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Milí čtenáři městského zpravodaje, přátelé,
máme za sebou měsíc červen, měsíc loučení. Letošní loučení s předškoláky a především deváťáky
proběhlo mnohem komorněji než v letech minulých, ale to mu rozhodně neubralo na kouzlu. Jsem
moc ráda, že mohlo proběhnout a že děti dostaly šanci se potkat, popovídat si, zavzpomínat. Akce,
které jsme brali již jako samozřejmost, se staly letos vzácností. Velmi milou vzácností.
V červenci se loučíme i s povinnostmi ohledně nošení roušek a rozestupů. Tímto bych chtěla moc
poděkovat školní jídelně, která po celou dobu i přes zavření školy fungovala a vařila obědy, jak pro
místní seniory, tak i školku a seniory z Tuhaně. Zatímco jiné školní jídelny zely prázdnotou, v Dubé
se po celou dobu vařilo. Poděkování patří také zaměstnankyním úřadu, které se střídaly při rozvozu obědů a dokázaly si zorganizovat práci tak, aby zvládly nejen svou běžnou práci, ale i rozvoz,
který jeden trval mezi 2-3 hodinami denně. Poděkování patří především Monice Šimonové za celou
koordinaci, která nebyla vždy úplně jednoduchá. Od 17. srpna budete mít možnost si obědy opět
odebírat přímo ze školní jídelny, tak jak jste byli zvyklí dříve.
Kulturní kalendář na jaře dostal trochu na frak, ale o to více se těšíme na Sportovní hry na víceúčelovém hřišti za autobusovým nádražím, kde si budete moci kromě obvyklých atletických disciplín
vyzkoušet i hod talířem na koš, který je základem Discgolfu nebo aktivitu připravenou asociací
orientačních běžců. V kempu v Nedamově proběhnou tři taneční večery, Mezinárodní jazzové dny
a především bude promítat letní kino. Budeme si moci užít posezení na zahrádkách, koupání, výlety
a grilování.
Při svých výletech nezapomeňte navštívit i některá zastavení z projektu Dubské Švýcarsko, které
vám postupně ve zpravodaji představujeme, mapka ke všem zastavením je k dispozici na webu města
nebo v informačním centru. Probíhá oprava Sušárny chmele, kterou lze na místě průběžně sledovat
a pokračují práce na veřejném prostranství za „Elitkou“ těsně pod náměstím. Náměstí nám krásně
rozkvetlo a především návštěvníkům Dubé se velmi líbí. I mezi místními je velká řada obdivovatelů
výsadby, která proběhla v minulém roce.
Maminky z Klubu malých Dubáčků připravily především pro rodiny s menšími dětmi „Kamínkovou
stezku“, ze které jsem nadšená a doufám, že si ji co nejdéle uchováme pro radost těch nejmenších.
Kamínky prosím ponechejte na místě pro potěšení a hry ostatních. Podrobnější informace najdete
v samostatném článku.
Na závěr bych si vypůjčila citát Alberta Einsteina „Existuje tisíce způsobů, jak zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit.“ Přeji všem, aby si užili počátku léta co nejlépe a se svým časem naložili jako
s největším pokladem. Společné chvíle trávené s blízkými jsou bezesporu to nejcennější, co nám
život přináší, a jestli ho budeme trávit sportem, výletem nebo jen společným posezením na zahradě
je věcí každého z nás.
Mějte krásné léto a podporujte místní podnikatele. :-)
Irena Žalovičová
starostka
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DUBSKÉ ŠVÝCARSKO: představujeme stanoviště ČERNÝ RYBNÍK
Druhým stanovištěm, které vám chceme představit v rámci našeho "seriálu", který je věnován
projektu Duské Švýcarsko - systém odpočívadel
s informačními panely o kulturně-historickém a přírodním dědictví krajiny, je Černý rybník v Nedamově. Jen pro upřesnění uvádíme, že Černý rybník je
zařazen do tzv. zámeckého okruhu. Většina z vás
ho zná spíše jako koupaliště v našem autokempu,
ale není voda jako voda a Černý rybník má opravdu zajímavou historii. No, posuďte sami...

Přírodní koupaliště v areálu Autokempu Nedamov je známé svým příjemným prostředím,
kvalitním zázemím a dobrým koupáním. Na své
si tu přijdou také rybáři. Černý rybník má ale i bohatou historii, která sahá nejméně do 16. století,
jak dokládá datace, kterou zmiňuje Miroslav Kolka v publikaci Technická zařízení na vodní pohon
v Dubé, Doksech a okolí (NPÚ 2014). V publikaci
si lze přečíst podrobnou historii a technické údaje
o Černém mlýně, stojícím nedaleko rybníka.
Samotný Černý rybník byl součástí vrchnostenských pozemků, náležejících k novoberštejnskému
panství. Voda k němu přitéká údolím od pozůstatků
prvního z mlýnů na Liběchovce. Nazýval se Mlýnek
(Kleinmühle), zbylo z něho několik do pískovcové
skály zahloubených prostor různého účelu a zčásti
do skály zasekaný mlýnský náhon. Ten nám spolu
s mapou 1. vojenského mapování (okolo 1766)
ukazuje, že mlýnské složení bylo poháněno vodou z výše položeného již zaniklého rybníka, nikoli
z dnešního, který ke zbytkům mlýna přiléhá. Z Černého rybníka pak voda zčásti napájela náhon, vedoucí k Černému mlýnu, ale také štolou vytesanou
ve skalním bloku tekla 1,65 km dlouhým náhonem
směrem k Šibeničnímu mlýnu v Rozprechticích
(někdejším Švihově).
Černý rybník samozřejmě sloužil také k chovu
ryb. A později i ke koupání. Ovšem první dřevěné kabinky na pilotech nad vodou stály jinde než
dnes - vedle skály na severní straně rybníka, a to
již na počátku 20. století. Pamětníci vzpomínají na
sedátka, vytesaná do skály, na kterých se děti na
slunci vyhřívaly, když zmrzlé vylezly z vody.
Podle pamětníků bývala jižní strana rybníka, kde
se dnes nachází pláž, zarostlá rákosím a mlynář

z Černého mlýna tam měl postavené molo, ze
kterého krmil ryby. Jinak ale na pozemcích v místech dnešního autokempu byla pole a louky, patřící
k areálu statku čp. 26, ze kterého se dodnes zachovala jen stodola. Obytná budova statku stála
před stodolou, byl to jednopatrový mohutný dům
s mansardovou střechou.
V roce 1945 nebyl už dům v nejlepším stavu
a dosídlenci, kteří se v něm usadili, nedokázali
tak velký dům opravit. Raději zažádali o jiný příděl
a odstěhovali se. Dům čp. 26 byl nakonec zbořen,
i stodola měla před několika lety namále. Naštěstí
byla opravena a nyní slouží pro potřeby autokempu. Na místě domu čp. 24 vedle vstupu do autokempu bývala hospoda – Schwarzschenke.
Na počátku 70. let minulého století vznikl na pozemcích, původně náležejících k domu čp. 26, rekreační areál, u vody byla zřízena pláž a vybudováno letní kino. Když byla v roce 1974 obec Nedamov
připojena k Dubé, koupaliště se dostalo do správy
Komunálních služeb města Dubá. V propagačním
materiálu z toho roku stojí, že je zde písečná pláž,
slunko po celý den, půjčovna loděk, širokoúhlé letní
kino, občerstvení a telefon k použití.
V posledních letech se areál autokempu, který
dodnes zůstal v majetku města Dubá, dočkal mnoha oprav, postavili se zde nové objekty a sportoviště, v provozu je stále i letní kino. A stejně jako
před mnoha lety nabízí areál u Černého rybníka
písečnou pláž, slunce, občerstvení a pravou letní pohodu. Slouží jako ideální rekreační zázemí
Dubé, ale pro kvalitu vody i služeb je osvědčeným
a vyhledávaným cílem návštěvníků i ze vzdálených
měst.
Markéta Myšková
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NOVÁ TVÁŘ SUŠÁRNY CHMELE
Zhruba před rokem jsem v Dubáčku psal o tom,
co pro Dubou znamenalo období rozkvětu chmelařství. Dubá bývala jedním ze tří hlavních středisek chmelařství v Čechách. Tomu odpovídal počet
a velikost sušáren chmele, i té, která nám do dnešních dnů zůstala. Je o to cennější, že ani ostatní
dvě dosud činné chmelařské oblasti (Žatecko, Úštěcko) nemají více takových památek. Protože je
dubská sušárna chmele výjimečná tvarem svých
sušících věží – je označována jako sušárna anglického typu, osmělil jsem se ji jakožto něco onačejšího v článku titulovat „dubský Kárlštejn“, přestože se
žádným hradem - ani dnes již zaniklým dubským
- nemá nic společného. Letos ovšem budeme moci
tento titul poopravit, protože se podařilo získat ještě
více dotací, než v minulých letech, a tak dokončíme opravu sušárny komplet zvenčí: Již byla obnovena střecha střední (kruhové) věže v podobě, jakou měla od dvacátých let minulého století, pracuje
se na fasádách, byla vyrobena okna a pracuje se
na dveřích a vratech. Ministerstvo kultury podpořilo
letošní práce v rámci prestižního Programu záchrany architektonického dědictví částkou 1,2 mil. Kč,
a Libereckému kraji můžeme poděkovat za to, že
i přes letošní koronavirovou patálii podpořil stavební obnovu sušárny chmele částkou 800 tis. Kč.
Takovou finanční podporou máme vlastně potvrze-

no, že význam sušárny je skutečně nadregionální,
a není to jen tvrzení nějakých lokálních patriotů.
Mě bylo vždycky líto, že to nejzajímavější –
věže, nevidí návštěvník už při příchodu k sušárně,
ale že jí musí celou obejít, aby docenil její architektonickou hodnotu. Často při kontrolních dnech
stavby s žertem podotýkám, že ještě by to chtělo
sušárnu o 180 stupňů otočit, z čelní strany totiž
vypadá jako celkem běžné - byť větší – hospodářské stavení. Do letoška tento dojem podporoval
i fakt, že na nás sušárna hleděla „slepými“ okny,
vyplněnými jen kari-sítí proti vetřelcům. Po letošní
opravě a nátěru fasády a osazení okny si sušárna
zdánlivě trochu „povýší“ – v podstatě asi mnohému
návštěvníkovi na první pohled připomene nějaký
starší a skromnější, neokázalý venkovský zámek,
přestavěný ze středověké tvrze. Je ovšem otázka, zdali o takový „titul“ stát - mezi zámky by totiž
stavba byla jen jedna z mnoha, kdežto takováto
sušárna je jen jedna!
Do dalších let nám ještě zbydou opravy vnitřních
prostor – omítky, podlahy, schodiště, a pak už bude
jen na nás občanech sušárnu „zabydlovat“ kulturním a společenským životem. Zdá se, že i nadále
můžeme na stavební obnovu počítat s finanční
podporou ministerstva kultury.
Petr Kmínek z Dřevčic

Informace o splatnosti poplatků za odpady a za psa
Městský úřad Dubá - úsek poplatků upozorňuje,
že do 31. července 2020 má mít každý občan nebo
majitel rekreačního objektu zaplacený poplatek na
2. pololetí roku 2020 (ve výši 225,- Kč) za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění
a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek lze
uhradit v hotovosti v přízemí MěÚ Dubá (správa
poplatků) nebo převodem na účet Města Dubá
č.ú. 0903265309/0800 pod variabilním symbolem
1340. Do poznámky prosím uveďte jména poplatníků nebo číslo rekreačního objektu, ke kterému
se platba vztahuje.

Dále si vás dovolujeme upozornit, že poplatek
ze psů byl splatný do 31. května 2020. Poplatek
lze nadále uhradit v hotovosti nebo převodem na
účet Města Dubá č.ú. 0903265309/0800 var. symbol 1341. Sazba poplatku za psa drženého v části
města Dubá činí 300 Kč/rok, osoba starší 65 let
150 Kč, ostatní obce 200 Kč/rok, osoba starší 65
let 100 Kč.
Případné dotazy vám ráda zodpovím na telefonním čísle 487 870 201 nebo na e-mailu: poplatky@
mestoduba.cz.
Veronika Kolomazníková
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DOVOLENÁ V ORDINACI
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
Vážení pacienti, dovoluji si vás informovat, že z důvodu dovolené bude
ordinace praktického lékaře v Dubé uzavřena ve dnech

13. 7. - 17. 7. 2020
24. 8. - 28. 8. 2020
Zástup v době dovolené je MUDr. Cedrych.
Ordinační hodiny MUDr. Cedrycha jsou
následující:
Ordinace Zahrádky čp. 77
(tel. 773 973 365)
ordinační hodiny:
pondělí a čtvrtek: 8:00 - 12:00
úterý: 15:00 - 18:00 (sudé týdny)

Ordinace Kravaře, Náměstí 111
(tel. 773 973 365)
Ordinační hodiny:
úterý: 15:00 – 17:30 (liché týdny)
středa: 8:00 - 10:30
pátek: 8:00 - 12:00

Ordinace Blíževedly, MěÚ
(tel. 773 973 365)
Ordinační hodiny:
středa: 11:00 – 14:00

Ordinace Holany
(tel. 773 973 365)
Ordinační hodiny:
úterý: 13:00 – 14:00 (sudé týdny)

Děkuji za pochopení.

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
Případné úpravy otevírací doby budou vyvěšeny s předstihem.
kontakty:
487 870 139, lekduba@seznam.cz
V lékárně je možné platit také kartou.

DOVOLENÁ NA DĚTSKÉM
STŘEDISKU - MUDR. ROPKOVÁ
Dovolujeme si vás informovat o plánované dovolené na Dětském středisku
Dubá v ordinaci MUDr.Ropkové ve dnech 7. 7. až 12. 7. 2020.
Zástup:
MUDr. Střelcová Hana
Dětské středisko,Tovární vrch - D o k s y
Telefon: 732 618 155
Nezapomenout kartičku pojišťovny.
Zdravíme Vás a přejeme krásné letní dny plné sluníčka a pohody.
Fuxová Jana

SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA DUBÁ
Provozovatel: Město Dubá, Masarykovo náměstí 138, 471 41 Dubá

Otevírací doba:			
PO, ST		
8.30 - 17.00
ÚT, ČT, PÁ
8.30 - 16.00
SO		
8.00 - 11.00

MUDr. Hanka Středová

Zuzana Pabišková, tel. č. 722 530 449
Zuzana Martínková, tel. č. 724 857 243
POLEDNÍ PAUZA V DOBĚ 11.00 - 11.30

Sběrný dvůr je určen pouze pro trvale hlášené obyvatele a majitelé RO, kteří jsou zapojeni do systému nakládání s odpady v obci (plátci poplatku za odpady). Sběrný dvůr není
určen pro podnikající subjekty. Větší množství odpadu je nutno hlásit předem před jeho
dovezením, a to z důvodu kapacity kontejnerů.
V případě pochybností o původu odpadu nemusí být tento odpad převzat. Původci jsou
povinni prokázat se na výzvu dokladem totožnosti nebo dokladem o zaplacení poplatku za
odpady pro daný rok.

