárna
a odložený setkávací projekt; -400 000 Kč – Silnice, silnice Horky snížení dle výběrového řízení;
+1 325 000 Kč – Mateřské školy, MŠ rekonstrukce
elektroinstalace a sociálního zařízení (dotace z MMR);
+80 000 Kč – Činnosti knihovnické, vybavení knihovny; -200 000 Kč – Ostatní záležitosti kultury, Jarní
a Letní slavnosti; +1 918 000 Kč – Zachování a obnova kulturních památek, oprava sušárny +1 200
TCZK (dotace z MK), oprava věžičky Dřevčice +718
TCZK (300 TCZK dotace z MK); -445 000 Kč – Využití volného času dětí a mládeže, víceúčelové hřiště; -618 000 Kč – Bytové hospodářství, převod na
financování věžičky Dřevčice -418 TCZK a vybavení knihovny -80 TCZK, ostatní; -173 000 Kč – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené,
zpracování změny Územního plánu Dubá +158
TCZK (úhrada v příjmech), snížení osobních výdajů;
-20 000 Kč – Ostatní výdaje související se sociálním
poradenstvím; +393 000 Kč – Ostatní finanční operace, doúčtování DPPO města za rok 2019; +52 000
Kč – Finanční vypořádání minulých let, vratka dotace
na volby do EP 2019; celkem výdaje +2 638 000 Kč.
5a) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 1/20, v souladu se stanoviskem
odborného lesního hospodáře Městských lesů Dubá
Ing. Josefa Štveráčka, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městské nemovitosti – pozemku
(ani části): pozemkové parcely parcelní číslo 121/1,
ostatní plocha (jiná plocha), o výměře 762 m², v obci
Dubá, katastrální území Heřmánky. Jedná se sice
o pozemek navazující na nemovitosti ve vlastnictví
žadatele u stavby čp. 9 v části obce Heřmánky, nicméně svojí polohou může do budoucna sloužit jako
přístup do lesních pozemků Městských lesů Dubá.
Je doporučeno část tohoto pozemku přímo u uvedené stavby o výměře cca 165 m² pouze pronajímat.
pro schválení: 11 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement,
T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

5b) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 5/20, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městských nemovitostí – pozemků:
části stavební parcely parcelní číslo 28/2, zastavěná
plocha a nádvoří (zbořeniště), a části pozemkové
parcely parcelní číslo 191/1, ostatní plocha (ostatní
komunikace), o celkové výměře cca 100 m², v obci
Dubá, katastrální území Dubá. Jedná se sice o pozemky navazující na nemovitosti ve vlastnictví žadatele nad stavbou čp. 208 v Dlouhé ulici v části obce

Dubá, nicméně svojí polohou mohou do budoucna
sloužit jako přístup k městskému rybníku „Mrazák“.
Je doporučeno zachovat stávající stav, tj. pozemky
pouze pronajímat.

pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 1 (H. Středová)

5c) SCHVÁLILO protinávrh paní starostky oproti
návrhu majetkového výboru zastupitelstva na základě projednávání písemné žádosti – složka č. 9/20,
vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městských
nemovitostí – pozemků: částí pozemkové parcely
parcelní číslo 343/3, vodní plocha (zamokřená plocha), o výměře cca 35 m², a části pozemkové parcely parcelní číslo 343/4, zahrada, o výměře cca
65 m², v obci Dubá, katastrální území Dubá. Jedná
se o oplocené pozemky navazující na nemovitosti ve
vlastnictví žadatele u stavby čp. 202 v Nedamovské
ulici v části obce Dubá. Předmětné části pozemků
jsou z hlediska využití pro Město Dubá nepotřebné.
Bližší podmínky prodeje budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 6 (I. Žalovičová, V. Matějková, M. Šimonová,
H. Středová, J. Klement, E. Jelenová)
proti schválení: 5 (M. Fuxa, A. Ložková, J. Fliegel, T. Novák,
E. Adamec)
zdrželo se: 0

komentář starostky: Důvodem protinávrhu je
snaha se k podobným případům, kdy u zpřesňování
a vyjasňování hranic dojde ke zjištění, že pozemky
užívá jiný uživatel a je třeba narovnat vzájemné vztahy, chovat konzistentně.
5d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné žádosti – složka č. 6/20, vyhlášení a zveřejnění záměru
prodeje městské nemovitosti – pozemku: části pozemkové parcely parcelní číslo 19/8, ostatní plocha
(neplodná půda), o výměře cca 100 m², v obci Dubá,
katastrální území Dražejov u Dubé. Přesná výměra
a rozsah pozemku budou upřesněny geometrickým
plánem. Jedná se o pozemek navazující na nemovitosti ve vlastnictví žadatele u stavby č.ev. 15 v části
obce Dražejov. Předmětný pozemek je z hlediska
využití pro Město Dubá nepotřebný. Bližší podmínky
prodeje budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 11 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement,
T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

5e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 7/20, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městské nemovitosti – pozemku:
pozemkové parcely parcelní číslo 1042/1, trvalý travní porost, o výměře 271 m², v obci Dubá, katastrální
území Dražejov u Dubé. Jedná se o pozemek navazující na nemovitosti ve vlastnictví žadatele u stavby čp. 2 v části obce Kluk. Předmětný pozemek je
z hlediska využití pro Město Dubá nepotřebný. Bližší
podmínky prodeje budou uvedeny ve zveřejněném
záměru.
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z radnice

pro schválení: 11 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement,
T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

5f) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné žádosti – složka č. 8/20, vyhlášení a zveřejnění záměru
prodeje městských nemovitostí – pozemků: části
pozemkové parcely parcelní číslo 19/1, ostatní plocha (neplodná půda), o výměře cca 150 m², a části
pozemkové parcely parcelní číslo 1492/4, ostatní
plocha (ostatní komunikace), o výměře cca 15 m²,
v obci Dubá, katastrální území Dražejov u Dubé.
Přesné výměry a rozsahy pozemků budou upřesněny geometrickým plánem. Jedná se o pozemky
navazující na nemovitosti ve vlastnictví žadatele
u stavby čp. 14 v části obce Dražejov. Předmětné
části pozemků jsou z hlediska využití pro Město
Dubá nepotřebné. Bližší podmínky prodeje budou
uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 11 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement,
T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

5g) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání záležitosti
týkající se narovnání vlastnických vztahů ohledně místní komunikace v části obce Kluk – složka
č. 11/20, vyhlášení a zveřejnění záměru směny
nemovitostí – pozemků, takto: z vlastnictví Města Dubá směnit část pozemkové parcely parcelní
číslo 1575, ostatní plocha (ostatní komunikace),
a část pozemkové parcely parcelní číslo 1576, ostatní plocha (ostatní komunikace), o celkové výměře
cca 70 m², v obci Dubá, katastrální území Dražejov u
Dubé, a to za část pozemkové parcely parcelní číslo
961, ostatní plocha (neplodná půda), a část pozemkové parcely parcelní číslo 1035/2, trvalý travní porost,
o celkové výměře cca 50 m², a dále za část pozemkové parcely parcelní číslo 1036/1, trvalý travní porost, o výměře cca 450 m², v obci Dubá, katastrální území Dražejov u Dubé, z vlastnictví fyzických
osob.
Předmětné části městských pozemků navazují
na pozemky ve vlastnictví žadatele a jsou z hlediska
využití pro Město Dubá nepotřebné. Části pozemků, které by Město Dubá získalo do vlastnictví, jsou
využívány jako veřejná komunikace a došlo by ke
scelení pozemků ve vlastnictví Města Dubá. Přesné výměry a rozsahy pozemků budou upřesněny
geometrickým plánem. Vzhledem k tomu, že směňované nemovitosti nejsou stejné výměry a ani tedy
stejné ceny, bude tato směna nemovitostí provedena
s finančním vyrovnáním. Bližší podmínky směny budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 11 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement,
T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

5h) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městské nemovitosti – pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost – složka č. 36/19): podle vypracovaného
geometrického plánu se jedná o stavební parcelu
parcelní číslo 28/2, zastavěná plocha a nádvoří (zbořeniště), o výměře 138 m², v obci Dubá, katastrální
území Dubá.
SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru za-

stupitelstva v této souvislosti uzavřít Kupní smlouvu
mezi Městem Dubá (strana prodávající) a xxxxxxx
(strana kupující). Kupní cena je stanovena ve výši
20 700,- Kč plus 21% DPH, plus správní poplatky,
vše se splatností nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní
ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne
schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu
nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude
tento schválený prodej zrušen.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, A. Ložková, V. Matějková,
J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák,
E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 1 (M. Fuxa)

5i) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městské nemovitosti
– pozemku včetně porostů (záměr byl již vyhlášen
a zveřejněn, písemná žádost – složka č. 37/19): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná
o pozemkovou parcelu parcelní číslo 799/8, orná
půda, o výměře 719 m², v obci Dubá, katastrální
území Nedamov.
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
22 970,- 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: 11 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement,
T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

