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DUBSKÉ ŠVÝCARSKO

Už jste obešli všechna zastavení,
která vám postupně
představujeme?
Podzim je ideálním barevným
časem.

V tomto čísle představujeme stanoviště v Deštné.

Čapská palice
foto: Pepa Středa
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Vážení čtenáři Dubáčku,
léto se s námi rozloučilo krásným teplým počasím a nyní již nastupuje podzim ve své plné kráse
- ráno chladno, ale kolem poledne se na nás sluníčko ještě usměje.
Epidemiologická situace, která se postupně vrací a různě koluje po ČR, se zatím Dubé vyhýbala a já děkuji za zodpovědný přístup k nastaveným opatřením, se kterými sice nemusí být každý
ztotožněný, nicméně roušky do uzavřených prostor používáme skoro všichni a desinfekce rukou se
stala běžným koloritem.
Nyní mi dovolte ohlédnout se zpět k proběhnutým akcím, na kterých jsme se mohli společně potkat.
Dny evropského dědictví mě mile překvapily počtem lidí, kteří se jich zúčastnili. Upřímně jsme byli
společně trochu „nejistí“ v jaké atmosféře bude probíhat otevření hotelu Slávie a nakonec to bylo
moc fajn setkání, kde se potkalo dost lidí pokaždé s jiným záměrem návštěvy - první byla určitě
zvědavost na současný stav, další přišli zavzpomínat, kde byl ten „jejich“ stůl, a další s příběhy které
se ve Slávii staly. Musím i říct, že probíhala diskuze a rady co je potřeba udělat dále, a skutečně, co
člověk to názor a musím za sebe říct, že z každého bych si trochu vzal a bylo by hotovo hned. ☺
Jsem rád, že jsme se všichni mohli přesvědčit, že proinvestovaných 20 milionů je vidět a je nutné
pátrat po dotačních titulech, které by nám pomohli s dokončením.
Dále jsme se přesunuli k Sušárně chmele. I tady je vidět pořádný kus poctivé práce. V době návštěvy chybělo dokončit nátěr, usadit vrata a opracovat spodní část pískovcových kvádrů, ale pomalu
se blížíme do finále celého opláštění budovy. Až půjdete na procházku, určitě tato lokalita stojí za to.
Prostor za bývalou Elite - i nám se v srpnu udělalo pár vrásek na čele, protože firma měla drobné
personální problémy a nedařilo se jí sehnat pracovníky na stavbu. Ovšem nyní se již pracuje proběhly výkopové práce na kanalizaci pod dohledem archeologů. Nyní je již kanalizace položená
v zemi, probíhá výstavba zdi a další práce dle harmonogramu. Jedna malá příjemná zpráva je, že
při výkopových pracích byla nalezena kopaná štukovaná studna, kterou bude do budoucna možné
zakomponovat do vznikajícího odpočinkového místa.
Dále bych rád napsal několik slov k údržbě města. V současné době jsme mínus 2 lidi dle schváleného počtu zaměstnanců - proto jsme se rozhodli vypsat výběrové řízení na vedoucího údržby.
Smyslem je každodenní organizace práce a posílení mužské části údržby. V současnosti probíhají
opravy cest teplou balenou směsí lokalita Dražejov-Nedvězí, následovat bude Zakšín.
Na závěr mi dovolte vám popřát klidné podzimní dny.
Martin Fuxa
místostarosta
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DUBSKÉ ŠVÝCARSKO: představujeme stanoviště DEŠTNÁ
Pátým stanovištěm, které vám představíme
v rámci našeho "seriálu", který je věnován projektu Duské Švýcarsko - systém odpočívadel
s informačními panely o kulturně-historickém
a přírodním dědictví krajiny, je Deštná. Stanoviště
je stoučástí mlýnské stezky.