PLACENÁ INZERCE

ANTÉNNÍ A SATELITNÍ
TECHNIKA
Jaroslav NEKOLA
PRODEJ - MONTÁŽE
INSTALACE - SERVIS

Božíkov 77, 470 02
Česká Lípa,
tel.: 603 520 006,
video.sat1@tiscali.cz
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PLÁNUJETE SVATBU?
Pokud právě uvažujete o vážném životním kroku
a zamýšlíte se nad možností uzavřít v našem krásném městě Dubá sňatek, určitě vám přijde vhod
pár informací.
Civilní svatební obřad může vést dle zákona
starostka, místostarosta nebo pověřený zastupitel,
v Dubé je to pan Tomáš Novák. Přítomna musí
být matrikářka.
Pokud se snoubenci rozhodnou uzavřít manželství v obřadní místnosti města Dubá v sudou sobotu mají svatební obřad bez správního poplatku.
Uzavřít sňatek je možné také na hradě Houska
a v okolí obce Blatce, a to v sudý pátek. V takovém
případě se stejně jako při uzavření manželství na
jiném vhodném místě nebo jiný den (který je potřeba si odsouhlasit), zaplatí správní poplatek ve výši
1.000,- Kč. Čas konání obřadů je nejdříve od 10.00
hodin a nejpozději do 15.00 hodin.
Jakmile se rozhodnete pro datum a hodinu svatebního obřadu, prosím, kontaktujte matrikářku
města Dubá p. Papírníkovou na telefonním čísle
487 870 201 pro ověření volného termínu a jeho

zamluvení. Po domluvení termínu je potřeba se
osobně dostavit s občanskými průkazy a rodnými
listy, ale v některých případech i dalšími doklady,
což lze domluvit telefonicky předem při sjednání
plánovaného termínu.
Myslím, že té úředničiny již bylo dosti a nyní se
budeme věnovat naší obřadní síni.
Město Dubá se již dlouhé roky snažilo o rekonstrukci stávající obřadní síně, ale bohužel vždy
z finančních důvodů z toho sešlo a provedly se
jen, jak se říká lidově (menší kosmetické úpravy).
Již koncem loňského roku se paní starostka
Irena Žalovičová a pan místostarosta Martin Fuxa
rozhodli aspoň pro částečnou změnu. Pracovníci
města odstranili stávající dřevěné obklady a další
dekorativní prvky. Odkrytím bylo všem hned jasné,
proč obřadní síň byla cítit plísní a mokrým zdivem.
Odkrytím dvou na sebe položených koberců
jsme objevili krásné, staré, ale zachovalé dřevěné
parkety. Je jasné, že vlhko pod koberci se podepsalo i na této podlaze. Stavební firma pana Tomáše Nováka nám ihned vyšla vstříc a pustila se

Neváhejte nás kontaktovat
Městský úřad Dubá

Ing. Irena Žalovičová
starostka

tel. 725 071 130
starostka@mestoduba.cz

Martin Fuxa DiS.
místostarosta, pověřen vedením městské údržby

tel. 725 733 608
mistostarosta@mestoduba.cz

Bedřich Janďourek
tajemník Městského úřadu Dubá

tel. 606 372 922
tajemnik@mestoduba.cz

Leona Maříková
asistentka starostky, sekretariát a podatelna

tel. 487 870 201, sekretariat@mestoduba.cz
nebo podatelna@mestoduba.cz

Ing. Marcela Pražáková
hlavní účetní

tel. 487 870 201
ucetni1@mestoduba.cz

Michaela Pažoutová
fakturantka

tel. 487 870 201
fakturantka@mestoduba.cz

Barbora Tomášková
přestupky, správa domů a bytů

tel. 728 168 134, prestupky@mestoduba.cz
sprava.domu@mestoduba.cz

Zuzana Martínková
ekolog a městský zpravodaj

tel. 724 857 243
ekolog@mestoduba.cz, dubacek@atlas.cz

Lenka Čermáková
vedoucí stavebního úřadu, silniční správní úřad

tel. 487 870 103
stavebni.urad@mestoduba.cz

Věra Králová
stavební úřad

tel. 487 870 103
stavebni.kralova@mestoduba.cz

Ing. Petr Kmínek
investiční a projektová příprava

tel. 606 077 702
dotace@mestoduba.cz

Miroslava Papírníková
matrika, evidence obyvatel, CZECH-POINT

tel. 487 870 201
matrika@mestoduba.cz

Veronika Kolomazníková
poplatky

tel. 487 870 201
poplatky@mestoduba.cz

Petra Mečířová
infocentrum, kultrurní referentka

tel. 739 616 679
info@mestoduba.cz

Monika Šimonová
koordinátorka pro VPP

tel. 723 258 285
koordinator@mestoduba.cz

se svými pracovníky do opravy zdí.
Po ukončení zednických prací se mohli naši pracovníci, a to nejen údržby, opět zapojit do jejího
zvelebování a obřadní místnost vymalovali, doplnili
chybějící lišty na podlaze, leštili parkety, věšeli záclony, omývali nábytek, okna, dveře i lustry.
Sestry Bednářovy z Doks se nám postaraly
o novou – skromnější, ale krásnou výzdobu. Oprava obřadní síně se opravdu povedla. Věříme, že se
svatební obřady našich, ale i ostatních snoubenců
budou konat častěji v nově opravené obřadní síni,
a že provedené úpravy jedině přispějí k jejich velké
spokojenosti v tento slavnostní den.
Na závěr tohoto článku máme ještě jednu dobrou zprávu. Tři naše úřednice se již připravují na
Krajském úřadě v Liberci na absolvování zkoušky
pro výkon matriční agendy. Po úspěšném složení
zkoušky bude mít náš městský úřad plnou zastupitelnost a tudíž i možnost konat svatební obřady
podle přání našich snoubenců i v jiných termínech,
než je sudý pátek a sobota. Našim studujícím kolegyním „držíme palečky“.
Miroslava Papírníková

Ceník služeb
poskytovaných městem
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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VZPOMÍNÁME...
Dne 15. 7. 2020 uplyne již
28 let od chvíle, kdy nás
navždy opustil milovaný
manžel, tatínek a dědeček
pan FRANTIŠEK PACEK.
S láskou stále vzpomíná
rodina.
Za všechnu lásku a péči
Tvoji co vděkem dnes Ti
můžem dát?
Hrst krásných květů na
hrob a pak jen vzpomínat.
Dne 24. 7. 2020 tomu bude
5 let, co nás navždy opustil
můj milovaný manžel, náš tatínek, dědeček,
pradědeček, bratr, strýc a kamarád pan JOSEF
CHRAMOSTA z Vrchovan.
S láskou stále vzpomínají manželka, děti s rodinami a snacha Jana s dětmi.Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Z MATRIKY

ÚMRTÍ

Tobiáš Vladislav, Sušice
Miler Miroslav, Dubá

JUBILEA

Adamec Eman, Dřevčice 81 let
Beneš Jindřich, Dubá 84 let
Navrátil Jiří. Lhota 70 let
Bačovský Václav, Deštná 80 let
Eflerová Božena, Dubá 70 let
Jakušová Věra, Dubá 81 let

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 24. září 2020
od 8.00 do 10.00 hodin.

SRDEČNÉ BLAHOPŘÁNÍ
Dne 16. července 2020 oslaví společných 50 let života Vladimír a Magda Polcarovi ze Lhoty. Přejeme
jim do dalších společně strávených let hlavně zdraví, klid a pohodu. Za vše vám mamko a taťko moc
děkujeme. Dcery Monika a Magda s rodinami a pravnučka Kačka

Dne 24. 7. 2020 uplynou dva smutné roky od
chvíle, co nás navždy opustila naše milovaná
HELENA BERÁNKOVÁ z Chlumu. Kdo jste ji
znali a měli rádi, věnujte jí prosím tichou vzpomínku.
S láskou stále vzpomíná manžel a dcery s rodinami

Poděkování

Dne 27. 7. 2020 uplyne druhý smutný rok od
okamžiku, kdy nás navždy opustil náš milovaný
JIŘÍ PAVLÍK z Dubé.
S láskou stále vzpomínají manželka, děti, maminka a celá rodina.

Děti školou povinné - nehledě na věk, rodiče
i učitelé za sebou mají velice náročné období. Pro
všechny z nás to byla úplně nová zkušenost. Někdo se s ní popral lépe, někdo hůře, ale zvládli
jsme to a já doufám, že už nás něco takového
nepotká.
Máme tu léto, prázdniny, období plné krásných
zážitků, vytoužených dovolených... Chtěla bych
touto cestou ještě jednou poděkovat všem dětem,
rodičům i učitelům za to, jak zvládli domácí výuku.
Dětem chci poblahopřát k hezkým známkám
a těm, kterým se tak úplně nezadařilo přeji, aby
se jim v příštím školním roce podařilo si známky
zlepšit.
Rodičům děkuji za trpělivost, kterou jsme se
všichni museli během těch několika měsíců obr-

nit a přeji jim krásnou a zaslouženou dovolenou,
během které se jim snad podaří vzpamatovat se
z domácí přípravy. :-)
No a našim učitelům a učitelkám děkuji za jejich pochopení a přístup nejen k našim dětem, ale
i k nám rodičům.
Věřím, že až děti v září opět usednou do školních lavic, bude už vše ve starých kolejích a ony
si opět užijí kroužky, výlety, exkurze, divadelní
představení... Zkrátka všechno, co pro ně škola
připravovala před koronavirovým šílenstvím.
Užijte si krásné léto plné pohody, nezapomenutelných zážitků a vytoužených dovolených. Opatrujte se a na viděnou třeba v Nedamově. :-)
Zuzka Martínková
předsedkyně Školské rady ZŠ Dubá

Dubáček | červenec 2020
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Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 4/2020 ze dne 18. června 2020. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona ČR č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679,
o ochraně fyzických osob.
1) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele
zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu
paní Ing. Annu Ložkovou a paní Evu Jelenovou
a zapisovatele usnesení paní Mgr. Veroniku Matějkovou.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, H. Středová, 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. 4/2020.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, H. Středová, 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. 3/2020 ze dne
21. května 2020, včetně nedořešených bodů
z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 4/2020 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha.
4a) VZALO NA VĚDOMÍ po projednání ve finančním výboru zastupitelstva předložený rozbor
hospodaření příspěvkové organizace Města
Dubá – Základní škola Dubá ke dni 31. 12. 2019,
viz příloha.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva účetní závěrku s kladným hospodářským
výsledkem Základní školy Dubá – příspěvková organizace, ke dni 31. 12. 2019 ve výši 30 253,18
Kč.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva převod tohoto kladného hospodářského
výsledku do fondu rezervního této příspěvkové
organizace.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, H. Středová, T. Novák, E. Jelenová,
E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

4b) VZALO NA VĚDOMÍ po projednání ve finančním výboru zastupitelstva předloženou výroční
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Města Dubá – Mateřská škola Dubá ke dni
31. 12. 2019, viz příloha.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva účetní závěrku s kladným hospodářským
výsledkem Mateřské školy Dubá – příspěvková organizace, ke dni 31. 12. 2019 ve výši 10 149,- Kč.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva převod tohoto kladného hospodářského
výsledku do fondu rezervního této příspěvkové
organizace.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, H. Středová, T. Novák, E. Jelenová,
E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

4c) SOUHLASILO na návrh finančního výboru

zastupitelstva se zaúčtováním výsledku hospodaření Města Dubá na účet výsledku hospodaření
minulých účetních období za rok 2019 z hlavní
činnosti ve výši 6 178 024,81 Kč a vedlejší hospodářské činnosti (organizační složky Města Dubá
Městské lesy Dubá a Autocamp Nedamov) za rok
2019 ve výši 559 369,18 Kč.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva účetní závěrku Města Dubá sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2019, viz příloha.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, H. Středová, T. Novák, E. Jelenová,
E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

4d) VZALO NA VĚDOMÍ po projednání ve
finančním výboru zastupitelstva předloženou
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
Města Dubá za rok 2019, vypracovanou Krajským úřadem Libereckého kraje, odbor kontroly,
viz příloha.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva závěrečný účet Města Dubá za rok 2019
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením
bez výhrad.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, H. Středová, T. Novák, E. Jelenová,
E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

4e) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva na základě předložené písemné
žádosti Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s., IČ 26593980, poskytnout
finanční příspěvek z rozpočtu Města Dubá ve
výši 20 000,- Kč na kofinancování běžných výdajů
souvisejících s poskytováním sociální služby v roce
2020, v této souvislosti bude uzavřena darovací
smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města Dubá.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, H. Středová, T. Novák, E. Jelenová,
E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

komentář starostky: Centrum pro zdravotně postižené poskytuje každý měsíc poradnu a poskytuje
sociální služby několika obyvatelům Dubé.

4f) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se stavu finančních
prostředků Města Dubá na bankovních účtech
ke dni 31. května 2020 – na hlavní činnosti 7
milionů 9 tisíc Kč, hospodářské činnosti 3 miliony
639 tisíc Kč a sociálním fondu 219 tisíc Kč; celkové finanční prostředky na účtech Města Dubá
10 milionů 867 tisíc Kč. Hospodaření Města Dubá
za leden až květen roku 2020 skončilo záporným
saldem příjmů a výdajů ve výši 916 tisíc Kč; výsledek hospodaření hospodářské činnosti zisk ve výši
974 tisíc Kč (Městské lesy Dubá zisk 464 tisíc Kč
a Autocamp Nedamov zisk ve výši 510 tisíc Kč).