5j) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městských nemovitostí – pozemků (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná
žádost – složka č. 2/20): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o pozemkovou parcelu
parcelní číslo 1145/14, ostatní plocha (jiná plocha),
o výměře 7 m², pozemkovou parcelu parcelní číslo
1256/2, 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
3 000,- Kč plus 21% DPH, plus správní poplatky, vše
se splatností nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní
ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne
schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu
nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude
tento schválený prodej zrušen.
pro schválení: 11 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement,
T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

5k) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městských nemovitostí – pozemků a stavby (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn,
písemná žádost – složka č. 4/20): stavební parcely parcelní číslo 15/1, zastavěná plocha 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.
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
2 165 240,- Kč, plus správní poplatky, vše se splatností nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Termín
podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se
stanovuje nejpozději do 30. listopadu 2020. Pokud
v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní
smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
pro schválení: 11 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement,
T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

5l) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva odkoupit do vlastnictví Města Dubá
(složka č. 22/19) nemovitost – pozemek: pozemkovou parcelu parcelní číslo 2942/2, ostatní plocha
(jiná plocha), o výměře 208 m², v obci Dubá, katastrální území Dubá. Jedná se o pozemek navazující
na další městské pozemky, který je součástí uceleného komplexu pozemků – parku před nákupním
střediskem v Dubé, a proto je vhodné, aby jej Město
Dubá získalo do svého vlastnictví.
SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva v této souvislosti uzavřít Kupní smlouvu
č. UCL/1160/17/KS-807/ÚE/20/Kr mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Praha (strana prodávající)
a Městem Dubá (strana kupující), viz příloha. Kupní
cena je stanovena ve výši 15 000,- Kč, plus správní
poplatky.
pro schválení: 11 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement,
T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

5m) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti a Smlouvu o právu provést stavbu číslo IV-12-4017754/002,
CL-Dubá, ppč. 111, smyčka kNN, mezi Městem
Dubá (budoucí strana povinná) a společností ČEZ
Distribuce, a.s., Děčín (budoucí strana oprávněná), která se týká umístění a provozování nového
zařízení distribuční soustavy – uložení zemního
kabelového vedení NN v rozsahu cca 3,5 běžných
metrů, na částech městských nemovitostí – pozemků pozemkových parcel parcelní čísla 105/5 a 112,
v obci Dubá, katastrální území Dubá. Jednorázová finanční náhrada za zřízení práv odpovídajících
věcnému břemeni služebnosti je sjednána v souladu
s ceníkem Města Dubá ve výši 10 175,- Kč bez DPH.
Budoucí strana oprávněná hradí všechny související
poplatky.
pro schválení: 11 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement,
T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

6) SCHVÁLILO na návrh paní starostky vyhlásit
Veřejnou zakázku v otevřeném nadlimitním řízení
na dodávky dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, název veřejné zakázky „Dubá – Cisternová
automobilová stříkačka“.
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POVĚŘILO paní starostku jednáním o podmínkách sjednání úvěru na realizaci této veřejné
zakázky.
pro schválení: 11 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement,
T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

komentář starostky: Jedná se o schválení záměru pořídit novou CAS s využitím schválené dotace. Podpis smlouvy s dodavatelem a případný úvěr
bude zastupitelstvo schvalovat znovu dle aktuální
finanční situace.
7) ROZHODLO na návrh paní starostky na základě doporučení Komise pro regeneraci městské
památkové zóny Města Dubá v rámci přidělených
finančních prostředků ve výši 200 000,- Kč od
Ministerstva kultury ČR na Program regenerace
městských památkových rezervací a městských
památkových zón ČR na rok 2020, v letošním roce
realizovat následující stavební akci: kulturní památka
rejstříkové číslo 102362, budova čp. 91 v Dlouhé
ulici v části obce Dubá, vlastník objektu: xxxxxxx, navržená akce obnovy: oprava střechy na hlavní budově domu a oprava komínového tělesa, rozpočtované
náklady činí celkem 464 882,- Kč, podíl z programu
regenerace MPZ činí 200 000,- Kč, podíl z rozpočtu
Města Dubá činí 46 490,- Kč.

pro schválení: 11 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement,

T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

komentář starostky: Zároveň se vyřeší i havarijní stav střechy, kdy se komín zhroutil na střechu
a poškodil ji při zimních silných větrech.
8) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ Zprávu
o hospodaření Městských lesů Dubá – organizační složka Města Dubá, za rok 2019, zpracovanou
Ing. Josefem Štveráčkem odborným lesním hospodářem Městských lesů Dubá, viz příloha.
komentář starostky: Lesní hospodářství prožívá
již druhým rokem krizi. Hospodářská činnost, ze které město roky čerpalo finanční prostředky na rozvoj
kempu i městské investiční akce, je výrazně ovlivněn
kůrovcovou kalamitou. Pan Ing. Štveráček využívá
možnosti čerpání dotací a zatím se mu daří negativní
dopady do hospodaření minimalizovat.
9) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ Zprávu
o činnosti Města Dubá a Městského úřadu Dubá
za rok 2019, zpracovanou sl. Zuzanou Martínkovou,
viz příloha.
komentář starostky: Zpráva je k dispozici na
webových stránkách Města Dubá.

Příští veřejné zasedání zastupitelstva
se bude konat dne 18. 6. 2020 od 18 hodin v Dubé.

PŘEDSTAVUJEME NAŠE ZASTUPITELE

Pátým zastupitelem města Dubá, kterého
vám představujeme, je paní doktorka Hana
Středová.
Rozhovor s MUDr. Středovou byl velice
příjemný a kdybychom jej poněkud nezkrátili,
bylo by červnové vydání spíše než Dubáček
- "Středáček". Hanka má spoustu koníčků a je
velký dobrodruh. Nevěříte? Posuďte sami...

MUDr. Hana Středová

- věk 44
- vystudovala na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Motole
- anestezioložka, intenzivistka, záchranářka
a praktická lékařka
- lektorka kurzů první pomoci (ZDrSEM,
výuka lékařů)
- absolventka mezinárodních resuscitačních
kurzů ALS, ATLS, NLS
-absolventka instruktorského kurzu
European Resuscitation Council, Instructor
Candidate ERC kurzů
- vdaná, dvě děti
- zvolena za ODS
- členka Školské rady ZŠ Dubá
Nejsi rodákem z Dubé, přibliž tedy našim
čtenářům, odkud pocházíš a jak ses dostala až
k nám?
Jsem Pražák až do třetího kolene. Jak jsem se
dostala sem? Pepa měl chalupu na Nedězí a sen
bydlet tam. Moje mateřská byla ideální příležitost,
jak vypadnout z Prahy, kde jsme nechtěli zůstávat s
malými dětmi.

10) VZALO NA VĚDOMÍ informace týkající se:
– veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Mateřská škola Dubá – rekonstrukce elektroinstalace
a sociálního zařízení“
komentář starostky: Projekt čekal v zásobníku
na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR od roku 2019
a nyní byl doporučen k financování. Rekonstrukce
proběhne během letních prázdnin.
– pozvání na Výstavu u příležitosti 75. výročí konce 2. světové války „Nahlédnutí do historie 2. světová válka“ v Galerii Šatlava od středy dne 20. května
2020
komentář starostky: Výstava obsahuje jak autentické předměty a fotografie přímo z Dubé, tak
připomíná i související události jako koncentrační
a vyhlazovací tábory nebo odsun Němců. Najdete
zde základní fakta, příběhy, ale i exponáty, které navazují atmosféru. Je otevřena ve stejnou dobu jako
informační centrum, od června i o sobotách. Moc
děkujeme všem, kteří do výstavy přispěli svými sbírkovými předměty a znalostmi.
Ing. Irena Žalovičová, starostka
Martin Fuxa, DiS., místostarosta