Mapa tras a zastavení projektu Dubské Švýcarsko

V deštenském mlýně

Na Vrabcově

Historie osady Deštná (Töschen) souvisí
s kostelem sv. Václava, jehož počátky sahají až
do doby před rokem 1230, i když písemné zprávy
o něm jsou až ze 14. století. Patří tak k nejstarším
kostelům zdejšího kraje. V roce 1352 patřil kostel
v Deštné k mělnickému děkanátu, zaznamenáno
je, že vdova po Hynku Berkovi Anežka (Agnes)
roku 1356 podávala kněze k faře v Deštné a až do
roku 1401 jsou známa jména farářů. Další zprávy
z doby předhusitské však chybí. V husitské době
se farnost stala utrakvistickou, za protireformace
byla vrácena katolické církvi, ale neměla vlastního
duchovního správce, nýbrž byla spravována střídavě z Dubé, Doks i Mělníka. Samostatnou farností
se stala Deštná teprve roku 1891. Nyní je Deštná
administrována z Jestřebí, správcem farnosti je
jáhen v Dubé.
V letech 1763 – 66 došlo k rozšíření kostela do
dnešní podoby. Z původní románské stavby se
dochovala okrouhlá apsida, na románský sloh odkazují i sdružená okna ve věži. Barokní přestavba
rozšířila kostel kolmo k původní románské kostelní
lodi, další větší stavební zásah je datován rokem
1882. V roce 2009 byla dokončena rozsáhlá oprava
a kostel byl znovu vysvěcen. Kolem něj se rozkládá
starý hřbitov, nad kostelem hřbitov novější. Farní
budova, stojící nedaleko kostela, pochází z roku
1784.
Ves Deštná nesla stejné jméno jako potok, který
jí protéká. Dnes se tento potok jmenuje Liběchovka a mokřinaté údolí podél jeho horního toku je
zařazeno do přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky. Ves Deštná je zmiňována jako součást
dědického podílu jednoho ze synů Jindřicha Berky

Bývalá ozdravovna v Deštné

Kostel sv. Václava v Deštné

Křenovský, Šibeniční a Vrabcovský mlýn zásoboval Dubou

z Dubé Václava v roce 1402, kdy náležela k hradu
Čap a později k hradu Zakšina, spolu s nímž ji zdědili Václavovi potomci. V 16. století patřila Deštná
k berštejnskému panství a po bitvě na Bílé hoře se
dostala k Albrechtu z Valdštejna. Ve Valdštejnově
době zde byl panský dvorec, na kterém hospodařil nájemce. Budovy tohoto hospodářského dvorce
byly postupně zbořeny po II. světové válce.
Ve 20. letech 20. století jsou v Deštné zaznamenáni dva hostinští. Jedna hospoda, roubená, stála
naproti kostelu vedle mlýna, druhý velký zděný
zájezdní hostinec se nacházel vedle bývalé školy
a sloužil svému účelu až do ledna roku 1981. Tehdy při přípravě hasičského bálu vyhořel a již nebyl
obnoven. Na jeho místě vyrostl gigantický seník
Státního statku Dubá, nyní tuto stavbu využívá
zemědělská firma Agrop.
Na ostrožně nad silnicí k Dubé se rozkládá velký areál původně Vranovské zotavovny, která byla
postavena před rokem 1930. Po roce 1945 sloužil objekt jako dětské plicní sanatorium a později
jako politická škola okresního výboru KSČ. Od roku
1982 zde sídlí dětský domov. Ve stráni pod návrším jsou zahloubeny skalní sklípky a údolím protéká několik pramenů. Skalní sklípky se nacházejí
i v lokalitě Malá Strana (Kleinseite), která je částí
osady Deštná. K Deštné patří také samoty Školský vrch (Schulberg), Pietschův vrch (Pietschberg)
a Vrabcov (Frabsgraben).
Kromě Mokřadů horní Liběchovky je v Deštné
chráněná lokalita zvaná Deštenské pastviny. Tato
přírodní památka se nachází asi půl kilometru severně od Deštné a jedná se o stráň stepního charakteru, dnes zarostlou nálety. Pod dětským domovem při hlavní silnici je do skalního bloku vytesán
památkově chráněný reliéf Madony, v protější skále
bývala sušárna ovoce. Kromě reliéfu se památková
ochrana vztahuje na kostel sv. Václava, na roubený
dům čp. 35 a na roubenou usedlost čp. 32.
Friedrich Bernau napsal, že v Deštné se již
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v roce 1713 údajně vyučovalo v chalupě, později
označené číslem popisným 18, která stávala u odbočky k Malé Straně. V polovině 18. století byla postavena dřevěná školní budova, ale po roce 1830
byla zchátralá natolik, že spodní trámy musely být
nahrazeny zdivem, přesto sloužila dál svému účelu. Až roku 1868 byla zahájena stavba nové školní
budovy z kamene, zatím pouze jednotřídní čp. 9.
O čtrnáct let později byla škola rozšířena na dvoutřídku přístavbou k stávající školní budově. Dva
učitelé se zde starali až o 92 dětí, a školní knihovna
v té době čítala 138 svazků.
V základní škole v Deštné se vyučovalo až do
roku 1979, kdy zde byla škola zrušena. Od té
doby děti z Deštné, Zakšína a Bukovce dojíždějí
do Dubé. V období po II. světové válce byl vzhled
budovy školy poškozen nešetrnými zásahy - instalací nevhodného typu oken a potlačením tvarosloví
fasády. V roce 2009 došlo k rekonstrukci tohoto
objektu, kde se dnes nachází obchod, pivnice
a knihovna. Kromě nové střechy byla vyměněna
okna za tvarově vhodnější a citlivěji byla pojednána fasáda.