4g) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu
Města Dubá na rok 2020, viz příloha.

pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, H. Středová, T. Novák, E. Jelenová,
E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

komentář starostky: Návrh úpravy rozpočtu
Města Dubá je předkládán ve výši -970 tisíc Kč,
tzn. navrhovaný schodek je zvyšován na hodnotu
-5 milionů 823 tisíc Kč (z původní výše -4 miliony
853 tisíc Kč) a bude kryt z finančních prostředků
na účtech města.
Rozpočtové změny rozpočtového opatření
č. 3/2020: Příjmy (v Kč): pol. 1111 Daň z příjmů
fyzických osob placená plátci -675 000, snížení
daňových příjmů o 10 %; pol. 1112 Daň z příjmů
fyzických osob placená poplatníky -14 000, snížení
daňových příjmů o 10 %; pol. 1113 Daň z příjmů
fyzických osob vybíraná srážkou -61 000, snížení
daňových příjmů o 10 %; pol. 1121 Daň z příjmů
právnických osob -541 000, snížení daňových
příjmů o 10 %; pol. 1211 Daň z přidané hodnoty
-1 305 000, snížení daňových příjmů o 10 %; pol.
1341 Poplatek ze psů +1 000, pol. 4116 Ostatní
neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu -193 225, Dubské Švýcarsko - dotace MMR
v roce 2019; pol. 4122 Neinvestiční přijaté transfery
od krajů +800 000, dotace Libereckého kraje na
opravu sušárny bez vlivu na výsledek; par. 2143
Cestovní ruch +231 000, dotace od Euroregionu
Nisa - projekt Mirsk; par. 3635 Územní plánování
+158 000, oprava paragrafu bez vlivu na výsledek;
par. 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde
nezařazené -138 000, oprava paragrafu bez vlivu
na výsledek, tržby za prodej KIA, pojistné plnění;
rozpočtové příjmy celkem -1 737 225.
Výdaje (v Kč): par. 2212 Silnice -50 225, silnice
Horky; par. 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací -230 000, projekt chodník Nový Berštejn,
par. 3319 Ostatní záležitosti kultury -80 000, Jarní
trhy, Čarodějnice, částečně Letní slavnosti; par.
3322 Zachování a obnova kulturních památek
+800 000, podíl dotace Libereckého kraje na opravu sušárny bez vlivu na výsledek; par. 3612 Bytové hospodářství -400 000, výměna oken v bytech;
par. 3613 Nebytové hospodářství -120 000, projekt
na odpady pošty; par. 3632 Pohřebnictví -10 000,
opravy a udržování; par. 3635 Územní plánování
+158 000, oprava paragrafu bez vlivu na výsledek;
par. 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde
nezařazené -320 000 (158 oprava paragrafu bez
vlivu na výsledek a 162 snížení osobních nákladů); par. 3741 Ochrana druhů a stanovišť -10 000,
transfery neziskovým spolkům; par. 3745 Péče
o vzhled obcí a veřejnou zeleň -475 000, projekt
ČOV; par. 6171 Činnost místní správy -30 000,
elektrická energie - snížené zálohy; rozpočtové
výdaje celkem -767 225.
V důsledku snižování příjmů rozpočtu nedojde
k realizaci některých plánovaných akcí, např.:
výměna oken v bytech, rekonstrukce koupelny
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v bytě, příprava projektu na čističky odpadních vod,
projektová příprava na nový chodník na Novém
Berštejně, na úpravy parků a prostor mezi víceúčelovým hřištěm a silnicí na náměstí.
5a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 12/20, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městské nemovitosti – pozemku: pozemkové parcely p. č. 526/5, orná půda,
o výměře 559 m², v obci Dubá, k. ú. Dřevčice.
Jedná se o pozemek navazující na nemovitosti ve
vlastnictví žadatele u stavby čp. 25 v části obce
Dřevčice. Předmětný pozemek je z hlediska využití pro Město Dubá nepotřebný. Bližší podmínky
prodeje budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, H. Středová, T. Novák, E. Jelenová,
E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

5b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 13/20, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městských nemovitostí – pozemků: části pozemkové parcely p. č. 19/5,
ostatní plocha (neplodná půda), o výměře cca 100
m², a částí pozemkové parcely p. č. 1492/4, ostatní
plocha (ostatní komunikace), o výměře cca 40 m²,
v obci Dubá, k. ú. Dražejov u Dubé. Přesné výměry a rozsahy pozemků budou upřesněny geometrickým plánem. Jedná se o již zaplocené pozemky
navazující na nemovitosti ve vlastnictví žadatele
u stavby čp. 18 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: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, H. Středová, T. Novák, E. Jelenová,
E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

5c) SCHVÁLILO protinávrh paní starostky
oproti návrhu majetkového výboru zastupitelstvana základě projednávání písemné žádosti – složka
č. 14/20, tzn. pozastavit vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městské nemovitosti – pozemku: části pozemkové parcely p. č. 1183, ostatní
plocha (ostatní komunikace), o výměře cca 60 m²,
v obci Dubá, k. ú. Dřevčice. Je nutné nejdříve
provést v zájmovém území geometrické vytyčení
současné vlastnické hranice předmětného městského pozemku (komunikace) a poté provést nové
místní šetření za účasti dotčených osob. Následně
bude záležitost zastupitelstvu předložena k novému projednání.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, H. Středová, T. Novák, E. Jelenová,
E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

5d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městské nemovitosti – pozemku
(záměrZýval
byl již vyhlášen a zveřejněn, písemfoto Václav
ná žádost – složka č. 6/20): podle vypracovaného
geometrického plánu se jedná o pozemkovou parcelu p. č. 19/14, ostatní plocha (neplodná půda),
o výměře 80 m², v obci Dubá, k. ú. Dražejov
u Dubé.
SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva v této souvislosti uzavřít Kupní

smlouvu mezi Městem Dubá (strana prodávající) a stranou kupující. Kupní cena je stanovena
ve výši 6 400,- 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.

zařízení distribuční soustavy – uložení zemního
kabelového vedení NN v rozsahu cca 40 běžných
metrů, na částech městských nemovitostí – pozemků pozemkových parcel p. č. 361/1, 361/12
a 3045/3, v obci Dubá, k. ú. Dubá. Jednorázová
finanční náhrada za zřízení práv odpovídajících
věcnému břemeni služebnosti je sjednána v souladu s ceníkem Města Dubá ve výši 11 910,- Kč
plus 21% DPH. Budoucí strana oprávněná hradí
všechny související poplatky.

5e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městské nemovitosti – pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost – složka č. 7/20): pozemkové parcely
p. č. 1042/1, trvalý travní porost, o výměře 271 m²,
v obci Dubá, k. ú. Dražejov u Dubé.
SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva v této souvislosti uzavřít Kupní
smlouvu mezi Městem Dubá (strana prodávající)
a stranou kupující. Kupní cena je stanovena ve výši
24 390,- 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.

5h) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti na umístění
stavby CL-Dubá, ppč. 107/2, přípojka sítí elektronických komunikací, mezi Městem Dubá (budoucí
strana povinná) a budoucí stranou oprávněnou,
která se týká uložení zemního kabelového vedení sítí elektronických komunikací v rozsahu cca
53,5 běžných metrů, na části městské nemovitosti
pozemku pozemkové parcele p. č. 105/5, v obci
Dubá, k. ú. Dubá. Jednorázová finanční náhrada
za zřízení práv odpovídajících věcnému břemeni služebnosti je sjednána v souladu s ceníkem
Města Dubá ve výši 3 675,- Kč plus 21% DPH.
Budoucí strana oprávněná hradí všechny související poplatky.

5f) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání záležitosti
týkající se narovnání vlastnických vztahů ohledně místní komunikace v části obce Kluk, směnu nemovitostí – pozemků (záměr byl již vyhlášen
a zveřejněn, složka č. 11/20), takto: podle vypracovaného geometrického plánu z vlastnictví Města
Dubá (strana první) směnit pozemkovou parcelu
p. č. 1575/2 (díly c, d), ostatní plocha (jiná plocha), o výměře 62 m², v obci Dubá, k. ú. Dražejov
u Dubé, za pozemky z vlastnictví strany druhé, tj.
za pozemkovou parcelu p. č. 1035/7 (díly a, b),
ostatní plocha (ostatní komunikace), o výměře 53
m², a pozemkovou parcelu p. č. 1036/6, ostatní plocha (ostatní komunikace), o výměře 426 m², v obci
Dubá, k. ú. Dražejov u Dubé. Vzhledem k tomu, že
směňované nemovitosti nejsou stejné výměry a ani
tedy stejné hodnoty, bude tato směna nemovitostí
provedena s finančním vyrovnáním ve prospěch
strany druhé, a to ve výši 33 360,- Kč.

5i) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti na umístění
stavby CL-Dubá, ppč. 103/1, přípojka sítí elektronických komunikací, mezi Městem Dubá (budoucí
strana povinná) a budoucí stranou oprávněnou,
která se týká uložení zemního kabelového vedení
sítí elektronických komunikací v rozsahu cca 60
běžných metrů, na částech městských nemovitostí – pozemků pozemkových parcel p. č. 103/4
a 105/5, v obci Dubá, k. ú. Dubá. Jednorázová
finanční náhrada za zřízení práv odpovídajících
věcnému břemeni služebnosti je sjednána v souladu s ceníkem Města Dubá ve výši 4 000,- Kč
plus 21% DPH. Budoucí strana oprávněná hradí
všechny související poplatky.

pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, H. Středová, T. Novák, E. Jelenová,
E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, H. Středová, T. Novák, E. Jelenová,
E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, H. Středová, T. Novák, E. Jelenová,
E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

5g) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě předložené písemné
žádosti uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene – služebnosti a Dohodu o umístění stavby číslo IV-12-4019088_001,
CL-Dubá, připojení ppč. 361/15, mezi Městem
Dubá (budoucí strana povinná) a společností ČEZ
Distribuce, a.s., Děčín (budoucí strana oprávněná), která se týká umístění a provozování nového

pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, H. Středová, T. Novák, E. Jelenová,
E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, H. Středová, T. Novák, E. Jelenová,
E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

pro schválení: 8 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, H. Středová, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 1 (J. Fliegel)

5j) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti na umístění
stavby CL-Dubá, ppč. 107/1, přípojka sítí elektronických komunikací, mezi Městem Dubá (budoucí
strana povinná) a budoucí stranou oprávněnou,
která se týká uložení zemního kabelového vedení
sítí elektronických komunikací v rozsahu cca 6 běžných metrů, na části městské nemovitosti pozemku pozemkové parcele p. č. 105/5, v obci Dubá,
k. ú. Dubá. Jednorázová finanční náhrada za zří-
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zení práv odpovídajících věcnému břemeni služebnosti je sjednána v souladu s ceníkem Města Dubá
ve výši 1 000,- Kč plus 21% DPH. Budoucí strana
oprávněná hradí všechny související poplatky.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, H. Středová, T. Novák, E. Jelenová,
E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

5k) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti na umístění
stavby CL-Dubá, ppč. 108/1, přípojka sítí elektronických komunikací, mezi Městem Dubá (budoucí
strana povinná) a budoucí stranou oprávněnou,
která se týká uložení zemního kabelového vedení
sítí elektronických komunikací v rozsahu cca 5 běžných metrů, na části městské nemovitosti pozemku pozemkové parcele p. č. 105/5, v obci Dubá,
k. ú. Dubá. Jednorázová finanční náhrada za zřízení práv odpovídajících věcnému břemeni služebnosti je sjednána v souladu s ceníkem Města Dubá
ve výši 1 000,- Kč plus 21% DPH. Budoucí strana
oprávněná hradí všechny související poplatky.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, H. Středová, T. Novák, E. Jelenová,
E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

5l) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě předloženého písemného podnětu Ing. Josefa Štveráčka, odborného
lesního hospodáře Městských Lesů Dubá, podání
žádostí na dotčené orgány státní správy týkající
se převodu následujících městských pozemků
do pozemků určených k plnění funkcí lesa
v rámci zpracovávaného nového lesního hospodářského plánu Městských lesů Dubá. Jedná
se tyto pozemky pozemkové parcely p. č.: 372/1,
orná půda, v obci Dubá, k. ú. Lhota u Dřevčic;
156/1, ostatní plocha, 159, ostatní plocha, v obci
Dubá, k. ú. Korce; 1063/5, ostatní plocha, v obci
Dubá, k. ú. Dřevčice; část 121/1, ostatní plocha,
v obci Dubá, k. ú. Heřmánky; 799/1, trvalý travní
porost, část 799/3, orná půda, v obci Dubá, k. ú.
Nedamov; 257/2, trvalý travní porost, 265, ostatní plocha, 275/3, zahrada, 276/2, ostatní plocha,
276/3, ostatní plocha, 276/4, trvalý travní porost,
460/6, orná půda, v obci Dubá, k. ú. Horky u Dubé;
1473, ostatní plocha, v obci Dubá, k. ú. Deštná
u Dubé; 1315, trvalý travní porost, 1317, trvalý
travní porost, 1318, ostatní plocha, 1319, ostatní
plocha, v obci Dubá, k. ú. Dražejov u Dubé. Celková výměra uvedených pozemků činí cca 5,95
ha. Jedná se o pozemky, které již léta jsou svým
charakterem v podstatě lesními pozemky nebo jsou
využívány pro účely lesního hospodaření.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, H. Středová, T. Novák, E. Jelenová,
E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

6) SCHVÁLILO na návrh paní starostky uzavření předložené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje č. OLP/1172/2020, kapitoly 917-07 Transfery,
Obnova ohrožených památek v LK, mezi Libereckým krajem a Městem Dubá, na projekt s názvem
„Obnova objektu bývalé SUŠÁRNY CHMELE –
3. etapa (CELKOVÁ OPRAVA FASÁD A OBNOVA

ZASTŘEŠENÍ SEVERNÍ KRUHOVÉ VĚŽE)“, viz
příloha.

pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, H. Středová, T. Novák, E. Jelenová,
E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

komentář starostky: Díky dotaci Libereckého
kraje a Ministerstva kultury ČR bude možné v letošním roce realizovat zastřešení jedné kruhové
věže, opravu fasády na celé budově a kompletní
venkovní výplně otvorů – okna, dveře a vrata. Dotace od Libereckého kraje činí 800 tisíc Kč.
7) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ předložený závěrečný Mikroregionu Podralsko za
rok 2019, viz příloha.
komentář starostky: Závěrečný účet je k dispozici na webových stránkách města.
8) VZALO NA VĚDOMÍ informaci o podané
písemné rezignaci předsedkyně Osadního výboru Dřevčice paní Jany Adamcové, viz příloha.
ZVOLILO na návrh paní starostky na základě
doporučení Osadního výboru Dřevčice paní Dianu Forkovou, adresa místa trvalého pobytu Dubá,
Dřevčice, novým členem Osadního výboru Dřevčice, ve funkci předsedkyně tohoto výboru.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, H. Středová, T. Novák, E. Jelenová,
E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

komentář starostky: Paní Jana Adamcová odstupuje z důvodu své pracovní vytíženosti. V loňském roce se osadní výbor zapojil do akce Ukliďme
Dubsko a byla realizována výsadba nové třešňové
aleje. Paní Adamcové patří poděkování za dosavadní práci pro Dřevčice. Paní Dianě Forkové přeji
hodně elánu a sil.
9) VZALO NA VĚDOMÍ informace týkající se:
– postupu stavebních prací a změny v projektu „Regenerace brownfieldu u čp. 14 v Dubé“
komentář starostky: Po provedených bouracích
pracích bylo nutné zaměřit skutečný stav hranic
pozemků a projekt byl upraven – došlo k upuštění
od záměru vybudování 2 m vysoké zdi kolem dokola celého traktu, doplněno bylo veřejné osvětlení
s napojením do ulice Malá, prodloužení chodníčku,
zrušení brány. Veškeré úpravy jsou konzultovány
s pracovníky odboru památkové péče, na místě jsou i archeologové a změny byly nahlášeny
a schváleny poskytovatelem dotace Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR.
– koncepčního plánu vybraných území zeleň / Dubá a vybrané obce; společný projekt
Svazku obcí Máchův kraj na pasportizaci zeleně,
hřbitova, dopravního značení a hřišť; stromořadí
a nové výsadby
komentář starostky: Vzhledem ke snížení daňových příjmů obcí jsme byli nuceni upustit od vypracování územní koncepční studie – využití prostoru
mezi víceúčelovým hřištěm až po cestu na náměstí
stejně jako projekt úpravy větších parků po Dubé.
Představeny byly dosud vypracované koncepty
a studie, které řeší úpravu vodních tůní a nádrží
v Korcích, Dražejově, Zakšíně a v Dubé u Máchadla.
– přidělené dotace Ministerstvem pro místní
rozvoj ČR na realizaci dvou projektů „Dětská
hřiště v osadách Města Dubá“ a „Deštná – ob-

nova hřbitova“
komentář starostky: Projekty byly v zásobníku
na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR od roku 2019,
během prádnin připravíme výběrová řízení s předpokladem realizace v roce 2021.
– vypracované Územní studie ÚS 1 Město
Dubá, na výstavbu rodinných domů v Zahradní ulici v Dubé
komentář starostky: Na veřejném zasedání
zastupitelstva dne 23. ledna 2020 byl arch. Alicí
Horňákovou ze společnosti Alice Horňáková architekti s.r.o., představen k diskusi rozpracovaný
návrh územní studie. Následně byly zapracovány
některé podněty a připomínky (např. co se týče
výsadby zeleně – druhy stromů atd.). Bylo také
dopracováno a odsouhlaseno se všemi správci inženýrských sítí umístění a napojení hlavních řadů
a vedení těchto sítí.
Tato studie byla zároveň projednána s dotčenými orgány státní správy tj. především se Správou CHKO Kokořínsko a Máchův kraj, a dále
s Policií ČR, odborem dopravy MěÚ Česká Lípa,
Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje, Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje
a dalšími odbory MěÚ Česká Lípa. Připomínky
a požadavky těchto orgánů byly rovněž do studie
zapracovány.
Územní studie musela být vypracována podle
požadavků vyplývajících z Územního plánu Dubá,
než dojde k využití území na výstavbu rodinných
domů. V této studii je navržena výstavba celkem 19
rodinných domů. V současné době Městský úřad
Česká Lípa, úřad územního plánování vypracoval
na tuto studii tzv. registrační list a Krajský úřad
Libereckého kraje studii vložil do evidence územně plánovacích činností, čímž se stala tato studie
platnou a závaznou, pro další řízení a rozhodování v daném území. Nyní nás čekají další etapy
prací, a to zpracování komplexní projektové dokumentace na jednotlivé inženýrské sítě (elektro,
vodovod, kanalizace, plyn, sdělovací sítě - telefon
a místní komunikace) plus rozparcelování lokality
na jednotlivé stavební pozemky, včetně příslušných
povolení. Další časově a finančně nejnáročnější
etapou bude samotná realizace zasíťování lokality
a jednotlivých pozemků včetně následné kolaudace
těchto inženýrských sítí. Teprve poté bude možné
stanovit konkrétní podmínky prodeje a přistoupit
k prodeji jednotlivých stavebních pozemků.
– prodloužení výstavy u příležitosti 75. výročí
konce 2. světové války „Nahlédnutí do historie
2. světová válka“ v Galerii Šatlava až do pondělí
dne 31. srpna 2020
– pozvání na Sportovní hry, které se budou
konat v sobotu dne 18. července 2020
– pozvání na 26. ročník Mezinárodních jazzových dnů Dubá – Nedamov, které se budou
konat v pátek a v sobotu ve dnech 7. a 8. srpna
2020
– pozvání na III. ročník Dubského dřevosochání v Nedamově, které se bude konat od
pondělí do pátku ve dnech 7. až 11. září 2020
– pozvání na Dny Evropského dědictví
u Sušárny chmele v Dubé, které se budou konat
v sobotu dne 12. září 2020
Ing. Irena Žalovičová, starostka
Martin Fuxa Dis., místostarosta

12

z radnice

PŘEDSTAVUJEME NAŠE ZASTUPITELE
Šestým zastupitelem města Dubá, kterého
vám představujeme, je pan Tomáš Novák.
Rozhovor s ním byl plný humoru, je totiž
skvělý bavič a mnoho historek, které jsem od
něj slyšela, považuji dnes již za legendární.
Tomáš není v komunální politice žádným nováčkem, v zastupitelstvu působí již 18. rokem
- z toho byl 14 let místostarostou. Tak pojďme
na to...

Tomáš Novák

- věk 52 let
- vystudoval Střední odborné učiliště
Praha 9 Klánovice obor kuchař / číšník
- dvě děti
- zvolen za politické hnutí Starostové
pro Liberecký kraj
- je majitelem Restaurace U Nováků
- největším koníčkem mu je myslivost

Jste jedním z dubských rodáku v současném
zastupitelstvu, je to tak?
Ano, je to tak, jsem rodák z Dubé – byť samozřejmě narozen v České Lípě. Dubá je můj domov
prakticky po celý život, i když jsem krátce kvůli
práci pobývat v Německu nebo se zdržoval na
Slapech, odkud pochází část mé rodiny. Ale jestli
se bavíme o domově, pak Dubá, jedině Dubá.
Pojďme si trochu připomenout Vaše působení v komunální politice…
Začínal jsem s bývalou starostkou Dubé Hanou
Pejpalovou, vlastně se dá říci, že ona mě do politiky přemluvila. Rozhodně to ale nebyl můj sen
– stát se komunálním politikem. Ale stalo se a teď
s odstupem času jsem rád, že jsem se nechal přemluvit. Byla a stále to je ohromná zkušenost. Je to
až neuvěřitelné, ale byl jsem 14 let místostarostou
Dubé a teď jsem osmnáctým rokem v zastupitelstvu. V komunální politice jsem stejně dlouho jako
Eva Jelenová, déle už je jenom pan doktor.

Když jsem v minulém Dubáčku zmiňovala, že
další rozhovor bude s Vámi, slíbila jsem čtenářům, že řeč bude i o svatbách…
Dlouhých 16 let jsem s Mirkou Papírníkovou dělal svatby, ona je neskutečná profesionálka a určitě
tak dva roky ze začátku mě musela zbavovat trémy. Těžko říci, kolik těch svateb bylo, to by věděla
spíše ona, ale můj odhad je, tak kolem dvou set.
Samotného by mě zajímalo, kolik z toho je šťastných a kolik třeba už i rozvedených manželských
párů. Každopádně bylo několik svateb, na které
dlouho nezapomenu.
Tak sem s nimi…
No. (smích) Jednoho pána jsem oddával hned
dvakrát a při té druhé svatbě pronesl přede všemi
v obřadní síni – samozřejmě i před svojí nastávající
– že až se bude ženit potřetí, bude jako oddávajícího chtít zase jedině mne, protože jsem nejlepší. To
mě dostalo a jeho nastávající zřejmě taky, protože
mu hned „jedna přistála“. (smích) Ale vzali se a já
věřím, že to bylo v žertu.
Moc hezká byla taky motorkářská svatba na
benzínce na Berštejně. Věděli jsme, že snoubenci
jsou oba motorkáři, oni se na té benzínce prý dokonce seznámili, proto si tohle místo vybrali pro
svůj svatební obřad. No, a protože Mirka i já máme
smysl pro humor, oblékli jsme se do motorkářského a přijeli na místo na mojí čtyřkolce. Když už
jsme tam přijížděli, stoupl si nám do cesty takový
obrovský chlap, že nás tam nepustí, že tam bude
probíhat svatba. Rozepl jsem si bundu, ukázal mu
medaili a řekl, že bez nás to určitě nepůjde. Byli
nadšení a přemluvili nás, ať si příjezd zopakujeme,
že si to natočí. Jako dárek jsme pak oba dostali
model motorky s fotkou novomanželů v pozadí.
A další svatba, na kterou taky určitě nikdy nezapomenu, se odehrála na Housce. Byla to vlastně
dvojitá svatba – dva piloti si brali dvě letušky. Jeden
z nich mi řekl, že se musím vejít do dvanácti minut proslovů a formalit – to mě trochu překvapilo,
časový limit od snoubenců opravdu nedostáváme.
Ale řekl jsem si, že to zřejmě má nějaký důvod,
a tak jsme jim vyšli vstříc. Když bylo hotovo, nahnali nás všechny na nádvoří ke kašně a nad námi se
najednou, a to opravdu nízko, objevily dva gripeny
a zamávaly svatebčanům křídly. Byl to zvláštní pocit. Myslím, že tehdy si pár lidí myslelo, že začala
válka.
Vybavíte si nějaké netradiční místo, kde jste
oddával?
Netradičních míst bylo hodně, ale vtipná byla třeba svatba na vrcholu Nedvězí, kde to bylo neuvěřitelně rozryté od prasat a pomalu se tam nedalo ani
vylézt. Tehdy tam měli natažená i lana a všechny
ty babičky tam tahali po lanech nahoru. Nebo jsem
v lednu v mínus deseti stupních oddával ve skalním
divadle u škodováckého tábora – ti byli z Moravy
a vyjížděli už někdy ve tři ráno. Všichni měli rukavice, jeden děda měl dokonce flašku slivovice. Moc
rád vzpomínám i na takové ty slavnostní události
jako jsou korálové nebo zlaté svatby, to je vždy
krásné.

Už jste zmínil, že jste dělal 14 let místostarostu. Nechybí vám to trochu? Nebo je to spíše
úleva, protože přeci jen z Vás opadla značná
dávka odpovědnosti za to, co se městě děje
nebo naopak neděje?
Určitě do jisté míry pociťuji úlevu. I když samozřejmě, že mi spousta věcí i chybí. Pracoval jsem
s naprosto bezvadným kolektivem lidí, ať už šlo
o pracovníky úřadu, o členy majetkového výboru,
což byla taky skvělá parta lidí, nebo přímo o spolupráci s bývalou paní starostkou Šepsovou, se
kterou jsme tvořili sehranou dvojici celá tři volební
období. Ale, na druhou stranu, pokračovat v tom,
nemohl bych tady v restauraci fungovat tak, jak
funguji teď, být v kuchyni… Časově by to nešlo
moc skloubit.

Jak takový ostřílený komunálně politický
pardál jako Vy hodnotí dosavadní práci nových
členů zastupitelstva? Přeci jen, máme v něm
řadu zcela nových tváří.
Očekávaná otázka. (smích) Toto hodnocení
nechme voličům.
Nemýlím se, že jste jedním ze spoluzakladatelů politického hnutí Starostové pro Liberecký
kraj?
Přesně tak, byl jsem jedním z prvních deseti,
kdo stál u vzniku tohoto hnutí, které úspěšně vede
Martin Půta. Osobně jsem rád, že ta kauza kolem něj, která byla úplně nesmyslná, už skončila
a soud mu dal za pravdu. Podle mě, se ve své
funkci hejtmana velice osvědčil a já mu i nadále
budu držet palce.
Pojďme se teď bavit o Vašem podnikání. Co
je vlastně správně? Restaurace U Nováku nebo
Hospoda u Nováků? Na domě je nápis restaurace, ale často slýchám, že lidé jdou do hospody
k Novákovi. Čemu dáváte přednost?
Ať si každý říká, co chce, hlavně že přijdou.
(smích) Na domě je sice nápis restaurace, ale i já
říkám, že jsou v hospodě. Důležité je, že kolegové
z oboru mě oslovují jako hoteliéra. (smích)
Jak dlouho svoji restauraci provozujete?
To si nikdy nepamatuju, ale tenhle údaj jsem dostal od bývalého kronikáře pana Matějoviče a mám
ho napsaný na futru. Stojí tam 1. 6. 1997. Takže
jsem vlastně před měsícem měl výročí, akorát jsem
ho neslavil, protože jsem to nevědět – nekoukám
na futra. (smích)
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Tomu vážně někdo věří?
Věří. Věří tomu hodně lidí. Ten je tak ohmataný od hostů, co sem chodí, že už mu ty parůžky
dvakrát upadly.
Přibližte našim čtenářům, co to ve skutečnosti je.
To je vypreparovaná hlava zajíce polního s parůžky ročního srnečka – prostě pivoň. Ovšem to
není můj výmysl, o něm kolují legendy, píše se
o něm i v literatuře a určitě už ho plno lidí i hledalo.
Dá se říci, že je nějaké zvíře, které byste nikdy nestřelil?
Ne, že jsem ji nikdy nestřelil, ale nestřílím srnčí
zvěř, protože když se podíváte na ta jejich smutná
světla, to mi prostě nedá vystřelit. K tomu se uchyluji jen velice výjimečně, když mi to třeba někdo
nařídí, jinak ne. Jsem spíš lovec divočáků.