Při své lékařské praxi máš opravdu mnoho aktivit, stále působíš jako anestezioložka a intenzivistka, jezdíš se záchrannou službou, věnuješ se
svým pacientům v ordinaci v Dubé… Je to hodně
náročné? Určitě trávíš v práci spoustu času.
Já myslím, že není, mě to hrozně baví. I když
práce u záchranky je něco jiného, než potkávat se
s pacienty v ordinaci, všechny tyhle obory jsou vlastně medicína prvního kontaktu. Třeba se záchrankou
je to jiné v tom, že se jezdí i ke složitějším případům a mnohdy k lidem domů. U lékaře, který jezdí
se záchrannou službou, je nesmírně důležité umět
rozpoznat a správně diagnostikovat problém, který
pacient má – ale nemusí ho sám vyřešit, je potřeba dobře a rychle rozhodnout o dalším postupu,
o tom, ke komu pacienta musíme předat. Záchranka
v podstatě poskytuje nezbytnou první pomoc, to ale
mnohdy nestačí a opravdovou pomoc poskytnou až
na konkrétních nemocničních odděleních.
Od roku 2001 do roku 2014 jsi pracovala jako
lékařka na ARU ve Fakultní nemocnici Motol.
Jezdila jsi i po Praze se záchrankou?
Ne, se záchrankou jsem začala jezdit až tady
v roce 2014 a je to ohromná zkušenost, která mě
zase posunula o kus dál. Dostala jsem se k tomu
přes přátele z Motola, kteří na liberecké záchrance
pracují. Když jsem se nadobro přestěhovala na Nedvězí, řešila jsem, co dál. Nešlo o to, že bych se bála,
že nebudu mít práci, to vůbec ne, lékařů je nedostatek a všude by mě vzali okamžitě. Šlo jen o to, vybrat
si to správné místo a já si vybrala právě záchranku,
to mě zajímalo a bavilo, i proto, že tam jde hlavně o
tu první pomoc, kterou já vlastně sama učím. Chtěla
jsem si práci nakombinovat tak, abych nikde nemu-

sela být na plný úvazek, proto jsem částečně fungovala u záchranky a částečně na ARU v České Lípě.
K tomu ještě ordinace v Dubé, kde jsem sama sobě
pánem – vyhovuje mi to tak, i když je pravda, že je
to časově náročné a dá se říci, že dělám jeden a půl
úvazku. Ale jak už jsem řekla, mě to baví, mám ráda
kontakt s lidmi.
Přála sis už jako malá být lékařkou? Nebo jsi
byla spíše typická princezna?
To rozhodně ne. Nebavily mě holčičí věci, a i když
by mamka asi byla raději, kdybych si hrála s panenkami, mě bavilo lezení po stromech s klukama. Když
mě ze stromu sundala a postavila ke kočárku, počkala jsem, až se otočí a odejde a hned jsem byla
zpátky na stromě. Dlouho jsem chtěla studovat dějiny umění a dějiny hudby. Už od útlého mládí mě moc
baví středověká hudba a období renesance, ta architektura, fascinuje mě to. Až do druháku na gymnáziu
jsem si myslela, že půjdu na filozofii, pak mě začala
bavit psychologie a od té už je jen krůček k medicíně.
Vraťme se ještě na chvíli k té záchranné službě. Jezdíte i ke složitým případům – k autonehodám, k domácím úrazům, infarktům… Byla už jsi
někdy se záchrankou u rodičky?
(Smích) Ne, vždycky jim dáme těsné tepláky
a rychle jedeme do porodnice. Dělám si legraci, v terénu jsem ještě nikoho nerodila, ale přijela jsem těsně po porodu. Byl to zajímavý případ, šlo o překotný
porod u holčiny, která ani nevěděla, že je těhotná,
takže to bylo velké překvapení pro všechny. Jinak na
plánované domácí porody nemám vyhraněný názor,
myslím si, že dřív bylo normální rodit doma a porodní
asistentky jsou velice zkušené, vlastně zastanou většinu práce a rozhodně by nikdy neriskovaly zdraví

14

z radnice
Co je z pohledu lékařky největší problém, při
poskytování první pomoci? Pro spoustu lidí je
jen představa, že se do takové situace někdy dostanou, noční můra.
Myslím, že největší problém tkví ve strachu. Ve
strachu z toho, že první pomoc podají špatně, a že
tomu pacientovi ještě více ublíží. Na svých kurzech
ale vždycky říkám, že víc už mu ublížit nemůžou.
Vždyť i to, že popadnou telefon a rychle zavolají na
linku 155 je splnění povinnosti podat první pomoc.
Pracovníci na lince jsou profesionálové a dokáží
člověka dokonale vést. Důležité je si také uvědomit,
že když někoho zachraňujete – ať už při dopravní
nehodě, tonutí nebo čemkoliv… Na prvním místě je
vždycky vaše zdraví a život, i to na kurzech účastníkům vysvětlujeme. Seznamovat s první pomocí už
děti je strašně důležité, protože děti skvěle vnímají
a jsou mnohdy statečnější než dospělí – ti si až moc
připouští, co všechno se může stát.

rodičky ani dítěte a vím, že když zjistí jakýkoliv problém, okamžitě volají záchranku. Možná je to tím, že
nejsem porodník, nebo že jsem vždycky byla spíš
tak trochu rebel, ale v domácích porodech nevidím
problém.
Naznačila jsi, že máš velice kladný vztah
k hudbě. Měli jsme možnost poslechnout si tě
vloni před Vánoci na koncertě v kostele. Jak ses
ke zpívání dostala?
K hudbě jsem se dostala přes tátu. Hrál po hospodách a s různými kapelami odjakživa, a když zjistil,
že po něm mám vrozený hudební sluch, začal mě
učit druhé hlasy. Zpívání mě vždycky bavilo a baví
do teď. Nejraději mám mnohohlasý zpěv. Asi dva
roky jsem zpívala i v Bambini di Praga, pak jsem
zpívala ve sboru, který se věnoval právě renesanční
hudbě, a to bylo nádherné. Působila jsem v několika
kapelách, tíhla jsem k folku a spirituálům. Akapela,
se kterou jsem vystoupila v kostele v Dubé je vlastně
výsledek dlouhodobého hraní a zpívání s kamarády,
je v ní i můj tatínek a funguje nám to skvěle. První
koncert Akapely se odehrál v rozpadlé liběchovské
kapli, měl být jediný, ale zjistili jsme, že se nám spolu
dobře hraje a zpívá. Většina členů má ještě jiné kapely, ale v tomhle uskupení se vždycky rádi sejdeme.
K tvým koníčkům patří turistika…
Ano, k tomu jsem se také dostala přes tátu. Už
malička nás bral do hor. Tahle vášeň mi zůstala
a jsem moc ráda, že ji se mnou sdílí i můj manžel,
pro kterého je turistika úzce spjatá i s jeho prací fotografa. Je nádherné probouzet se v horách, vidět ty
východy a západy slunce, cítit tu volnost.

Cestuješ hodně?
Ne tolik, jak bych chtěla. Cestuji hlavně díky Pepovi, protože hodně fotí v cizině. Do doby, než děti
vyrostly tak, aby mě mohly postrádat, jsem skoro nikde nebyla. S rodiči jsem byla nejdál na Slovensku,
pak jsem rok trávila v Anglii, ale u moře jsem byla až
v dospělosti. Když byly Majdě asi čtyři měsíce, vyrazili jsme s Pepou do Irska, půjčili jsme si auto a projeli
Irsko, a to bylo úžasné. Díky tomu, že jsme s sebou
měli malé miminko, měli jsme všude dveře otevřené.
Vždycky cestujeme tímhle způsobem, nikdy jsme si
nekoupili zájezd.
První pomoc ZDrSEM… Pořádala jsi několik
kurzů i v Dubé, jednoho jsem se účastnila a zanechal ve mně hluboký dojem. Kurzy probíhají
zážitkově, ne jen suchá teorie, co v paměti moc
neutkví…
Teď už na to moc času nemám. Všechno vzniklo,
když jsem přišla do Prázdninové školy Lipnice, což
je občanské sdružení rozvíjející zážitkovou pedagogiku a tam vznikl pro potřebu vzdělávání instruktorů zdravotní seminář ZDrSEM, nebo-li výuka první
pomoci zážitkem. Způsob, jakým jsme začali učit
první pomoc, byl do té doby nevídaný. Nikdo to tady
takhle nedělal – myslím tou zážitkovou formou. Je
něco úplně jiného, když sedíte u stolu a někdo vám
říká, co a jak dělat a ukazuje vám to, než když vás
naženou k fingované dopravní nehodě, kde se vše
odehrává tak, jako ve skutečnosti – krev, křik, zoufalství… Někoho to paralyzuje, teorie nestačí, tohle
jsou hluboké prožitky. Ve ZDrSEMu jsem zjistila, že
v sobě mám „účovské“ geny, a že mě to moc baví.

Co tě přimělo k tomu, učinit tak zásadní rozhodnutí, že převezmeš ordinaci v Dubé po MUDr.
Klementovi?
Na práci praktického lékaře se mi líbí, že vlastně
obsahuje všechno. Je to stejně jako práce u záchranky medicína prvního kontaktu, navíc mě láká
zkoušet nové věci. Praktik musí umět spoustu věcí,
ale také musí zvládnout rozeznat, když je třeba poslat pacienta ke specialistovi. Mám ráda lidi, ráda se
s nimi seznamuji, poznávám jejich životní příběhy,
povídám si s nimi. Je to jiné než práce anesteziologa, tam když si chce pacient povídat, tak ho uspím.
Nabídka převzít ordinaci v Dubé přišla přesně ve
chvíli, kdy jsem byla trochu rozčarovaná prací v českolipské nemocnici. Pro mě, jako pro rebela, už toho
bylo moc a cítila jsem potřebu změny, toužila jsem
se vymanit ze systému a fungovat podle vlastních
pravidel.
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V komunálních volbách v roce 2018 jsi byla
zvolena do městského zastupitelstva. To je pro
tebe jistě také velice zajímavá a hlavně nová zkušenost. Proč myslíš, že jsi dostala tolik hlasů,
když tě tu v té době lidé ještě pořádně neznali?
Na to je jednoduchá odpověď. Myslím, že to bylo
tím MUDr., které mám před jménem. Teď už mě tu
lidi znají, vědí, jaká jsem, že se mě nemusejí bát…
Někteří mi i říkají, že mě mají rádi, a to mě moc těší.
Ale tenkrát vůbec netušili, kdo je to ta Středová, ale
věděli, že ke mně budou chodit, to rozhodlo. Jinak já
po politice nikdy neprahla, ani jí nerozumím, hlavně
té vrcholové. Té snad normální člověk ani rozumět
nemůže, nebo tedy já ani nechci, při tom všem, co
se děje. Jako lékařka určitě lidem pomůžu více. Politika na té komunální úrovni je podle mě velká výzva
a pro mě obrovská šance poznat Dubou a lidi, kteří
tu žijí. Jen pořád nemůžu přijít na to, co vlastně městu přináším tím, že sedím v zastupitelstvu (smích).
Obdivuju třeba Irču za to, co dělá, a jak se v tom vyzná. Já vůbec nerozumím právnickému jazyku, trpím
u čtení smluv, to není pro mě. Proto dělám medicínu
a do takových věcí, kterými se zabývá úřad, se nehrnu. Do zastupitelstva jsem původně vůbec nechtěla,
přemluvili mě.