Mlýnská stezka v rámci projektu „Dubské Švýcarsko – systém odpočívadel“ odvozuje své jméno
od množství mlýnů, které na vodotečích v okolí
odedávna stávalo a z nichž většina se dochovala dodnes. V Deštné je to velký objekt válcového
mlýna naproti bývalé škole, písemně doložený ve
druhé polovině 17. století. Byl znovu postaven
v roce 1820 po požáru původní stavby, a jeho provoz byl ukončen kolem roku 1970. Nyní budovy
mlýna chátrají. Odbornými publikacemi je velmi
ceněna zachovalost jeho mlecího zařízení.
Výše proti proudu Liběchovky lze potkat další
čtyři mlýny – Vrabcovský, Švihovský či Šibeniční,
Černý a Mlýnek. Po proudu v Zakšíně pak Nový
mlýn a Bukovecký, na Zakšínském potoce další
mlýn snad již zmiňovaný 1402 pod jménem Voldanov. Na dalších přítocích horního toku Liběchovky
stávaly dnes zbořené mlýny Ženský a Křenovský.
Vodní stavy pro mlynářské účely vyrovnávala soustava rybníků a dlouhých náhonů, místy vedených
v náspech,
místy zasekaných
Snímek Dřevčic
z roku 1938 do skály.
Markéta Myšková

Deštná

Skalní reliéf pod dětským domovem v Deštné

DUBÁ VSTUPUJE DO PROJEKTU ROZKVETLÉ LOUKY
Kouzlo rozkvetlé louky plné barevného kvítí,
posedávajících motýlů a bzučícího hmyzu známe
asi všichni, taková místa jsou balzámem nejen pro
oči. Dovedete si ale představit, že taková louka
nemusí zdobit jen rozlehlé pláně v extravelánu
obce, ale může ozvláštnit i plochy mezi městskou
zástavbou?
Město Dubá se ve snaze zvýšit biodiverzitu
některých ploch veřejného prostranství právě do
takového projektu zapojilo. Každá zapojená obec
si sama zvolí plochy, na které se spolu s odborníky
– botaniky z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
zaměří a ukáží si, jak s nimi efektivně nakládat.
V našem případě se jedná o louku pod sadem kolem Koreckého vrchu, plochu zeleně u bývalého
kina a u hřbitova, loučku u Sušárny chmele, stráně
pod lipovou alejí směrem na Rozprechtice a vykácenou olšovou alej v Nedamovské ulici.
Co to v praxi znamená? Místo pravidelného
sekání budou vybrané plochy osety původními
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Zuzka Martínková
Ilustrační foto