Když se začal budovat obchvat Dubé, patřil
jste k těm, kdo veřejně vyjadřovali své obavy.
Zastával jste názor, že Dubá bude mrtvé město.
Letos v červnu to byly tři roky od jeho slavnostního otevření. Změnil jste názor?
Byl jsem zásadní odpůrce obchvatu. Věřil jsem,
že pro nás – podnikatele – to bude konec, a že
snad nemůže existovat jediný podnikatel, který by
něco takového mohl vítat. Opravdu jsem se toho
bál. Mýlil jsem se a došlo na slova bývalé starostky
paní Šepsové, která mě ujišťovala, že se nemusím
bát, že to tak nebude. A opravdu, i když se mi
to jevilo jako nemožné, po zprovoznění obchvatu
pociťuji naopak výrazný nárůst počtu hostů. Je tu
spousta cyklistů, pěších výletníků. Nevím, jestli za
to může ten klid, který do města obchvat přivedl,
možná za to může i vyhlášení zákazu kouření ve
stravovacích zařízeních – to mi ze začátku taky
strašně vadilo, ale ukázalo se, že je to super. Lidí
chodí spousta a kuřákům nevadí, že si musejí
zapálit venku. Denně uděláme průměrně kolem
sedmdesáti obědů, i když víkendy jsou samozřejmě mnohem silnější. Rekord máme 246 obědů při
letních slavnostech, ale to už tady vyloženě šlo
o život. (smích)
Uvnitř restaurace nejde přehlédnout trofeje
vystavené na zdech. Jak dlouho děláte myslivost?
K myslivosti mě v osmnácti doslova donutil můj
děda, udělal jsem si zkoušky. Já ji nikdy dělat nechtěl, asi proto, že jsem v tom vyrůstal. Do 26 let
jsem myslivost vůbec nedělal. Potom mě k tomu
dostal můj tchán, což je velký myslivec a nadchl
mě pro to tolik, že to je vlastně do teď můj jediný
koníček. Teď na to ale není moc času. Dlouho se
stmívá, takže bych musel být na posedu tak od jedenácti do dvou do rána a to není moc reálné, když
v šest vstávám do kuchyně. Navíc, teď je období,
kdy má spousta zvěře mladé, a to nemá ani cenu
tam chodit, protože bych stejně nestřílel.

Jste jedním z hlavních organizátorů myslivecké zábavy, kterou Váš spolek pořádá každý
rok.
Ano, věnuji tomu hodně času a těší mě, že
hned jak vyhlásíme datum, máme během chviličky vyprodané lístky. Zájem je o to velký, asi jako
o premiéru dobrého amerického filmu. (smích)
Myslivecký spolek Chlum-Šedina je moje srdeční
záležitost, není to ale moje jediné členství, jsem
ještě ve spolku v Březovicích a v Dubé, kde jsem
nový spolek vlastně zakládal.
Co to je, ta trofej, která visí v restauraci nad
vchodem do zeleného salonku?
To je pivoň. Ten se střílí jenom na Silvestra přesně o půlnoci. Já si to nepamatuju, ale prý jsem byl
tak dobrý, že jsem ho střelil a kamarádi mě s ním
obdarovali a dali mi k němu i diplom.

Budete mít pokračovatele?
Syn je na Střední lesnické škole ve Šluknově
a toho to teda bere pořádně. Výrazný podíl na
tom jeho zapálení má samozřejmě opět můj tchán
neboli jeho dědeček. Jestli se pro to nadchne
i můj vnouček opravdu těžko říct, je ještě moc malý,
v lese se mnou byl jen jednou, a to na houbách
a navíc v kočáře – v životě jsem se z lesa nevrátil
tak vyřízený. (smích)
Patříte k myslivcům s pořádným loveckým
psem?
No jistě, mám Broka – spí jedině v posteli a už
mu dvakrát namlátila sousedovic kočka. Kdepak,
psů jsem měl už hodně, ale asi nejsem dobrý na
jejich výcvik, protože všichni spali v posteli a vzhledem k tomu, v jakém prostředí žili, měli rádi jenom
hovězí. Já vždycky říkám, že v příštím životě bych
se chtěl mít, jako ti psi u mne.

Už tu zaznělo, že jste rodák z Dubé. Je nějaké
místo, ke kterému máte opravdu silný citový
vztah? Vzpomínám si, že když jsme vyklízeli
Slávii, našla jsem tam razítko s Vaším jménem…
Tak Slávie je bezesporu místo, ke kterému mám
blízko. Pracoval jsem tam rok jako kuchař a několik let jako číšník, bylo to moje první zaměstnání.
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Kuchaře jsem ale nikdy dělat nechtěl. Moc bych si
přál zase vidět její slávu. Mrzí mě, že její obnova
nepokračuje rychleji. Pro mne osobně zůstává Slávie jednou z priorit. K vaření jsem se pak vrátil až
u sebe v restauraci před třemi lety a opravdu jsem
se bál, že jsem to zapomněl.
A co sušárna chmele? Co je podle Vás největším lákadlem pro turisty?
Přiznám se, že tam už jsem nebyl asi tak rok.
Nepochybně je to místo, které sem přiláká mnoho
turistů a je dobře, že se město před lety začalo
intenzivně zabývat její postupnou rekonstrukcí. Co
je největším lákadlem? Určitě náš autokemp, to je
krásné místo, a to pro ubytování v chatkách nebo
i ve stanu či karavanu. Vzhledem k tomu, že tady
znám prakticky každý kout, je těžké vyzdvihnout
jen několik zajímavostí. Dubá má dvacet částí
a v každé z nich je něco jedinečného, co stojí za
to vidět.
Je něco, co podle Vás Dubé chybí?
Co jí chybí? A chybět bude… To je Eva Pilarová. Ona byla neuvěřitelný člověk a stejně jako její
manžel měla báječný smysl pro humor. Může říci,
že při jejich vypravování mě vždycky bolela čelist
od smíchu.
Je pravdou, že ten letošní rok je takový
zvláštní, prožili jsme hodně smutných věcí,
přišli jsme o spoustu skvělých akcí. Celé to
koronavirové období bylo takové nešťastné.
Nebo to vnímáte jinak?
No, já si nestěžuju, po 25 letech jsem měl konečně pořádnou dovolenou. (smích) Nenaříkal jsem

nad ztrátou tržeb, v klidu jsem si nadělal dříví na
zimu, opravil jsem fasádu na domě, vymaloval restauraci, konečně se mohl pořádně vyspat. Dost
záleží na tom, jak kdo dokázal ten čas využít. Já ho
myslím využil nejlépe, jak jsem mohl. Takže se dá
říci, že mám hotové všechno, co jsem chtěl nebo
potřeboval udělat. Ale opakovat se to nemusí.

tože jinde jsou na tom lidi mnohem, mnohem hůř.

Jak jste prožíval to koronavirové šílenství.
Nemyslím jako podnikatel, ale jako občan.
No hodně jsem se nachodil do samoobsluhy,
protože jsem pořád zapomínal roušku doma.
Jednou jsem se kvůli zapomenuté roušce vracel
i z České Lípy, kde jsem potřeboval nakoupit. Myslím, že vláda zasáhla dobře, i když jsem přesvědčený, že v oblastech, které nebyly zasažené – jako
třeba u nás – ta omezení byla zbytečně masivní.
Doufám, že takové věci už nás nečekají, i když,
při pohledu na to, co se děje ve světě… Trump si
roušku nevezme a přitom jim tam přibývají tisíce
lidí denně. Buďme rádi, že u nás jsme z toho tak
vyvázli, je vidět, že žijeme ve správném kraji.

Co byste vylepšil na Dubé? Tedy kromě té
Slávie.
Já bych určitě rád viděl opravenou část vozovky
mezi domem současné paní starostky kolem máchadla až k Holíkům, to je neskutečná katastrofa,
a to říkám už 20 let. Přitom je to cesta k opraveným
sklípkům, na které se jezdí koukat spousta lidí. Jen
se trochu bojím, aby se na tenhle úsek „nezapomínalo“ jen proto, že se paní starostka bude obávat
kritiky od občanů, protože nepochybuji o tom, že
se najdou i tací, kteří budou říkat „že opravit potřebuje řada cest, ale město zaplatilo opravu paní
starostce až k domu“. Ostatně, to jsem si zažil sám
a nikoho nezajímalo, že jsem si ten asfalt a práci
taky zaplatil. Své zkušenosti s tím má i pan tajemník. V jeho případě mě ta kritika mrzela o to víc, že
on je naprostý profesionál a já nepochybuji o tom,
že město celé roky funguje tak dobře právě díky
tomu, že on má všechno dokonale pod palcem…
Takže prosím, paní starostko, nebojte se toho
a nechte tu cestu opravit. Opozice, neopozice, tuhle opravu bych rozhodně podpořil a uvítal.

Co je pro Vás opravdový relax?
Mě hrozně baví dělat kolem baráku. Spousta lidí
ráda cestuje, ale třeba já jsem na letišti první, kdo
se těší domů, a to ještě před odletem na dovolenou. (smích) K moři jezdím, ale nechodím do něj.
Možná to tak nepůsobí, ale cizina mě baví a mám
ještě určitě i cíle, které bych rád navštívil. Zážitků mám hodně. Nebyl jsem třeba v Rusku anebo
v některých asijských zemích. Na druhé straně už
to znám. Takže asi tak. Teprve až potom, co se podíváte do světa, zjistíte, jak se tady máme vlastně
dobře. Proto tvrdím, že nemá cenu si naříkat, pro-

Jak se cítíte v roli dědečka?
No vnouček, to je radost, to je číslo, já mu prostě
nestačím. Je na mě moc rychlý, ale vždycky se
strašně těším, že přijedou. Pak mě hrozně utahá
a já se zase těším, že pojede domů. (smích)

Co byste závěrem popřál všem občanům?
Aby se jim v Dubé dobře žilo, a aby jim u Nováků hodně chutnalo. (smích)
mar

KOHO VÁM PŘEDSTAVÍME V PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ DUBÁČKU? POVÍDAT SI BUDU SE ZASTUPITELEM
PANEM EMANUELEM ADAMCEM.

ZÁMEK NOVÝ BERŠTEJN POŘÁDÁ
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ KOLÁČ
Zámek Nový Berštejn vyzývá všechny amatérské pekařky
a pekaře, zkrátka všechny, co mají fantazii a šikovné ruce,
k účasti v soutěži O nejlepší dubský koláč, a to
v neděli 23. srpna 2020 od 13:00 hod.
v areálu zámeckého parku Nový Berštejn
Průběh a podmínky soutěže:
od 13:00 do 14:00 hodin probíhá příjem soutěžních vzorků.
Soutěž je anonymní. Po zapsání do seznamu soutěžících
bude každému přiděleno číslo a vzorek odevzdán porotě
v krabičce označené tímto číslem.
Od 14:00 hodin začne ochutnávka a hodnocení poroty
Vyhlášení výsledků předpokládáme po 15. hodině (podle
počtu soutěžících a množství soutěžních vzorků).
Přihlásit se do soutěže předem není povinné, stačí v uvedeném čase přinést ten svůj zaručeně nejlepší koláč. Můžete
s námi posedět u kávy a pobavit se nebo přinést vzorky
a přijít znovu v době vyhlášení výsledků.
Rodinný doprovod vítán. Těšíme se na Vás!
Více informací o programu včas najdete na stránkách zámeckého hotelu www.berstejn.com/soutez/
Markéta Slezák
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Hasiči radí občanům
Letní teplé počasí s nízkým počtem dešťových
srážek zvyšuje nebezpečí vzniku požárů. Nadměrné vysychání lesů, luk a polí usnadňuje vznik
a rychlé šíření požárů ve volné přírodě. Ušetřeny
nezůstávají ani osamocené stromy, které při letních
bouřkách může zasáhnout blesk. Hlavní příčinou
vzniku požárů v těchto dnech je lidská nedbalost.
Nejčastěji vznikají požáry z důvodu špatného zabezpečení či nedohašení ohniště nebo odhozením
nedopalku cigarety do volné přírody.
Pozor na:
• odhozené cigaretové nedopalky do volné přírody,
• skleněné předměty a sklo, z nichž se vlivem
slunečního záření může stát lupa a zapálit suchou
trávu, hořlavé předměty i stavby,
• zapalovače nechané ve vozech, na verandách
a balkonech; vlivem slunečního záření může dojít
k výbuchu a následnému požáru,
• jiskry, které při silném větru odlétají z ohniště
či grilu,
• stodoly a kůlny, kde se skladuje uhlí, vlhké
seno a sláma na hromadách v nevětraných prostorách; může snadno dojít k samovznícení.