sebe sama. Během poutě jsem se naučila rozumět
vlastnímu tělu, přesně jsem věděla, že když ujdu
10 km, začne mě bolet prostředníček na levé noze,
a že bude čas zastavit a dát si kafe. Samozřejmě, že
jedním z důvodů téhle mé cesty byla víra, ale žádné
velké prozření mi to nepřineslo. Uvědomila jsem si
ale jednu strašně důležitou věc, a to si, že „chceš-li
dojít dál, tak zpomal“.

Teď trochu popojdeme k rodinnému životu.
Máš dvě děti. Jak zvládáš kombinovat pracovní
a rodinný život? Netrápí tě jako matku, že věnuješ tolik času práci? Do jaké míry ovlivnila tvoje
práce výchovu dětí?
My jsme zvyklí, myslím, že to zvládáme dobře.
Třeba Majda mi hodně pomáhá i při kurzech první
pomoci, jsme sehrané, je to skvělá parťačka. Jozífek
je povahově jiný než ona, ten má své zájmy. K medicíně ani jeden ale netíhne. Majda umí jazyky, zajímá
ji politika. Jsem šťastná, že jsou moje děti takové,
jaké jsou, miluju je. Nikdy jsem nebyla matka, co se
o děti přehnaně bála, možná i díky tomu jsou naše
děti tak soběstačné. Třeba kde je dětská pohotovost,
vím proto, že jsem tam se záchrankou vozila jiné
děti. Osobně tvrdím, že hypersterilní prostředí je pro
děti škodlivé, zkrátka s ničím se to nesmí přehánět.
Nemyslím si, že by moje práce nějak ovlivňovala výchovu – naopak, Majda mi kolikrát vyčetla, že když
mají spolužáci kašel nebo rýmu, jsou doma, ale ona,
že dokud dýchá, musí do školy (smích).

Když zmiňuješ ordinaci, je asi vhodná příležitost sdělit svým pacientům, že budeš svoji ordinaci stěhovat.
Ano, z Nového města přesídlím na Masarykovo
náměstí. Pronajala jsem si prostory v přízemí v domě
pana Flégla. Je to dobře situované místo, hned vedle
je lékárna, pacienti to jistě uvítají. Všechna povolení
už máme a teď nás čeká přizpůsobit si prostory. Je
to tam fajn, těším se.

Aktivit máš opravdu hodně. Je něco, co bys
ale nikdy dělat nechtěla?
No, ta otázka mě zaskočila. Asi by to byla právě
ta politika. Vrcholovou politiku vůbec. Ta komunální
je asi ještě dobrá a zdravá, ale myslím, že někdy už
i na úrovni krajů se dějí „zajímavé“ věci.
O cestování jsme se už bavili, ale byla jsi
i poutnice do Santiaga de Compostely. Jak to
probíhalo?
To pro mě byla v poslední době úplně zásadní
věc, co se mi přihodila. Jsem křesťanka a už někdy
od 20 let jsem toužila putovat do Santiaga, což je
křesťanské poutní místo. Tenhle sen jsem si splnila
na podzim 2017, kdy jsem si udělala na měsíc čas,
dokázala jsem se rozhodnout, že tu nechám děti
a Pepu a vyrazím sama na cestu dlouhou 800 km.
Na téhle pouti, jsem potkala a poznala plno zajímavých lidí. Pro mě osobně to byla neuvěřitelná zkušenost, vyzrála jsem, zjistila jsem, že moje děti se
o sebe dokáží postarat. Naučila jsem se, zajímat se
taky sama o sebe, věnovat se sama sobě, vnímat

A když si chceš opravdu odpočinout? Jak relaxuješ?
No rozhodně ne na zahrádce. Nejsem záhonkový
milovník. Jdu si zaběhat, to mě baví. Nejvíc psychicky odpočinutá jsem byla na té pouti. Ráda vyrazím
do lesa, nebo do hor.
Poutí, kterou jsi podnikla, sis splnila velký sen,
je ale přeci jen ještě nějaké místo, které opravdu
moc toužíš navštívit?
No, táhne mě to na další pouť, ta by byla ale nejméně dvakrát tak delší. Chtěla bych jít starou poutní
cestou Via Francigena to je z Canterbury do Říma
pěšky přes Francii. Nevím, kdy to půjde, ale vím, že
ji chci podniknout. Svým souhlasem s provozováním
ordinace jsem si trochu svázala ruce, ale určitě na to
jednou dojde a já vyrazím.

Z našeho příjemného rozhovoru jsem nabyla
dojmu, že jsi opravdu velký dobrodruh. Je ale
něco, z čeho máš strach?
Mám strach z toho, co se teď projevilo v souvislosti s karanténou, Covidem a vším tím kolem.
Moje obavy nepramení z nějakého viru, to vůbec
ne, strach mám z toho, jak strašně jednoduše nás
někdo může připravit o naši osobní svobodu. Že stačí lusknout a člověk nemůže dělat vlastně skoro nic

z toho, co miluje, co nás činí šťastnými (cestovat,
vídat se s přáteli, jít si s nimi posedět k dobrému jídlu, bavit se…). Děsí mě ta křehkost demokracie, že
někdo může přijít s tím, že je žádoucí, abychom se
nechali sledovat, že chtějí sledovat náš platební pohyb, naše telefony… V dnešní době si spousta lidí až
lehkomyslně pohrává s tím, co o sobě kde zveřejní,
co o sobě komu umožní vědět. Myslím, že to není
dobré, a že je to velmi nebezpečné. Třeba já – nejsem na Facebooku, nejsem na Instragramu, nejsem
nikde – jsem divná? Nemyslím. Lidem, kterým chci,
o sobě dám vědět jiným způsobem. Proč všem podstrkávat svoje myšlenky?
Co máš na Dubé nejraději?
Mě přijdou fajn lidi. Některé pacienty jsem si už
hodně oblíbila. I ta příroda tady je krásná. Dubá a její
okolí je nádherné místo.
Co bys závěrem popřála našim čtenářům?
Asi bych jim přála, aby se snažili nevidět hlavně ty špatné věci, ale dokázali se radovat i z těch
hezkých. Aby si naučili brát ostatní takové, jací jsou
i s jejich chybami a nikoho nesoudili. Ne vždy jsou
věci takové, jaké se zdají být, a člověk musí vnímat
hlavně pozitiva. Všechno negativní se v nás ukládá,
a to nevede k ničemu dobrému. Takže, buďme dobří
k druhým a oni nám to oplatí.
mar

V PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ NAJDETE
ROZHOVOR SE ZASTUPITELEM
TOMÁŠEM NOVÁKEM.
BAVIT SE BUDEME NEJEN
O PODNIKÁNÍ, NEBO MYSLIVOSTI, ALE TŘEBA I O ZÁŽITCÍCH ZE SVATEBNÍCH OBŘADŮ
Z POHLEDU ODDÁVAJÍCÍHO,
A ŽE JICH BYLO...
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ZÁSAHY JPO II/1 SDHO DUBÁ
Dne 6. 4 .2020 od 13:07 do 13:51 hodin vyjela jednotka s technikou CAS 32 T148 II. v počtu 1+2 k nahlášenému ohništi po pálení klestu na 6,68 km silnice III/27325 ke Ždíreckému dolu. Na místě zjistili, že
jedná o žhnoucí kontrolované ohniště cca 4x4 metry,
u kterého se nacházel jak oznamovatel, tak i osoba,
která měla ohniště na starost. Hasiči na místě tuto
osobu poučili a ohniště uhasili cca 1 000 litrů vody.
Dne 6. 4. 2020 od 13:17 do 18:19 vyjela jednotka s technikou CAS 32 T148 I. a II. a Nissan Patrol
v celkovém počtu 7 členů jednotky k požáru ohniště po pálení do Lhoty. Na místě byla nalezena dvě
žhnoucí ohniště. V Nedamově byla zřízena čerpací
stanice vody, která byla na místo dovážena kyvadlově. Na likvidaci ohnišť bylo použito 39 600 litrů vody.
Než vyjela jednotka k další nahlášené události, odvezla z Nedamova všechny věci používané při čerpání vody z rybníka.
Dne 6. 4. 2020 od 17:22 do 20:01 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 32 T148 I. a II. v celkovém
počtu 5 členů jednotky do Blatců na požár ohniště po
pálení po lesní těžbě. Po jeho likvidaci, na níž bylo
použito 26 400 litrů vody, která byla oběma cisternami dovážena kyvadlově, se jednotka vrátila zpět
na základnu.
Dne 7. 4. 2020 od 15:13 do 17:44 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 v počtu 1+4 k požáru sazí v komíně do Tuhaně. Jednotka vypomohla
ostatním jednotkách s čištěním komínového tělesa
pomocí kominického náčiní. Po vyčištění celého tělesa a domluvě s velitelem zásahu se jednotka vrátila
na základnu.
Dne 8. 4. 2020 od 13:00 do 15:35 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 32 T148 I. do Blatců ke
žhnoutcímu ohništi po pálení lesního klestí. Na lokalizaci požáru byl zbudován jeden proud 6x "D" a poté
bylo ohniště dohašeno proudem "C". Při zásahu bylo
použito 13 200 litrů vody.
Dne 9. 4. 2020 od 14:22 do 16:01 hodin vyjela jednotka s technikou CAS 32 T148 II. ke třem žhnoucím
ohništím po pálení lesního klestí. Likvidace ohnisek
byla provedna 6 600 litry vody a jedním proudem 6x
"C". Po ukončení zásahu se jednotka vrátila na základnu.
Dne 10. 4. 2020 od 13:42 do 15:28 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 32 T148 II. a Nissan Patrol v celkovém počtu 5 členů jednotky do Blatců k
lesnímu požáru. Na místě bylo nalezeno ohnisko cca
3x3 metry, na jehož likvidaci bylo použito cca 6 600
litrů vody a jeden proud "C". Při vyhledávání ohniska
došlo k poruše spojky na vozidle Nissan Patrol, což
bylo nahlášeno veliteli zásahu.
Dne 10. 4. 2020 od 18:39 do 21:55 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 32 T148 I. a II. v počtu 5
členů jednotky do Ždírce k lesnímu požáru. Na místě
bylo nalezeno ohnisko cca 80x70 metrů. Jednotka
se zpojila jak do likvidace požáru, tak i do kyvadlové
dopravy vody. Použito bylo na 19 800 litrů vody.
Dne 11. 4. 2020 od 12:11 do 14:35 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 32 T148 I. a II. v počtu 5
členů jednotky k Husí cestě. Na místě bylo celkem
pět ohnisek po pálení klestí. Na jejich likvidaci byly
použity dva útočné proudy "C" a cca 13 200 litrů vody

Dne 11. 4. 2020 od 16:41 do 19:57 hodin s technikou CAS 32 T148 I. a II. v počtu 6 členů jednotky do
Blatců . Na místě bylo nalezeno ohnisko o velikosti
cca 50x70 metrů. Zásahu se zúčastnila také jednotka HZS stanice Doksy. Na likvidaci bylo použito
deset proudů "C" a pět proudů "B". Z jedné CAS 32
T148 byla přiváděna k požářišti a druhá cisterna byla
pověřena kyvadlovou dopravou vody. Použito bylo
na 19 800 litrů vody.

Dne 9. 5. 2020 od 11:43 do 12:38 hodin vyjela jednotka s technikou CAS 25 v počtu 1+3 k dopravní
nehodě do Bukovce, kde se mimo komunikaci nacházely dva havaravané motocykly. Záchranáři měli
na místě v péči lehce zraněnou osobu. Z jednoho
motocyklu unikl olej, který byl zasypán sorbentem.
Na místě zasahovala jednotka HZS stanice Doksy,
dopravní policie a policie ČR. Doprava byla řízena
kyvadlově.

Dne 12. 4. 2020 od 14:50 do 15:59 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 32 T148 II. v počtu 1+3 do
rekreačního střediska Kladno v Doksech k lesnímu
požáru. Po příjezdu na místo rozhodl velitel zásahu,
že z cisterny naší jednotky bude voda dodána do cisterny, která zde již zasahovala. Po likvidaci požáru se
jednotka vrátila zpět na základnu.

Dne 10. 5. 2020 od 19:23 do 20:18 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 32 T148 II. k obci Blatečky k požáru kompostu. Jednotka použila cca 3 000
litrů vody. Na místě zasahovala také jednotka HZS
stanice Doksy.

Dne 12. 4. 2020 od 16:59 do 17:39 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 32 T148 II. v počtu 1+3 do
Blatců k požáru ohniště po pálení klestu. Po příjezdu
na místo zásahu rozhodl velitel, že počet zasahujících hasičů je dostatečný a pomoc naší jednotky
není třeba. Ta se proto vrátila na základnu.
Dne 17. 4. 2020 od 16:18 do 18:23 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 32 T148 II. v počtu 1+4
do Zahrádek k lesnímu požáru. Z rozhodnutí velitele
zásahu dodala jednotka ze své cisterny do cisterny,
která zde již zasahovala a dále vypomáhala s likvidací požáru.
Dne 18. 4. 2020 od 14:22 do 19. 4. 2020 do 16:51
hodin vyjela jednotka s technikou CAS 32 T148 I., II.
a Nissan Patrol v celkovém počtu 8 členů jednotky
do Tuhaně k lesnímu požáru, který zachvátil plochu
cca 150x250 metrů. Cisterny naší jednotky byly určeny pro kyvadlovou dopravu vody do cisterny, která
již na místě zasahovala. Dále jednotka vypomáhala
s likvidací požáru.
Dne 21. 4. 2020 od 17:29 do 21:18 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 32 T148 I. a II. v počtu 6
členů jednotky do Tuhaně k lesnímu požáru o rozloze cca 50x60 metrů. Jednotka byla určena ke kyvadlové dopravě vody a pomoci s likvidací požáru.
Dne 23. 4. 2020 od 10:21 do 11:39 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 32 T148 II. v počtu1+3 do
Blatců k doutnající hrabance. Naše jednotka spolu
s jednotkou HZS stanice Doksy prováděla průzkum
nejbližší přístupové cesty. Požářiště objevila jednotka SDH Doksy na opačné straně, než kam byla vyslána naše jednotka. SDH Doksy provedla dohašení
a naše jednotka se vrátila na základnu.
Dne 1. 5. 2020 od 17:59 do 19:40 hodin vyjela jednotka s technikou CAS 25 k nehodě dvou osobních
vozidel na komunikaci I/9 k dětskému domovu. Na
místě byly tři lehce zraněné osoby, všechny se nacházely mimo vozidla. Protipožární opatření na jednom z vozů a první pomoc osobě s poraněním hlavy
zajistil dobrovolným hasičem v civilu ještě před příjezdem jednotky. Jedno vozidlo se nacházelo mimo
vozovku. Jednotka zajistila druhý vůz proti možnému
vzniku požáru a řídila provoz kyvadlově. Na místo
dorazila také jednotka HZS stanice Doksy a dopravní policie. Při nehodě došlo k úniku oleje na vozovku,
ten byl zasypán sorbentem. Dva zranění byli převezeni k ošetření do českolipské nemocnice. Jednotka
pomohla s naložením vozu na odtahovou službu.

Dne 11. 5. 2020 od 17:50 do 18:22 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 v počtu 1+4 k technické pomoci k odstranění stromů z komunikace II/270.
Jeden ze stromů byl již rozřezán lesními dělníky,
jednotka jej odklidila a provedla úklid vozovky. O cca
2 km dále se na vozovce nacházela část spadlého
stromu. Jednotka jej odklidila a před odjezdem na
základnu provedla úklid vozovky.
Dne 17. 5. 2020 od 20:09 do 21:34 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 32 T148 II. a Nissan Patrol v počtu 6 členů jednotky k doutnajícímu ohništi
v nepřístupném místě o rozloze cca 1x1 metr. Ohniště bylo zlikvidováno pomocí hasebního vaku, který
byl naplněn 20 litry vody. Místo bylo okopáno motykosekerami.
Dne 20. 5. 2020 od 15:04 do 17:28 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 32 T148 I. a II. v počtu
5 členů jednotky na Plešivec k lesnímu požáru
v nepřístupném terénu. Na místě bylo nalezeno ohniště o rozloze cca 10x15 metrů, na jehož likvidaci
bylo použito cca 13 200 litrů vody. S likvidací požáru
pomáhala také jednotka HZS stanice Doksy.
Dne 23. 5. 2020 od 9:59 do 10:37 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 v počtu 1+4 k dopravní
nehodě dvou vozidel do Tupadel. Na místě již zasahovala jednotka HZS Mělník.
Dne 23. 5. 2020 od 17:28 do 18:05 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 v počtu 1+4 do Tupadel k dopravní nehodě dvou osobních automobilů na
komunikaci I/9. Jedno z vozidel se nacházelo mimo
vozovku, jednotka na něm provedla protipožární
opatření. Po příjezdu jednotky HZS Mělník bylo místo události předáno veliteli zásahu a po dohodě s ním
se jednotka vrátila zpět na základnu.
Dne 26. 5. 2020 od 16:22 do 16:48 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 v počtu 1+3 k technické pomoci k odstranění stromu z komunikace. Část
stromu zasahovala do komunikace III/2705 (na 6,19
km). Ještě před příjezdem naší jednotky byla na
místě jednotka HZS stanice Doksy. Naše jednotka
vypomohla s rozřezáním spadlého stromu a úklidem
vozovky.
mar