Černé skládky bioodpadů

Ilustrační foto

V poslední době evidujeme na úřadě stále více podnětů a stížností týkajících se neoprávněného ukládání biologicky rozložitelných odpadů na
cizí pozemky. Ať už jde o pozemky ve vlastnictví města či jakékoliv fyzické
osoby, je toto jednání zcela nepřípustné. To samé platí i pro lesní pozemky
nehledě na to, kdo je vlastník.
Je třeba si uvědomit, že na neoprávněné ukládání bioologicky rozložitelných odpadů (větve, tráva, listí, spadané ovoce, piliny atd...) pohlíží
legislativa stejně jako na jakékoliv jiné odpady - jedná se tedy o zakládání
černých skládek, za což hrozí nemalé pokuty.
Právě na bioodpady rozdalo město v roce 2017 zájemcům kompostéry.
Další kompostéry budou těm, kdo o ně požádali, rozdány z kraje roku 2021.
Navíc, kdo má zaplacené poplatky za odpady, má možnost bioodpady odevzdat ve sběrném dvoře. V dohledné době budeme vydávat také omezené
množství popelnic na bio. Způsobů, jak se těchto odpadů zbavit je tedy celá
řada, ale odhodit je jen tak k někomu na pozemek je zcela nemyslitelné, na
to je třeba pamatovat.
mar
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DO TŘETICE: O DŘEVČICKÉ HODINOVÉ VĚŽI
Lidové úsloví říká „do třetice všeho dobrého“, pojednejme tedy ještě potřetí o dobré události tohoto
roku. Dnem 17. září 2020 se obecní budova čp. 42
a s ní i celé Dřevčice dočkaly návratu své přirozené
dominanty – hodinové věže. V době, kdy čtete tyto
řádky, by nám již měly čas odměřovat věžní hodiny.
Odbíjet hodiny budou ale až po další etapě oprav,
nyní se jenom vrátí hodiny původní, resp. poslední.
Před dokončením montáže měděné makovice na
hrot věže byly do ní na dva původní háčky pověšeny zaletované plechové schránky (z titanzinku).
Do plechové krabičky byly vloženy české překlady šesti nalezených listin (uložených na radnici)
a vráceny nalezené i ošetřené mince a bankovky,
do plechového tubusu bylo vloženo naše poselství,
které obsahuje:
• Ručně psaný vzkaz budoucím generacím,
opatřený 40 podpisy nynějších osadníků.
• Tištěný dokument „Na paměť časů minulých pro časy budoucí“, pojednávající o historii Dřevčic, obsahující též podrobné seznamy
nalezených a nyní vkládaných listin a platidel.
• Hromadná fotografie občanů před č.p. 42
pořízená v roce 1995.

• Hromadná fotografie občanů před č.p. 42
pořízená 18. srpna 2020.
• Letecká fotografie Dřevčic pořízená v roce
1938 (černobílá).
• Letecká fotografie Dřevčic pořízená v roce
2016 (barevná).
• Propagační leták Dubské Švýcarsko.
• Některé z mincí, které byly v oběhu v uplynulých 99 letech
• Mince a bankovky současné (kopie všech
listin nyní do makovice dřevčické hodinové věže
vkládaných byly zároveň uloženy mezi přílohy Kroniky Města Dubá).
Zatímco od postavení věže (1848) do její první
velké opravy (1921) uplynulo 73 let, podruhé věž
trpělivě čekala 99 let. Kolik lidí osedlých, ba i národů se za tu dobu v Dřevčicích vystřídalo, a minuli
se s možností zachovat svoji paměť v dřevčické
věži. Právě my, nynější dřevčičtí, jsme měli to velké
štěstí, ponechat tu pozdrav daleko do budoucnosti, přes několik pokolení. Přejme jim, aby se měli
tak dobře, aby příště – snad zase za 99 let – do
dřevčického „pokladu“ tak jako my jen přidávali.
Petr Kmínek z Dřevčic, tentokrát ještě o Dřevčicích