Zásahy JPO II/1
SDHO Dubá
Dne 10. 6. 2020 od 13:42 do 15:51 hodin vyjela jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+4
k dopravní nehodě mezi obce Luka a Ždírec. Výjezdu předcházelo to, že se u hasičské zbrojnice
objevil oznamovatel této nehody, který měl na hlavě tržné rány a působil zmateně. Po poskytnutí
předlékařské pomoci spolu s ním vyrazila jednotka
na místo. Havarované nákladní vozidlo zůstalo po
nárazu do stromu mimo komunikaci a na kabině
ležel přeražený strom. Ten jednotka rozřezala a odstranila. Na místo přijela také jednotka HZS stanice
Doksy a zdravotníci, kteří oznamovatele po ošetření ponechali na místě. Jednotka vůz zajistila proti
možnému vzniku požáru a řídila dopravu. Po domluvě s velitelem se jednotka vrátila na základnu.
Dne 10. 6. 2020 od 20:08 do 20:31 hodin vyjela jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+4
k úniku nebezpečných látek na vozovku. Jednalo se o znečištění většího rozsahu. Jednotka se
spojila s HZS stanicí Doksy a vzhledem k rozsahu rozhodl velitel zásahu o předání této události
správci komunikace.
Dne 15. 6 2020 od 10:34 do 11:19 hodin vyjela
jednotka s technikou Nissan Patrol v počtu 1+2
se zařízením AED do Bukovce, kde se nacházela
osoba bez známek života. Jednotka ihned po příjezdu zahájila oživování za pomoci přístroje AED
a spolupracovala se zdravotníky. Přes veškerou
snahu konstatoval lékař smrt.
Dne 16. 6. 2020 od 19:43 do 20:01 hodin vyjela jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+4
k technické pomoci k odstranění stromu z komunikace č. III/2601. Jednotka strom rozřezala, uklidila
komunikaci a vrátila se zpět na základnu.
Zuzka Martínková

hasiči
Doporučení při opékání, pálení táboráků
a grilování
• Nerozdělávejte oheň ve vzdálenosti menší než
50 m od okraje lesa, v blízkosti zástavby, ve vysoké
trávě, v blízkosti stromů atd.
• K rozdělávání ohně využijte tábořiště, ohniště,
krby.
• Místo pálení vždy ohraničte zeminou nebo kameny a izolujte od okolní trávy.
• Oheň nikdy nerozdělávejte pomocí hořlavých
kapalin.
• Při pálení a grilování mějte u sebe základní
hasební prostředky - vodu, písek nebo hasicí sprej,
popř. lopatu a rukavice.
• Při náhlé změně počasí, především silném větru, oheň ihned uhaste.
• Neuhašená ohniště nikdy neponechávejte bez
dozoru dospělé osoby.
• Ohniště po ukončení pálení či grilování vždy
řádně uhaste, prolijte vodou nebo zasypte zeminou.
• V období sucha ohniště kontrolujte i v průběhu
následujícího dne, popřípadě opět prolijte vodou.
• Nenechávejte děti v blízkosti otevřeného ohně
bez dozoru dospělé osoby.
• Pokud dojde k zapálení oděvu, který máte na
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sobě, a není po ruce dostatek vody k uhašení, zachovejte klid, zastavte se, lehněte si na zem a „válejte sudy", čímž dojde k zamezení přísunu kyslíku
a uhašení ohně. Zasaženou osobu můžete přikrýt
kusem oděvu nebo deky z přírodního materiálu.
Dejte pozor na látky z umělých vláken, které by
se mohly přiškvařit na tělo!
Jak snížit riziko požáru při sklizni obílí
• Obilí sklízejte přednostně v rizikovějších místech, například v blízkosti železničních tratí a veřejných komunikací.
• Dbejte na řádný technický stav mechanizačních prostředků pro sklizeň a uskladňování obilí.
• Stroje vybavte hasicími přístroji.
• U mechanizace se spalovacími motory, při
práci v prostředí s hořlavými látkami, je nutné mít
výfuky techniky opatřeny účinnými lapači jisker.
• Mějte připravenou v blízkosti zásobu vody
v cisterně nebo traktor s pluhem k případnému
oborání ohniska požáru na poli.
por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje

16

INZERCE ZDARMA
NESTIHLI JSTE VYUŽÍT NAŠÍ NABÍDKY NA ZVEŘEJNĚNÍ INZERCE ZDARMA V NAŠEM ZPRAVODAJI?
NEZOUFEJTE, SE STEJNOU NABÍDKOU PŘICHÁZÍME JEŠTĚ JEDNOU, A TO HNED V NÁSLEDUJÍCÍM
(TEDY SRPNOVÉM) VYDÁNÍ. JSTE-LI OSOBOU PODNIKAJÍCÍ V NAŠEM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ, KONTAKTUJTE NÁS NA TEL. ČÍSLE 724 857 243 NEBO
NA E-MAILU: INZERCE.DUBACEK@ATLAS.CZ

EMANUEL ADAMEC
STAVEBNÍ PRÁCE OD A DO Z
603 505 682

Dubáček | červenec 2020
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Hospůdka Dřevčice

VENKOVNÍ POSEZENÍ - DOBRÉ JÍDLO I PITÍ
PŘIJĎTE POSEDĚT DO PŘÍJEMNÉHO PROSTŘEDÍ
NAŠÍ HOSPŮDKY - DŘEVČICE 42

PALIVOVÉ DŘEVO DEŠTNÁ
nabízí:
MĚKKÉ DŘEVO
1 prmr za 700 Kč
ŠTÍPANÉ
1 prmr za 900 Kč
TVRDÉ DŘEVO
1 prmr za 1.400 Kč
Doprava možná, lze i vlastní.
kontakt: 723 258 285
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zajímavosti

HISTORIE TURISTIKY NA DUBSKU
Na vznik turistiky, tak jak ji vnímáme dnes, měl
vliv romantismus na konci 18. století. Díky němu
vypukl zájem o poznávání romantických lokalit, ať
již šlo o zříceniny hradů nebo třeba horské výšiny.
Krajina kolem Dubé se k putování za romantikou
přímo nabízela a naštěstí se nijak zásadně nezměnila dodnes.
Snad nejznámějším „turistou“, který Dubskem
prošel, byl Karel Hynek Mácha, a stopy tohoto putování zanechal i ve svém díle. Výletníků v průběhu času stále přibývalo, postupně vznikaly spolky,
zaměřené na toto poznávací cestování. Roku 1888
byl založen Klub českých turistů, v německy mluvících oblastech byly zakládány tak zvané horské
spolky.
Na jaře roku 1906 vytvořil lesní geometr Hans
Wachutka z Liběchova projekt značení různých turistických tras, který zrealizovali německé okresní
spolky z Dubé a České Lípy. Značky byly různých
tvarů a barev a označovaly několik tras. Zelený kříž
vedl z Dubé do Drchlavy, odtud k Dolskému mlýnu,
dále ke Kozlímu rohu a na nádraží v Zahrádkách.
Tak zvaná městská stezka, označená červeným
křížem, vedla z Dubé k novoberštejnskému pivovaru, dále do Vrchovan, Skalky, Doks a nakonec
až do Mimoně. Žlutá čárka směřovala z Dubé přes

zaniklý Rodeland do Chlumu, odtud přes Maršovický vrch do Maršovic a končila na vlakové zastávce
v Jestřebí.
Po první světové válce vznikl Horský spolek pro
Dubské Švýcarsko (Gebirgsverein für die Daubaer
Schweiz), který se zabýval vytvářením a značením turistických tras. Spolupodílel se na tak zvané
Diamantové cestě (Rautenweg), dálkové turistické
trase, značené dvěma spojenými trojúhelníky.
V průběhu času se trasy Diamantové
cesty mírně měnily, ale tak zvaná Střední
diamantová cesta vedla v roce 1930 z Litoměřic přes
Liběchov a Osinalice na Nedvězí, dál přes Dražejov,
Kluk, Heřmánky a Rozprechtice, s výslovně jmenovaným hostincem Meise, do Dubé, odtud na Krčmu, Drchlavu, Chudý Hrádek, Dolský mlýn, Holany
a pak trasa pokračovala dále na sever do České
Lípy, Sloupu, Jedlové, konečným cílem byla buď
Bischofswerda nebo Budyšín. Ačkoliv po roce 1945
německé turistické spolky zanikly a s nimi i vyznačené trasy, v posledních letech vznikla snaha tyto trasy
obnovit.
O turistiku na Dubsku se zasloužili především
dva vlastivědní nadšenci. Prvním byl MUDr. Franz
Hantschel, autor německého turistického průvodce,
vydaného již v roce 1895. V roce 1922 vyšel také

Hanschelův turistický průvodce Das Hirschberger
und Daubaer Land : (Daubaer Schweiz). Dalším
propagátorem turistiky na Dubsku byl Bohumil
Kinský, spoluzakladatel Klubu československých
turistů v České Lípě. V roce 1936 Kinský vydal
českého turistického průvodce Dubské Švýcarsko,
kde popsal řadu zajímavých výletních tras a navíc
zde shrnul vlastivědné, dějepisné i přírodovědné
informace o zdejším regionu.
Turisté měli k dispozici velmi podrobnou Spezial-karte vom Daubaer Bergland od Josefa Matouschka z roku 1932 a přehlednou turistickou
mapu Weg-karte das Daubaer Landes se zakreslenými značenými trasami od Otto Sedlacka, kterou
vydal roku 1930 Horský spolek pro Dubsko. Podobného typu byla i turistická mapa, kterou vytvořil s českými názvy Bohumil Kinský pro publikaci
Dubské Švýcarsko. Kromě obsáhlých turistických
průvodců vycházely také pohlednice a fotografické
publikace s fotografiemi zajímavých lokalit.
myš
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PŘES HORKY
Na přibližně osmnáctikilometrový cyklovýlet se
vydáme z Nedamova od Černého rybníka směrem
na Ždírec. Projedeme kolem části přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky, mineme památník
konce II. světové války u bývalého Ženského mlýna
a vodárnu z roku 1913. Pokračujeme podél skal
na jedné straně a mokřinatých luk na druhé až ke
křižovatce, kde doprava vede silnice na Panskou
Ves, doleva na Plešivec, my pokračujeme rovně.
Silnice se ponoří mezi lesy, mineme Dívčí skálu
a posléze skupinku domů osady Ždírecký důl, kde
si vlevo vedle silnice můžeme všimnout skalní výklenkové kapličky sv. Jana Křtitele.
Vyjedeme na křižovatku, na které rovně vede
silnice do Ždírce a do Luk, doleva k Tachovu.

vrch s hradní zříceninou. Dojedeme na rozcestí,
doprava zahýbá cesta do Zbyn, my ale jedeme
stále rovně, mineme odbočku polní cesty ke Korcům a o něco dále přijedeme k vyústění cesty na
silnici od Doks. Vpravo v poli vidíme křížek, který
připomíná, kudy původně polní cesta vedla.
Dáme se vlevo. U kapličky s kopií Dešťové
madony odbočuje ze silnice polní cesta do Korců,
my ale pokračujeme po silnici, lemované ovocnými stromy. Posléze se můžeme pokochat pěknými
výhledy do krajiny, napravo vidíme majestátní siluetu hradu Bezděz, před námi Tachovský lom, vlevo
Korecký vrch a posléze Starý Berštejn. Dojedeme
na rozcestí, kde doprava vede cesta do Oken, my
zabočíme doleva. O něco dále si v zatáčce všimneme božích muk s obrázkem Nejsvětější Trojice
a poté vjedeme do obce Tachov.

Mineme kříž na kamenném podstavci a vjedeme
do osady Horky, kde na návsi můžeme obdivovat
kapli Nejsvětější Trojice z roku 1797 a také krásné
roubené domy. Před kaplí stojí malý zděný objekt
obecní studny. Sjíždíme návsí dolů, míjíme bývalý
rybníček a posléze prudkou serpentinou sjedeme
do Horeckého dolu. Vlevo si všímáme mohutných
skalních bloků, napravo mineme malou vodní nádrž s rybkami.
Přijíždíme ke křižovatce, vpravo stojí mezi lipami
kamenný podstavec s křížem. Na silnici od Korců
se dáme doprava a pokračujeme Ptačím dolem,
kde opět můžeme obdivovat některé stavby lidové
architektury. Vystoupáme na návrší, na rozcestí
doleva vede cesta k samotě Březinka, doprava
k rekreačním objektům a dále k sv. Barboře či
do Vrchovan. Pokračujeme rovně, sjíždíme další
serpentinou do údolí k Černému rybníku s koupalištěm, kempem, letním kinem a občerstvením.
myš

POZNÁTE,
KDE TO JE?

Poznáte, kde se nachází tento kříz na kamenném podstavci? Poradíme vám, pokud se
vydáte na tento výlet, nemůžete jej minout.
Foto Markéta Myšková

Na silnici se dáme doleva, vyjedeme k lesu
a po 1 km odbočíme doleva na úzkou silničku
k Horkám. Pokocháme se nově položeným asfaltovým povrchem a také rozhledy do pěkné krajiny.

Řešení: Při vjezdu do Horek od Vrchovan

U rybníčku míjíme památník obětem I. světové
války a na silnici zabočíme doleva. Vlevo vidíme
obecní kapli, postavenou v letech 1793-4, napravo obrovitou chráněnou lípu velkolistou. Vyjedeme
z obce a sjíždíme silnicí směrem ke Korcům. Na
konci sjezdu odbočíme doprava na novou zpevněnou polní cestu. Mírně vlevo se tyčí Berštejnský
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nejlepší místo pro život

LETNÍ BYLINY

Růže galská, Rosa gallica
Botanická keřová růže, silně vonící
Zavařenina z růží
1/2 kg květů, 1 kg cukru, sklenice vody, šťáva
z 1 citronu. Plátky růží nasekáme, smícháme s polovinou cukru, necháme den prosladit. Zbylý cukr
svaříme s vodou, přidáme citrón a plátky růže. Pomalu vaříme do zhoustnutí.

Vrbina penízková, Lysimachia nummularia
Půdokryvná rostlina, snese i zamokřenou půdy,
vytváří krásné žlutozelené koberce, vhodný podrost pod vyšší rostliny. Čaj z květů, listů a lodyh je
velmi chutný a nejhezčí je jen z květů. Je vhodný
na průduškový kašel, zahlenění, horečky. Vnější
využití, obklady: akutní i chronický ekzém i u dětí,
rány, zranění,vředy, svědění pokožky.

Ostropestřec mariánský, Silybum marianum
Dvouletá rostlina, v prvním roce vytváří růžici
okrasných, ale děsně pichlavých listů. V druhém
roce kvete růžovofialovým květenstvím. Plody jsou
lesklé nažky, využívají se ve formě prášku nebo
v tinktuře. Mají vynikající účinky na trávicí soustavu, žlučník, játra, chronická žloutenka, cirhóza jater.

Len žlutý, Linum flavum
Vytrvalá rostlina, (na rozdíl od lnu setého), modře
kvetoucí se žlutým středem. Lněná semínka mají
vysoký obsah olejových látek. V lidovém léčitelství
se využívají proti zácpě, při zánětech močových
cest nebo průdušek, také pro urychlení porodu.
Dvě lžičky nechte nabobtnat ve sklenici studené
vody a přeceďte. Lněné oleje se také využívají pro
impregnaci dřeva.

Heřmánek pravý, Matricaria chamomilla
Nenahraditelná rostlina při léčení dětských bolavých bříšek. Pomáhá při nadýmání, křečích, při
zánětech v dutině ústní. Má výborné hojivé účinky.
Domácí heřmánková hojivá mast: rostlinu vnoříme
do horkého sádla (kokosového oleje či vazelíny),
necháme přes noc vyluhovat, rozehřejeme a přecedíme přes plátýnko, můžeme přidat včelí vosk.