Potřebujete hasiče?
Volejte na linky
150 nebo 112
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HASIČI RADÍ OBČANŮM:
CO DĚLAT PŘI POŽÁRU VOZIDLA?
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje eviduje ročně kolem 100 ohlášených požárů dopravních prostředků. Mezi hlavní příčiny těchto požárů
patří technické závady, nejčastěji na elektroinstalaci
a výfukovém potrubí, nebo úmyslné zapálení. Protože se u podobné události můžeme ocitnout všichni,
zopakujme si několik základních pravidel, jak správně postupovat.
Začne-li se kouřit za jízdy z motorového prostoru
vozidla nebo ucítíme-li zápach spáleniny, je třeba
okamžitě zastavit, vyndat klíče ze zapalování a rychle auto opustit.
Než vystoupíme z vozidla, oblékneme si reflexní
vestu. Nezapomeneme z vozu pomoci dětem, starším a nepohyblivým osobám, případně zvířatům.
Zůstaneme v dostatečné vzdálenosti mimo vozovku, pokud možno za svodidly. Pokud to situace
umožňuje, nezastavujeme poblíž míst, kde by požár
mohl způsobit další škody, například v blízkosti jiných
vozidel, budov, benzínových čerpacích stanic, plastových kontejnerů a popelnic nebo v tunelech.

Je nutno si uvědomit, že i při zatažené ruční brzdě
může dojít k jejímu přehoření a samovolnému rozjetí
vozidla z kopce. Z tohoto důvodu je vhodné u hořícího vozidla nechat zařazen rychlostní stupeň. Poté
ihned zavoláme hasiče na čísle 150 nebo 112.
V případě, že to situace umožňuje a rozhodneme
se požár hasit hasicím přístrojem z výbavy vozidla,

je třeba postupovat velmi opatrně. Hasicí přístroj můžeme použít pouze na začínající požár. K hořícímu
vozidlu přistupujeme ze směru po větru. Hasicím přístrojem je třeba hasit pouze přes mezeru mírně otevřené kapoty i z důvodu větší účinnosti hasebního
prášku. Při otevření kapoty motorového prostoru by
došlo k rychlému přístupu vzduchu, který by podpořil
hoření. Pozor na popáleniny od rozpálené kapoty.
Pokud už z vozu šlehají plameny a nenacházejí
se v něm žádné osoby, tak se k vozu nepřibližujeme.
Mohlo by dojít ke zranění. Hašení většího požáru
přenecháme hasičům, kteří jsou vybaveni vhodnou
technikou a především ochrannými pomůckami.
Nejvhodnější hasicí přístroj pro osobní vozidla je
práškový, který můžeme zakoupit ve většině prodejen s autodíly a autodoplňky. Postačí malý kilový
nebo dvoukilový. V některých zemích EU tvoří povinnou výbavu vozidla. Hasicí přístroj umístíme ve voze
co nejblíže řidiči, tak aby v případě dopravní nehody
nemohl zranit osádku vozidla. Nejlepší je uchycení
v dosahu pro rychlé použití, např. k podlaze pod jedním
z předních sedadel, případně ve schránce před

spolujezdcem. Kromě hasicího přístroje je vhodné
mít ve svém vozidle také řezač pásů, který umožní v
případě potřeby přeřezat zapnuté bezpečnostní pásy
a dostat se tak rychleji z vozidla.
por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka prev. výchovné činnosti HZS LK
ilustrační foto archiv HZS ČR

Ohlašování pálení
biologického odpadu
na volném prostranství
Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení biologického odpadu, 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 telefonicky na čísle 950 471 111 nebo z pohodlí domova po
internetu pomocí jednoduchého formuláře.
Aplikace pro on-line registraci a pro vyplnění
formuláře je umístěna na: https://paleni.izscr.cz/ .
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 (klestu, shrabaného listí a stařiny), je vhodné také ohlásit pálení
na KOPIS HZS LK. Touto informací lze zabránit zbytečným výjezdům jednotek požární ochrany k domělému požáru, který může nahlásit například soused.
Při ohlašování pálení je nutno uvést především následující informace:
- datum a místo pálení
- osobu, která je za pálení odpovědná a kontakt (mobilní telefon)
- dobu, po kterou bude pálení probíhat
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 (silný
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.
převzato z www.hzscr.cz

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

zakazuje

vypalování porostů. Zakázáno je také
spalování "nepřírodních" materiálů
a odpadu.
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zajímavosti

ŠIBENIČNÍ VRCH

Necelých 2,5 km od Dubé směrem na Dřevčice
leží po levé straně zalesněné návrší, nazývané na
současných mapách Šibeník. Podíváme-li se do
starších map, nalezneme také název Šibeničák, hovorově zkráceně Šibeňák. Bohumil Kinský ve svém
průvodci z roku 1936 nazývá toto místo jen Šibenice
a uvádí nadmořskou výšku 307 m. Původní německý název zněl Galgenberg – tedy Šibeniční vrch.
Město Dubá mívalo kdysi hrdelní právo, tedy
mohlo odsoudit a popravit zločince. Pravděpodobně
první místo, kde stávala šibenice, bylo nad mlýnem
ve Švihově – zaniklé osadě na křižovatce cest do
Mšena, k Vrabcovu a do Dražejova. Švihovský mlýn
se již kolem roku 1520 nazýval Šibeniční (Galgenmühle). Dnes celá lokalita spadá pod Rozprechtice.
Kdy přesně byla šibenice umístěna k Dřevčické
silnici, není jisté. Každopádně na mapě I. vojenského mapování (2. polovina 18. století) je zakreslená
na pahorku, nazvaném Šibeniční vrch. Od silnice
k ní vedla tak zvaná Soudní cesta. Bedřich Bernau
píše, že v jeho době, tedy kolem roku 1885, byly
ještě na obnaženém západním vrcholku Galgenbergu slabě patrné tři díry po trámech. Byly údajně

POZNÁTE,
CO TO JE?
Tentokrát jsme si pro vás připravili trochu jinou
fotohádanku. Poznáte, co je na obrázku?
Malá nápověda, tenhle krásný exponát je v současné době k vidění na výstavě v Galerii Šatlava.
Foto: Pepa Středa

Řešení naleznete na str. 23

od sebe vzdáleny přibližně 3 metry. Podle toho by
stavba šibenice byla trojboká, ale podle značky na
vojenské mapě, byla šibenice dřevěná čtyřboká,
tedy ze čtyř trámů. Zákresy v mapách I. vojenského
mapování jsou velmi pečlivé – rozlišovaly šibenice
dřevěné nebo podezděné, trojboké, čtyřboké či jen
ze dvou trámů.

Bernau se také zmiňuje, že podle tradice byli
popravení zločinci odtaženi ze stráně a pohřbeni
na úpatí. Ovšem jak sám Bernau přiznává – nikdy
žádná těla se pod kopcem nenašla. Do kdy přesně
se toto zařízení v Dubé používalo, není známo, ale
otcovrah Ignaz Schiffner byl popraven v červenci
1774 v Mladé Boleslavi a ne v Dubé. Exekuce byla
ovšem provedena lámáním v kole a je možné, že
dubské popravčí místo tímto zařízením nedisponovalo, spíše ale v té době už nebylo v „provozu“. Dnes
se pod západním vrcholkem zachoval jen zbytek
kříže na kamenném tarasu.
Nedaleko druhého vrcholku Šibeničního vrchu,
ve středu lokality, stojí křížový kámen. Jeho původní
stanoviště bylo blíže tomuto vrcholu na vyvýšeném
místě, které ale zaniklo při vývratu stromu. Přitom tehdy kámen spadl a zlomil se. Po opravě byl
umístěn o něco dále. Křížové kameny – tedy kameny
s vytesaným obrysem kříže – měly stejný účel jako
tak zvané smírčí kříže. Stavěly se v místech, kde došlo k vraždě, zabití či jinému neštěstí. Ve středověku
bylo vytesání a vztyčení takového kamene součástí
trestu pro zločince.
myš
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PŘES LHOTU
Na výlet, dlouhý přibližně 14 km, se vydáme
z Dubé dřevčickou silnicí, která podchází jeden
z mostů obchvatu. Mineme odbočku ke Krčmě a na
vrcholku stoupání můžeme odbočit vlevo a prozkoumat lokalitu zvanou Šibeník, kde se mimo jiné
nacházejí zajímavé skalní útvary.

mi, až vyústí na Husí cestu, kde se dáme doprava.
Mineme vyštěrkovanou odbočku a po necelých 150
m odbočíme doleva lesní cestou, která nás dovede na zeleně a červeně značenou trasu směrem
k Čapu. Půjdeme vlevo až k rozcestníku pod Čířem,
kde odbočíme po červené značce opět doleva.