Roketa setá, Eruca sativa
Neboli rukola. Lze ji snadno pěstovat. Vysévá se
do řádků, do výživné vlhké půdy. Mladé listy se
sklízí nejlépe před rozkvětem. Při kvetení jsou více
hořké. Výborná je do salátů nebo omáček, lze ji
také dusit jako jinou zeleninu. Květy se používají
ke zdobení, jsou také jedlé, mladé lusky jsou velmi
štiplavé. V květomluvě roketa znamení klam, šalbu
a podvod!
Všechny tyto rostliny si můžete prohlédnout v naší
bylinkové zahradě ve Dřevčicích.
Otevřeno je denně, dobrovolné vstupné můžete
dát do červené kasičky z vchodu. Bude použito na
nákup dalších rostlin a věřte mi, že ještě zdaleka
nemáme všechny.
Jana Samcová

Hluchavka bílá, Lamium album
Hluchavkovitá rostlina, má ráda polostín.
Sbírají se jednotlivé kvítky, které jsou sladké. Je
to výborná léčivka do čajových směsí hlavně pro
ženy. Kombinujte s dalšími ženskými bylinami.
Čaj pro ženy: kontryhel, měsíček, řebříček, kokoška pastuší tobolka, mochna husí, šišák bajkalský.
Dvě lžičky směsi na šálek.

Bez černý, Sambucus nigra ´Black lake´
Nálev z květů se využívá při kašli, nachlazení, podporuje pocení. Stačí 1 lžíce sušených květů/2 dl
vroucí vody, 2 – 3x denně šálek.
Plody obsahují vitamín C, B, karoteny a glykosidy.
V syrovém stavu jsou trochu jedovaté a velmi projímavé. Připravuje se z nich bezinkové víno nebo
likér proti bolestem v krku.

Zdroje:
Rubcov, Beneš: Zelená lékárna
Fr. Dlouhý: Léčivé rostliny
Rostlinná medicína, kol. autorů
Jana Vlková: Květinová kuchařka www.bylinkyprovšechny.cz
Bylinková zahrada Levandule a Hospůdka
u Kamen shánějí brigádníky na léto.
Milá práce v krásném prostředí, mezi květinami a jídlem. Co je víc?
Kontaktní tel. 728 074 749.
mail.: jana@zahradyergat.cz
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CO NAPSALI ŠESŤÁCI...
Jak to asi dopadne, když zadáte dětem několik
slov, která mají použít v krátkém příběhu. Zadaná slova: koza, červený, toto, pátý, napíšete,
lehce, od, protože, kéž, bum (každé slovo představuje jeden slovní druh).
Jednoho dne jsem se probudila a musela jsem
do školy. Nechtěla jsem tam, tak jsem si řekla,
kéž bych nemusela do školy. V tom najednou
bum! Koza Róza přišla, lekla jsem se a vyskočila
nad postel. Zeptala jsem se Rózy, co tady dělá
v půl pátý ráno. Řekla mi: „Protože sis něco přála,
tak jsem tady.“ Odpověděla jsem: „Ano, toto jsem
si přála, ale nečekala jsem, že zrovna ty přijdeš.“
Róza se pousmála a řekla, že od doby, co někdo
vysloví přání se objeví hned. Také jsem se pousmála, ale bylo mi divné, jak se tak lehce může
někdo objevit u mě doma. Rózy jsem se zeptala, jak sem přišla. Róza odpověděla, že přijela
z Červený chatky od vedle. Řekla jsem si, to je
ale divné, Róza už musela jít plnit další přání
a v ten moment zazvonil budík. Já musela do školy.
Když jsem byla ve škole, hned na mě paní učitelka:
„Tak děti, dnes si napíšeme test z literatury.“ V ten
moment jsem zahlédla Rózu jak mi mává a dává
znamení, že existuje...
Natálie
Pátý den v týdnu se konal ve vsi trh. Stará koza
si vzala červený košík, šla za ostatními zvířátky
a řekla: „Napíšete mi všichni, co budete potřebovat
na trhu a já vám to donesu. Pište lehce, ať neprodřete papír, protože bych to po vás nepřečetla.“ Od
obydlí zvířátek to bylo na trh hodně daleko. „Kéž
by to bylo blíž,“ posteskla si koza. Když došla na
trh, koupila to a to a ještě i toto. Všechno uložila
do košíku, ale bylo toho tolik, že košík udělal bum.
Koza posbírala, co unesla, aby si se zvířátky mohli
udělat piknik. Ten si nakonec připravili a společně
se všemu zasmáli.
Bára Mal
Byla jsem na procházce a potkala jsem kozu. Jednou jsem se byla podívat na červený kuřátko. No
toto, kuřátko bylo jen přemalované. Pátý hlídač mi
to prozradil. První hlídač řekl, napíšete každý deset
vstupenek. Mně to nebavilo, tak jsem se zvedla a
lehce jsem otevřela dveře. Od dveří jsem šla až k
autu. Nasedla jsem do auta, a protože jsem měla
málo benzínu, tak jsem musela natankovat. Bum,
spadla polička a já jsem se probudila. Byl to sen.
Kéž by to nebyl sen, myslela jsem si.
Eliška
Při jarní vycházce jsme viděli kozu, kterou pásl
chlapec v červené čepici. Toto již bylo páté zvíře,
které jsme viděli. Protože bylo hezké počasí, šli
jsme dále do lesa. Lehce jsme překonali potok a
vešli do lesa. Bylo slyšet zpěv ptáků a od skály
znělo bum-bum. Bylo to padající kamení. Kéž by
se tato vycházka opakovala vícekrát. Proto jsem
se rozhodl napsat o této události.
Péťa
Dobrý den žáci, řekla jednoho dne ve třídě plné
dětí paní učitelka koza. Dnes si napíšete krátký
test, protože se zítra bude zkoušet. Ale dávejte
pozor, bude se vám to hodit na tu zkoušku. Nebojte se, zvládnete to lehce. Všichni dávali pozor,
až na červeného raka, který říkal: toto je nuda,

kéž bych byl radši na závodě. Rak najednou usnul
a zdálo se mu, že závodí a do cíle doběhl pátý.
Bum! Rakovi spadla hlava na lavici a rak se probudil. Paní učitelka mu na to řekla: „raku od tebe,
že usneš, jsem to čekala, to jsem zvědavá, co zítra
budeš umět na tu zkoušku.“ Další den nastala chvíle zkoušky. Rak dostal ze zkoušky pětku, jelikož
předešlý den nedával pozor, co paní učitelka říkala.
Adriana
Ráno jsme vstali do krásného slunečného dne.
Tak jsme se rozhodli, že ho strávíme v zoo. Po
příjezdu do zoo jsme byli patý, co jsme prošli branou. Vydali jsme se od brány po červené trase
k výběhu se slony. Po krásném písčitém chodníčku
jsme dorazili ke slonům. Tam jsme viděli, jak se
lehce prochází velký slon, ale za ním poskakovalo
male slůně. Toto slůně bylo tak krásné, že jsme mu
dali jméno Špuntík. Kéž bych ho mohla krmit jako
moji slepičku Vanilku. Poté jsme dorazili k dětskému koutku, kde byla domácí zvířata a mezi nimi
byla koza. Po hezké hodince se zvířátky jsme šli
k východu, protože se zkazilo počasí. Během cesty
k východu jsme našli schránku, kde bylo napsáno:
„napíšete nám váš dnešní den v zoo?“ Jen jsme
dosedli do auta a bum začalo pršet.
Bára Mat
U nás v Dubé se pořádá každý rok běh, který se
jmenuje Běh 17. listopadu. Tenhle běh začal pořádat pan učitel Koza. Rozdávají se čísla závodníkům, kluci mají modrá čísla a holky mají červená.
Začíná se od nejmladších po nejstarší. Nejstarší
mají úkoly. Pan učitel Koza jim řekne: „Napište mi,
kdo doběhl první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý a tak
dále. A potom toto odevzdáte třídním.“ Kozovy rady
jsou: „běhejte lehce, závoďte férově, protože o tom
sport je.“ Kéž bych se při startu tolik nelekl, ale
když začne běh, tak se ozve hlasité bum. A závodníci běží. Po běhu každý dostane čaj a sušenku.
Pan učitel Koza je vtipný, ale přísný.
Vojta
Byla jedna koza a ta byla hrozně žravá. Všechno, co viděla, to hned sežrala. Jednou, bylo to myslím pátého května, se koza toulala a zase hledala,
co by snědla. Už slupla zelí, pampelišky, pár knoflíků, kopřivy i kapustu. Pořád neměla dost. Pak našla podivnou šňůru a na ní viselo něco červeného.
„Co je, toto?“ podivila se koza. Začala to žvýkat.
Nešlo to lehce, protože to bylo tuhé. Nakonec tu
věc koza snědla, ale udělalo se jí zle. Břicho jí
bolelo čím dál víc a bum. Už leží na zemi. Kéž, by
se poučila. Já teď napíšu Péťovi, že to tričko od
něj, už nemám, protože ho mlsná koza sežrala.
Marek
Byla jedna koza a jela k moři. Ubytovala se
v hotelu U červeného praporu. A protože přijela až
na večer, šla rovnou na večeři. Tam jí naservírovali
chobotnici. „Toto jíst nebudu.“ Koza šla na pokoj
a řekla si: Třeba jsem se spletla, když jsem si objednávala menu. Další dny už jí chutnalo. Akorát
pátý den jí dali k obědu kachnu. Křičela: „Napsala
jsem si dokonalé menu. Přála jsem si lehké večeře.“ Tak jela koza za rodiči na statek. Od těch
dob už nikdy k moři nejela. Protože se jí na statku
líbilo, pobyla tam ještě jeden den. A říkala si „kéž
by to na dovolené vypadalo lépe.“ Najednou bum

a ze sena vyletěl čaroděj a řekl: „Tvé přání je mi
rozkazem.“ A šup byla u moře.
Adla
U babičky se na zahradě pásla koza. V ten den
svítil červený měsíc. Další den si musím napsat
úkoly. Z pátého dne v týdnu. Toto kéž bych stihnul,
protože od zítra máme zápas. Když jsem dopsal
úkoly, ozvalo se velké bum. Šel jsem se podívat,
odkud to bylo a venku shazovala kočka květináče.
Pepa
Když jsem byl na rybách, tak vedle na poli pásli
kozy. Na rybách lehce rybku nechytíte, musíte mít
nástrahu. Tak pět metrů od skály seděl pán a ten
chytal rybu za rybou. Toto místo u skály je velmi
dobré. Pod skálou plul červený koi-kapr. Kéž bych
chytl takovou rybu. Pátý den jsem šel na ryby.
Cestou, když jsem jel rybařit, zaslechl jsem velkou ránu. Bum! Moc jsem se lekl a otočil se. Za
mnou o kus dál spadl strom. Raději jsem přešel
na druhou stranu, protože jsem se bál, aby na mě
něco nespadlo.
Míša P.
Maminko, napíšeš babičce? Prosil Kubík maminku už pátý den. Napíšu, od pondělí máš prázdniny.
Kubík se lehce pousmál radostí. Kéž bych už byl
u babičky na statku. Těším se na kozu, která se
jmenuje Róza. Hurá, jsem u babičky. Na zahradě
koza zahlédla červené hlavičky jetele a utíkala je
slupnout. Jak utíkala, tak do mě strčila a já jsem
udělal bum na zem. Toto byly ty nejlepší prázdniny
u babičky. Užil jsem si hodně legrace.
Míša N.
Naše koza se jmenuje Líza. Líza má ráda červenou barvu. Toto jsem vyrobil. V běhu jsem proběhl
pátý. Dnes si napíšete všechny úkoly. Pokoj jsem si
lehce uklidil, od mamky jsem dostal něco dobrého.
Protože je venku hezky jdu se koupat do bazénu.
Kéž by bylo sluníčko pořád. Bubeník bubnuje na
buben BUM BUM.
Filip

Projekt pokračuje

Ekoškola Dubá pokračuje i nadále v environmentálním projektu NEPZ. Už 12 let je aktivně zapojena
do pomoci k ochraně přírody. Formou přednášek,
filmů a her se děti seznamují s globálními souvislostmi v přírodě. Škola vlastní jednu fotopast,
která 2x ročně poskytuje záběry z ochrany zvířat
na vzdálené Sumatře, odkud je celý projekt řízen.
Nyní je připraven monitoring goril nížinných v africkém Kongu. Protože chceme být přítomni i v této
části projektu NEPZ, obracíme se na všechny s
prosbou o finanční příspěvek/ v jakékoliv výši/ na
novou fotopast, která přinese záběry přímo z Afriky.
Celková suma za fotopast je 3 800,-Kč. Nám se
podařilo již sehnat příspěvek ve výši 200,-Kč.
Věřím, že díky vám všem se podaří částku uzavřít,
a děti pak budou přímo sledovat zvířata v jejich
přirozeném prostředí.
Příspěvek je možné uhradit v kanceláři školy.
Děkuji za váš čas a možný příspěvek.
Podrobnější informace o této aktivitě najdete na
webu www.pralesdetem.cz
https://www.facebook.com/PralesDetem/
Jana Mašková
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MATEMATIKA V PŘÍRODĚ
Pět hodin matematiky v jeden den? No to je hrůza! Tohle asi proběhlo dětem z 5. A hlavou, když
jsem jim oznámila, že v úterý 16. 6. vyrazíme na
matematiku ven. Na žáky čekalo několik úkolů, ve
kterých si zopakovali základní znalosti z matematiky 5. ročníku. Například: Kolik je nás ve skupině? Je to číslo sudé nebo liché? Kolikátého dnes
je? Sečti čísla v datumu a výsledek zaokrouhli na
tisíce. Spočítej stromy z Dubé do Nedamova po
pravé straně a zaokrouhli na desítky. V nabídce
jídel u pana Dolejšího vyber 5 jídel a zapiš jejich
ceny. Vypočítej průměrnou cenu za jedno jídlo.
Změř výšku a šířku jednoho pole plotu u rybníka
a vypočítej obsah. Váhu jednoho buřtíka vynásob
počtem dětí ve skupině a výsledek vyjádři v celých
kilogramech… V cíli čekal poklad, který bylo velmi
obtížné najít. Až po čtyřech nápovědách, ho děti
objevily na stromku. Oheň jsme uhasili zodpovědně

a do Dubé jsme putovali přes „sýrárnu“.Tak krásné
letní prázdniny přeji všem!
Jana Mašková
Co myslíte, lze učit matematiku v přírodě? Ale
ano a jak příjemně. Ve středu 17. 6. 2020 si tento
způsob výuky vyzkoušela třída 5. B. Hodinu jsme
začali tím, že jsme zvážili buřtíka, jenž děti později
opekly na ohýnku. Při určování hmotnosti došlo
zároveň na opakování desetinných čísel. Pak už
následovala trasa od školy přes náměstí do Nedamova a na Mlýnek. Po cestě žáci řešili úlohy,
v nichž využili znalosti z aritmetiky i geometrie.
Celý den se náramně vydařil. Počasí nám přálo,
opečená dobrota na ohni chutnala všem. A matematika? Tu zvládnul úplně každý na jedničku!
Mgr. Miroslava Sochová