Poté pokračujeme po silnici dál, mineme odbočku do Drchlavy a o něco dále zabočíme doleva do
Lhoty. Vesnická památková rezervace Lhota nabízí
pěkné ukázky lidové architektury, zvlášť působivé
jsou domy přistavené k pískovcové skále. Naproti
obnovenému rybníčku vidíme kamenný podstavec
s křížem, datovaný rokem 1891. Asi po 50 m odbočíme za silnice doprava kolem velkého roubeného domu, cesta vede v mělkém kamenném úvoze
vzhůru.
Scházíme lesní cestou do úzkého, poněkud pochmurného údolí, stíněného usychajícími smrky. Posléze se krajina otevře, vpravo se táhnou pastviny, po
levé straně cesty vidíme mohutné různě tvarované
skaní bloky. Mineme odbočku k domům Lešnice
a hlubokým úvozem scházíme dolů.

Dojdeme na rozcestí, kde vpravo bychom se dostali k Butterbergu u Dřevčic. My ale půjdeme vlevo,
cesta mírně stoupá, vede půvabnými lesními partie-

Vlevo si můžeme všimnout kamenného podstavce s křížem. Cesta vyústí na silnici v Pavlíčkách,
kde se dáme doprava a po necelých 200 m odbočíme vlevo po modré turistické značce.
Projdeme kolem památkově chráněného roubeného statku a posléze vystoupáme do hlubokého
skalního úvozu tak zvané Ebelovy cesty s reliéfy
Ukřižování a Panny Marie. Z úvozu vyjdeme na pěši-

nu mezi pastvinami a pokračujeme k Horní Dubové
Hoře. Pěšina vystoupá mezi domy na cestu, po které
půjdeme doleva. Naproti domu čp. 2 si můžeme
prohlédnout tabuli s informacemi o Dubové Hoře –
jedno ze zastavení systému Dubské Švýcarsko.
Projdeme, stále po modré značce, kolem bývalého penzionu a o něco dále, kde modrá značka uhýbá
doleva dolů, pokračujeme rovně. Lesní cesta, která
nás vede po vrstevnici podél skal na jedné straně
a nad hlubokým údolím na druhé, ústí na zpevněnou cestu, na které se dáme vlevo. Pokračujeme až
k hlavní silnici 1/9, kterou přejdeme a po staré silnici
se vrátíme do Dubé.
myš
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nejlepší místo pro život

BYLINKOVÝ KURZ V BYLINKOVÉ ZAHRADĚ
- MALÁ FOTOREPORTÁŽ
Začali jsme v 10 hodin.

Vyrobili jsme si estragonový ocet.

Zkoumali jsme.

Báječné počasí bylo.

Namíchali jsme si čajové směsi.

Očichávali jsme.

Sázeli jsme bylinkovou bedýnku.

Bylinné oleje máme...

Pěkně i s popisky.

A závěrečný kvíz....

červen a červenec
v zahradě

SO 6. 6.
- víkend otevřených zahrad

SO 20. 6.
- jednodenní bylinkový kurz, 10 – 17 hod
NE 21. 6.
- kurz pro maminky s dětmi, 10 – 12 hod
NE 21. 6.
- vycházka za bylinkami do přírody, 15 – 17 hod
SO 25. 7.
- Svatoanenská zahradní slavnost
NE 26. 7.
- workshop "Jak si založit vlastní bylinkovou zahrádku" a použití běžných bylinek, 10 – 17 hod
Dále připravujeme: víkendový kurz s vycházkou,
jógou a šitím vonných pytlíčků; výroba přírodní
kosmetiky; vycházky za bylinkami do přírody;
odpolední cyklus povídání o sezónních bylinkách.
Na všechny kurzy je třeba se rezistrovat předem.
Dřevčice 10, Dubá u České Lípy
www.zahradalevandule.cz, FB Zahrada Levandule,
tel. 728 074 749,
e-mail: jana@zahradyergat.cz

Další bylinkový kurz v Bylinkové zahradě Levandule ve Dřevčicích bude 20. 6. 2020. Anebo se
můžete přijít jen tak projít zahradou, v červnu je
nejkrásnější.

Všichni výborně obstáli, všichni se něco naučili a odvážejí si ocet, olej, čaj a bedýnku.
Všem účastníkům děkuji, bylo mi s vámi moc fajn.
Tak zas někdy příště. Těším se!
Jana Samcová

Dubáček | červen 2020

Zase jsme spolu

25.5.2020 se otevřely dveře základních škol pro
první stupeň. Nejinak tomu bylo i u nás v Dubé. Rodiče tak měli možnost své dítko po vyplnění přihlášky
poslat „konečně“ do školy.
Žáci druhé třídy přišli téměř všichni, což mě, coby
třídní učitelku, velmi těší. Těšili se na sebe i oni. První zklamání však přišlo co nevidět, když zjistili, že
jsou z důvodu nařízení rozděleni do dvou tříd.
Bylo vidět, že někteří s tím opravdu bojují. Cizí třída a jen polovic kamarádů…. Děti se chtěly alespoň
vidět. Co teď?
Bylo na mně s tím něco udělat, rychle zaimprovizovat. My učitelé toto ovládáme. Vždyť děti jsou
nevyzpytatelné. Nejprve si každý z dětí vyráběl
vlaječku se svým jménem a obrázkem. Tím jsem
získala čas a odměřila každému dva metry na provázku. Právě dva metry oddělovalo očko, na které
si každý zavěsil vlaječku a stál si u ní. Nakonec nás
dělily pouze dveře ze staré budovy do nové. To bylo
radosti, když se dveře otevřely. Šňůra to byla hodně
dlouhá, ale děti se viděly, mávaly si…. V tu chvíli se
jejich oči rozzářily a vůbec jim ta vzdálenost nevadila. Opět jsme táhli za jeden provaz. Odpoledne jsem
provázek natáhla mezi jejich třídami a vlaječky prohodila. Přesto, že žáci mohli zůstat doma a plnit či
neplnit úkoly z distanční výuky, vrhli jsme se do učení

ze života škol
a věřte, jde nám to bezva. Máme se rádi, a tak nám
to jde všechno tak nějak lépe.
A co dětem doma chybělo nejvíce? Většinou kamarádi, školní oběd, teta Naďa (paní asistentka),
paní učitelka, zvířátka z chovatelské třídy, plyšák
Myšák (maskot třídy), legrace …
Mgr. Jana Pancová, třídní učitelka

Druháci si připomněli
DEN ZEMĚ
Planeta Země slaví každý rok 22. 4. svůj svátek.
Připomínají si ho lidé na celém světě. I žáci z 2. třídy
si tento den připomněli. Pilně plnili úkoly zaměřené
na toto téma. Řešili slovní úlohy, četli si básničku
o Zemi, vymýšleli, jak využít přírodní materiál, bez
poničení přírody, k výrobě něčeho nového, krásného, naučného. Kreslili sluníčka, kde jak jinak, než tematicky, dozdobili paprsky. Děti si zasadily rostlinky,
o které se budou starat, Nelinka dokonce zasadila
několik stromů. Nezapomněli ani na odpadky v přírodě, které během krátkých procházek uklízeli.
Mgr. Jana Pancová, třídní učitelka

DĚTSKÝ DEN U ČTVRŤÁKŮ

Čtvrtá třída strávila den v přírodě. Kam jsme šli
a jak se nám to líbilo si můžete přečíst:
Na výletě se mi líbilo všechno. Šli jsme kolem
Dubé, Rozprechtic, Panské Vsi, Nedamova a zpátky do Dubé. Ráda chodím, v lese se mi líbilo, bavilo mne chodit do kopce a fotit se. Bylo to takové
dobrodružné a zábavné. Sluníčko nám krásně svítilo
a viděli jsme srnku. Ušli jsme 11 kilometrů.
Ela S.
Moc se mi líbila příroda. A zvuk ptáčků, kteří zpívali a cvrlikali. Viděli jsme stopu od prasete. Také
jsme šli do velkého kopce, který byl hodně strmý.
Kája P.

Dne 1. 6. na den dětí jsme šli na trošku větší túru.
Túra začala u sv. Prokopa - Rozprechtice - Panská
Ves - Nedamov - Dubá. Byla to docela dřina, až nás
bolely nohy. Ale co na tom bylo nejhezčí? Přehlídka
ptáčků a papoušků v Nedamově u Veselých. No prostě velké díky patří paní učitelce Jelenové a Šepsové. Moc děkuji za tento výlet.
Kuba N.
V pondělí 1. června jsme šli na výlet. Udělali jsme
si okruh přes Panskou Ves a šli jsme do Černého
Mlýna v Nedamově. Kde jsme se podívali na ptáčky.
Byli jsme i v Rozprechticích, kde jsme se nasvačili.
A byl to krásný nezapomenutelný výlet.
Terka H.

Blíží se léto
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Roční období, které mají děti nejraději je léto. Už
se nám blíží, a tak si právě o něm povídali žáci druhé
třídy v hodině prvouky. Co vše se jim na létu líbí?
Prázdniny, koupání, teplo, dlouhé dny a více sluníčka.
A co když svítí sluníčko a náhle do toho začne pršet? To se potom objeví DUHA.
Duha je oblouk barev, které jsou seřazeny jedna
za druhou. Duha je vlastně světelný trik. Je složená ze základních barev slunečního světla. I když se
nám může zdát, že sluneční světlo nemá žádnou
barvu, přesto je složeno z mnoha barev od vnějšího
okraje duhy směrem k vnitřnímu v pořadí: červená,
oranžová, žlutá, zelená, modrá až fialová.
Děti si takovou duhu vyzkoušely i v hodinách výtvarky mícháním barev a při pracovních činnostech
pokusem. Ten je samozřejmě bavil nejvíce. Dal se
totiž sníst.
Mgr. Jana Pancová, třídní učitelka
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VÝSTAVA O 2. SVĚTOVÉ VÁLCE

Poděkování

Dne 20. 5. 2020 byla zahájena výstava na téma
„2. světová válka“. Tato výstava byla vytvořena k příležitosti 75. výročí konce války. Navštívit jí můžete
v Galerii Šatlava, která se nachází v přízemí Městského úřadu Dubá.
První část výstava tvoří informace a předměty vztahující se k průběhu války. Zaměřili jsme se
převážně na oblast Čech i samotné Dubé a jejího
okolí. Návštěvníci si mohou prohlédnout různé články, písemné informace a výpovědi z této doby, dále
vojenské knížky, vkladní knížky atd. K vidění jsou
také např. vojenské helmy, bodné i střelné zbraně –
např.: Československý bodák, puška Mauser model
98, výbava pozemních vojsk – ešus, příbor, polní láhev, vojenský batoh (tele) atd., vojenské a sportovní
odznaky, také volební odznak Hitlera, prsteny, mince
a bankovky, torzo kódovacího stroje ENIGMA a mnoho dalšího.
V první base je instalován projektor a pro dokreslení atmosféry zde pouštíme tři krátké filmy
z prostředí koncentračního tábora. Celá místnost má
navozovat dojem koncentračního tábora. Jsou zde
k nahlédnutí fotografie a články týkající se dozorců

i slavných osobností, které byly zavřeny do koncentračního tábora. Na chodbě naleznete fotky z půdy
v koncentračním táboře Terezín, které nám poskytl
pan Lukáš Lev, který dělá průvodce právě v Terezíně. Samozřejmě mu velice děkujeme za pomoc
a odborné konzultace.
Ve druhé base se věnujeme poválečnému období, zabavení majetku a odsunu Němců z naší oblasti. Přečíst si tu můžete i jmenný seznam odsunutých
Němců z Dubé a okolí.
Při instalaci výstavy jsme se snažili zapůsobit na
její návštěvníky nejen vizuálně, ale také emočně,
protože právě emoce, ať už strach, úzkost, nenávist
nebo naopak dobrosrdečnost a ochota obětovat se
pro pomoc druhým jsou s tímto největším válečným
konfliktem v naší historii úzce spjaty. Na výstavu jste
všichni srdečně zváni. Přijďte se podívat, stoupnout
si před zrcadlo a představit si, jak neuvěřitelně těžké muselo být, přestat být sám sebou a stát se „jen
pouhým číslem“.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kdo nám
do výstavy přispěli předměty ze svých sbírek i všem,
kdo pomáhali při její přípravě a instalaci. Děkuji.
Petra Mečířová

Zlatá ruka Karla Jerie

DÍLA Z DEPOZITÁŘE

Akademický malíř Karel Jerie je známý především
jako mezinárodně uznávaný tvůrce komiksů. Je ale
především malíř, i když jeho obrazy mají s komiksy
mnoho společného - čitelnost a příběh, který vyprávějí. Výstava v Galerii Pošta v Dubé, nazvaná Zlatá
Ruka No.3, podle jednoho z obrazů, bude zahájena
vernisáží výjimečně ve čtvrtek 25. června od 18 hodin.
Karel Jerie pochází z Prahy, absolvoval Výtvarnou
školu Václava Hollara a poté Akademii výtvarných
umění v Praze v ateliérech Antonína Střížka a Michaela Rittsteina. Věnuje se kromě malby a komiksů
také ilustracím. V Galerii Pošta vystavoval již v roce
2007.
Na vernisáž výstavy Zlatá Ruka No.3 v Galerii
Pošta v Dubé jsou všichni srdečně zváni. Návštěvníci se seznámí s vynikajícím malíře a navíc se mohou dozvědět zajímavosti o tvorbě komiksů. Výstava
potrvá do 25. července a bude přístupná v obvyklých časech – ve středu a v sobotu od 9 do 11 hodin
a v pátek od 14 do 16 hodin. Jiný termín si zájemci
o prohlídku budou moci dohodnout na telefonním
čísle 607 138 832.
myš

Komplikace, způsobené koronavirem, pozměnily plán výstav většiny výstavních síní a galerií.
I Galerie Pošta se musela přizpůsobit daným podmínkám, proto se první výstava návštěvníkům otevřela
až 20. května. Podbezdězský spolek intelektuální
a poetický připravil zájemcům možnost seznámit
se s některými zajímavými díly, která se v průběhu
let nashromáždila v depozitáři Galerie Pošta. Jde
o obrazy, grafiky či fotografie výtvarníků, kteří v galerii
v uplynulých letech již vystavovali, ale také jsou vystavena díla jiných autorů.
Návštěvníci si mohou připomenout tvorbu nadané, předčasně zesnulé malířky Daniely Talachové, či zajímavou ukázku jiné polohy tvůrčího přístupu
Igora Grimmicha staršího. Řada děl připomene autory, známé z předchozích výstav, ať již jde o Jiří-

Své sbírky, paměti, fotografie, odbornou literaturu nám poskytli:
Jiří Mečíř
Dominik Šrubař
Jaroslav Hybner
Miloslav Kolomazník
Vratislav Vokál
Bc. Lucie Matysová
Lukáš Lev
Bc. Jindřiška Brunclíková-Plzáková
Markéta Myšková
Kateřina Hendrychová
Jana Dufková
Josef Bernhard
Dále se na výstavě podíleli:
Mgr. Jana Pytlounová,
Petra Mečířová,
Monika Šimonová,
Ing. Irena Žalovičová
a další, kteří pomáhali s instalací
výstavy.

ho Vajdla, Svatopluka Klimeše, Kamila Matějoviče,
Igora Grimmicha mladšího, Olgu Otáhalovou, Petra
Císařovského, Marii Burdovou, Janu Buriánkovou,
Hanu Kohlovou, Irenu Gosmanovou nebo dvojici
výtvarnic Evu Vágnerovou a Irenu Štyrandovou.
Návštěvníci znovu uvidí i ukázku fotografické tvorby
Evy Pilarové. Nově se mohou seznámit s ranými
díly fotografů Michala Paciny a Miroslava Halady,
s grafikou Barbory Velebné či výtvarně pojednaným
plakátem Františka Skály.
Výstava Z depozitáře potrvá do 20. června a je
v Galerii Pošta v Dubé přístupná v obvyklých časech
– ve středu a v sobotu od 9 do 11 hodin a v pátek od
14 do 16 hodin. Jiný termín si zájemci o prohlídku
mohou dohodnout na telefonním čísle 607 138 832.
myš

Jak jste trávili
jarní svátky?
V květnovém vydání jsme vás vyzvali, abyste nám
poslali fotografie zachycující, jak trávíte jarní svátky
a volno. Autoři fotografií: Věra Drunecká, Jaroslav
Horyna, Květa Štveráčková, Libuše Demeterová,
Alena Janovská, Kateřina Mynaříková.

Program Letního
kina Nedamov 2020
červen 2020
Pá 26.6.2020 - Asterix a tajemství kouzelného
lektvaru
So 27.6.2020 - Příliš osobní známost
Út 30.6.2020 - Dolittle
červenec 2020
Pá 3.7.2020 - Ježek Sonic
Ne 5.7.2020 - Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
Út 7.7.2020 - Staříci
Pá 10.7.2020 - Tajný život mazlíčků 2
Ne 12.7.2020 - Spolu to dáme
Út 14.7.2020 - Na střeše
Pá 17.7.2020 - Angry Birds ve filmu 2
Ne 19.7.2020 - Případ mrtvého nebožtíka
Út 21.7.2020 - Muži v černém: Globální hrozba
Pá 24.7.2020 - Psí domov
Ne 26.7.2020 - Tenkrát v Hollywoodu
Út 28.7.2020 - Venom
Pá 31.7.2020 - Zakleté pírko
Promítat se začíná po setmění. Podrobný program na červena, červenec i srpen včetně jednotlivých cen vstupného bude zveřejněn v příštím vydání Dubáčku, na www.mestoduba.cz,
městském facebooku a na plakátech.

ŘEŠENÍ
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