DRUHÁČCI NA HOUSCE
Když se řekne „houska“, téměř každý si vybaví
pečivo. My však víme, že Houska je hrad, který byl
postaven dříve než více známý Bezděz.
Právě na tento hrad jsme se vydali v rámci výpravy, abychom zjistili, jak je to s pověstí, která se
k hradu váže.
Dostat se z Dubé na Housku není vůbec jednoduché. Pěšky je to na nás ještě daleko a autobusy
tam moc nejezdí. Přesto jsme si však řešení našli.
Brzy ráno jsme odjeli autobusem na rozcestí do
Blatců. Odtamtud jsme pokračovali pěšky do Blatců
na statek, kam nás pozval ke svému dědečkovi
spolužák Vládík. Někteří z nás byli na takovém
statku poprvé. Vidět tolik zvířat pohromadě byl
opravdu zážitek. S některými zvířátky jsme se pomazlili, se selátky hráli na honěnou, nakrmili doneseným chlebem maminku se hříbátkem, pozorovali
slepičku při snášení vajíček. Nakonec nám děda
a babička ze statku připravili pohoštění, za což

jim velmi děkujeme. Ze statku pokračovala naše
cesta po modré směr Houska. Cestou jsme hráli
různé hry, svačili, pozorovali zajímavosti, zkoušeli
vlastní odvahu přes spadané stromy v lese, které
nám připravily super překážky. Tady jsme si opět
potvrdili, jaký jsme kolektiv a jak si umíme pomoci.
Na hradě nás přivítal pan kastelán. Jeho povídání bylo zajímavé a opravdu nás zaujalo. Všichni
jsme byli zvědaví, jak je to s tou bránou do pekla.
Na samotný závěr prohlídky jsme mohli do brány
nakouknout. Uffff. V tuto chvíli by paní učitelka potřebovala alespoň dvacet rukou. Nakonec jsme to
dali a překvapením bylo, že jsme na trůnu Lucifera
našli vzkazy, na kterým bylo o každém z nás něco
napsané. Radovali jsme se, že přeci jen na vzkazu
měl každý z nás více srdíček než mráčků, a tak
jsme se mohli vrátit zpátky na nádvoří. Tam už čekal místní pejsek, s kterým jsme se všichni pomazlili. Nakonec jsme si zakoupili suvenýry a opouštěli

SOUTĚŽ O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ ROUŠKU

hrad, opět po modré, na odpolední autobus.
Byl to prima den a těšíme se na další společnou
výpravu naší třídy.
Druháčci, ZŠ Dubá
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Klub malých dubáčků

Zahrada v areálu mateřské školy

provozní doba pro veřejnost o letních prázdninách
11. 7. – 23. 8. 2020
zřizovatel: Město Dubá, Masarykovo nám. 138, telefon 487 870 201, dozor: Klub malých Dubáčků, z.s.

J. RUPERTOVÁ – 737 044 353

PROVOZNÍ DOBA
všední dny 10 – 12 a 14 – 18 hodin
soboty, neděle, svátky 14 – 18 hodin
v případě nepříznivého počasí (zima, déšť) bude VE VŠEDNÍ DNY
otevřená herna v Klubu malých Dubáčků - Klubový dům, Dlouhá 86, Dubá
Provoz zahrady se řídí řádem MŠ a města Dubá. Vstup na zahradu a hřiště při mateřské škole je povolen dětem do 10 let věku
v doprovodu dospělé osoby. Veškeré herní prvky umístěné na zahradě MŠ jsou určeny k užívání dětem od 3 let věku.
Zařízení zahrady se používá obvyklým způsobem, je však nutné vyvarovat se nebezpečným činnostem.
Všichni návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny a nařízeními provozovatele a návštěvním řádem umístěným na nástěnce u knihovny,
chovat se slušně a mravně, udržovat v celém areálu pořádek.

Malování na tašky
S maminkami "tvořilkami" jsme si před "covidem" naplánovaly, že budeme zdobit nákupní tašky barvami. Dílna se bohužel
konat nemohla, proto jsme původní plán doháněly jednotlivě
během herničky. Děti si hrály a maminky malovaly. Mám radost,
že se všechny tašky tolik povedly. Nebojte se, akci pro veřejnost
a ostatní maminky plánujeme na podzim.
Jaruška Rupertová
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KAREL JERIE V GALERII POŠTA
Téměř celý červenec bude v Galerii Pošta v Dubé
ke shlédnutí výstava obrazů významného představitele českého komiksu akademického malíře Karla
Jerie. Již před třinácti lety nadchl návštěvníky galerie
svými Houbaři. Tentokrát připravil kolekci ze série
nových i starších obrazů, podle jednoho z posledních výtvorů je výstava nazvaná: Zlatá Ruka No.3.
Karel Jerie vytvořil celou řadu komiksů, za které
získal i mezinárodní ocenění, ale především je malíř.
Obrazy a také grafiky vystavoval na mnoha výstavách po celé České republice i v zahraničí. Mimo jiné
vystavuje také s uměleckým seskupením Natvrdlí,
právě nyní souběžně s výstavou v Dubé probíhá výstava tohoto seskupení v Plané u Mariánských lázní.
Další členové Natvrdlých Jaroslav Valečka, Lukáš
Miffek, který také již před časem v Dubé vystavoval,
a Michal Novotný MICL se proto každý představují
alespoň malým obrázkem i v Dubé.
Výstavu Zlatá Ruka No.3 si mohou návštěvníci
prohlédnout do 25. července. Je 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
mohou dohodnout na telefonním čísle 607 138 832.
myš

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
DUBÁ PŘEDSTAVUJE
BETTY MACDONALDOVÁ
PANÍ LÁRYFÁRY

Nesmírně oblíbená kniha slavné americké
autorky pro děti, kterou čtou i jejich rodiče.
Betty MacDonaldová předala své paní Láryfáry
všechen svůj laskavý humor, moudrost i mateřské zkušenosti. V šestadvaceti kouzelných
příbězích řeší jejich báječná hrdinka zákeřné
dětské choroby tak, že ji všichni milují a stále
se k ní vracejí.
Hlavní postavou knížky je paní Láryfáry. Je
docela maličká a na zádech má hrb. Když se
jí všechny děti ptají, na co ho má, odpoví, že
v něm nosí svá kouzla a čáry. Žije v domku
spolu se svým psem Darebou a kočkou Ťapko.
Domek má postavený vzhůru nohama, proto
je tam velká legrace. Děti tam moc rádi chodí,
hrát si a popovídat s paní Láryfáry. Paní Láryfáry také pomáhá rodičům léčit "nemoci" jejich
dětí. To jí zavolá třeba paní Tomková, že jejich
Jarda si vůbec neuklízí pokoj. Paní Láryfáry jí
dá kouzelnou radu, jak takovou nemoc zvanou
čurbesajda, léčit. Jindy k radě přidá i kouzelnou
pilulku. A že už vyléčila nemocí, třeba: lakomici,
nimravku, hádavku, žalobajdu a spoustu dalších. S paní Láryfáry se v městečku rozhodně
nenudí.
Kniha je zařazena do
Zlatého fondu dětské literatury a její autorka znovu
dokázala zaujmout další
generace čtenářů. K jejímu
úspěchu u nás jistě přispěly
i originální ilustrace, grafická podoba a mistrovský
překlad.
Petra Mečířová

TANEČNÍ VEČERY V NEDAMOVĚ
Máme tu léto, prázdniny a ten nejlepší čas na odpočinek, dobrou zábavu, ale i trochu toho tance
a hudby. Letos jsme přišli o spoustu krásných akcí, ale nebojte, oblíbené Taneční večery v Nedamově si
budeme moc užít. Akce začínají vždy od 19 hodin a potrvají do půlnoci. A na koho, že se to můžete těšit?
V Autokempu Nedamov jsme pro vás připravili
celkem tři Taneční večery, a to:

25. 7. 2020 - Kosí bratři
15. 8. 2020 - Decl Band
22. 8. 2020 - Pegas
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Město Dubá vás srdečně zve na

SPORTOVNÍ HRY

v sobotu 18. 7. 2020
na novém víceúčelovém hřišti
na Malé Straně v Dubé

Jaký vás čeká program?
V kategoriích dětí a dospělých si můžete vyzkoušet
hned několik sportovních disciplín, které budou
i s časovým harmonogramem upřesněny.
Navíc si budete moci vyzkoušet orientační běh a
připravena pro vás bude ukázka discgolfu.
Chybět nebude ani stánek s občerstvením
a nebojte, vaše sportovní úsilí bude odměněno.
Kde se dozvíte více?
Program upřesněníme na plakátech, městském
facebooku a webových stránkách mestoduba.cz.
Změna programu vyhrazena.

Foto © Pepa Středa

3. DUBSKÉ
DŘEVOSOCHÁNÍ
na téma "lesní postavy a jiné"
7. - 11. 9. 2020
v Autokempu Nedamov

Přijďte se podívat na práci šikovných
dřevosochařů, kteří umí z obyčejné klády
udělat neuvěřitelná umělecká díla.
Výsledná díla budou vystavena
u Sušárny chmele 12. 9. 2020
při Dnech evropského dědictví.

MĚSTO
MASOPUST 2020

DUBÁ VÁS ZVE

NA VÝSTAVU U PŘÍLEŽITOSTI 75. VÝROČÍ KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

NAHLÉDNUTÍ DO HISTORIE
2. SVĚTOVÁ VÁLKA

GALERIE ŠATLAVA

V PŘÍZEMÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU DUBÁ
VÝSTAVA BUDE PŘÍSTUPNÁ V OTEVÍRACÍ DOBĚ INFOCENTRA,
KDE LZE O VSTUP DO GALERIE POŽÁDAT AŽ DO KONCE SRPNA

PR

OD

LO

UŽ

EN

O

PONDĚLÍ A STŘEDA

7 - 16:30 HOD

ÚTERÝ A ČTVRTEK

7 - 15:00 HOD

PÁTEK

7 - 14:30 HOD

SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTKY

8 - 16:00 HOD

ČERVENEC A SRPEN VE VŠEDNÍ DNY 7 - 18:00 HOD
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Svatoanenská zahradní
slavnost, 25.7.2020
začátek v 10 hodin
komentovaná prohlídka v 11 a ve 13 hodin
drobný prodej – čaje, bylinky, levandulové produkty
dílna pro děti
večer - hudba v zahradě
Hospůdka U Kamen – bylinkové menu

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

12/9–28/10/2020
Josef Špaček,
umělecký garant festivalu

Mesiáš
Collegium 1704

12/9
Liberec

#beethoven250
Jan Bartoš

27/9
Česká Lípa

16/10
Liberec
17/10
Heřmanice
v Podještědí

Chvalme Pána
Český ﬁlharmonický sbor Brno

Sólo pro Josefa Špačka

Veni Creator Spiritus
Katta
5/11
Česká Lípa

28/10
Nový Bor

Ó světlo zrozené
Cappella Mariana

6/10
Teplice

19/10
Doksy

Musica Bohemica
Poezie lidové písně
Jurkovičovy ukolébavky
H. Blažíková, J. Semerádová ad.

Hudba stříbrného plátna
Komorní ﬁlharmonie Pardubice

Má to smysl!
J. Špaček, M. Sekera a žáci ZUŠ Česká Lípa

Vstupenky v prodeji od 1. června, více informací na:
Lípa Maecenaria:

Festival se koná za laskavé podpory:
Nový Bor

LM_A4_plakat_2020_UNI_01.indd 1

Nadační fond

Lípa Musica Septet
J. Špaček, R. Baborák ad.

Sedm posledních slov…
M. Cukrová, Zemlinského kvarteto

11/10
Česká Lípa

beneﬁce pro

28/9
Česká Kamenice

Originální pražský
synkopický orchestr

3/10
Děčín
4/10
Prysk

Nezapomeň…
Iva Bittová

23/9
Česká Lípa

Sně
Beata Hlavenková

2/10
Kamenický Šenov

Sladká krásná dáma
i Flautisti Ensemble

Špaček hraje a diriguje
Česká studentská ﬁlharmonie, J. Špaček

19/9
Česká Lípa
20/9
Česká Lípa

18/9
Zahrádky

www.lipamusica.cz

Exkluzivní partneři koncertu
pro Liberecký kraj:

Hlavní partneři festivalu:

Hlavní mediální partneři:

05.06.2020 16:18:42
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kultura

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště
Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj Vás srdečně zvou na

NETOPÝŘÍ NOC

VYHRÁVEJTE POBYTY
v nejznámějších
českých lázních
28. 8. 2020 v 19:00 hod přednáší RNDr. Vladimír Hanzal
Místo konání: budova terénní stanice Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj
v Kokořínském Dole č. p. 13

Co Vás čeká?
Přednáška o netopýrech žijících v České republice,
po níž se pěšky přesuneme k rybníku Harasov, kde
proběhne odchyt netopýrů.
Předpokládaný konec ve 22 hodin.

Počet účastníků omezen!
Registrujte si místa na kontaktu níže.

Potřebujete víc informací

každou sobotu
po celé prázdniny
od 13 hodin v pořadu VÝLETY

Český rozhlas Liberec
RÁDIO VAŠEHO KRAJE

Email: pavlina.samalova@nature.cz
Tel.: 730 571 277

liberec.rozhlas.cz

www.nature.cz
snamidoprirody.nature.cz

Akce je součástí iniciativy AOPK ČR "Pojďte s námi do přírody".
OPRAVA-VELKÁSOUTĚŽ-LIBEREC-2-2020.indd 1
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PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY V MŠ DUBÁ

Foto © Pepa Středa

LOUČENÍ SE ŽÁKY 9. TŘÍDY ZŠ DUBÁ

Foto © Zuzka Martínková