Schránky uschované v makovici hodinové věže

Umisťování hodinové věže zpět na budovu č.p. 42

PODRUHÉ DO TŘETICE:
O ÚSTŘEDNÍM KŘÍŽI NA DEŠTENSKÉM HŘBITOVĚ
MMR na jeho obnovu. V roce 2021 bude zrestaurován jeho podstavec (vysoký 2,5m) a ten doplněn
novým křížem. Čím je kříž „ústřední“? Kříž stojí
na křižovatce bývalých chodníků a mělo by tomu
být tak i při jejich obnově v dalších letech. Končí
u něj hlavní („páteřní“) koridor od brány hřbitova,
a bezprostřední okolí kříže s kamennými stupni
bude v budoucnu sloužit jako malý pietní prostor.
V příštím roce by se měl hřbitov z téže dotace dočkat i obnovy brány s brankou. Tím bude areál
hřbitova v prostoru čitelně vymezen a postupně
tak zajištěna jeho důstojnost.
Petr Kmínek z Dřevčic

Jsem rád, že letos už podruhé mám co psát
k obnově obecního hřbitova v Deštné. Poprvé to
bylo v souvislosti s přesunem a restaurováním
pomníku padlým, nyní o ústředním kříži hřbitova,
který je z drobných sakrálních památek v majetku
města určitě v nejhorším stavu. Proto mám radost,
že konečně napotřetí (opět ono příslovečné „do
třetice všeho dobrého“) se podařilo získat dotaci
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VZPOMÍNÁME...
Dne 1. 10. 2020 tomu bylo
6 let, co nás náhle opustil
pan PETR CHAROUZEK
z Dubé. Stále vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Dne 17. 10. 2020 by se
dožila 64 let naše milovaná manželka, maminka
a babička paní IVANA
LNĚNIČKOVÁ ze Dřevčic.
S láskou stále vzpomínají
manžel Jiří s dcerami Ivanou, Lucií, Adélou, synem
Jiřím a vnoučaty Jirkou,
Terezkou, Radkem, Eliškou, Karolínkou a ostatními příbuznými.
Dne 23. 10. 2020 uplyne
5 let od chvíle, kdy pro nás
přestalo tlouci srdce našeho milovaného tatínka, dědečka a bratra pana JIŘÍHO HRABĚTE ze Zakšína.
S láskou a bolestí v srdci
stále vzpomínají sestra,
děti a vnoučata s rodinami.
Dne 29. 10. 2020 tomu
bude 6 let, co nás navždy
opustila milovaná maminka
a babička paní DAGMAR
MARTÍNKOVÁ z Dubé.
S bolestí v srdci stále
vzpomíná rodina.

Dne 29. 10. 2020 tomu budou 4 roky, co nás navždy
opustil pan JIŘÍ KOUBEK.
Prosím, věnujte mu spolu
s námi tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná celá
rodina.

Dne 5. 10. 2020 tomu byly 3 roky, co nás navždy
opustila naše drahá maminka HELENA ZÍTKOVÁ.
S bolestí v srdci vzpomínají děti s rodinami.
Dne 31. 10. 2020 tomu bude 7 let, co nás po
prohraném boji s těžkou nemocí navždy opustil
pan VLASTA DONÁT z Krčmy. S láskou a bolestí
v srdci stále vzpomíná rodina.

Z MATRIKY
JUBILEA

Jílková Danuše, Panská Ves 84 let
Štětka Karel, Dubá 80 let
Moravcová Ivanka, Dřevčice 88 let
Velikov Filip, Dubá 81 let
Mařík Karel, Dubá 80 let
Drdová Drahomíra, Nový Berštejn 90 let
Nikodémová Danuška, Dubá 87 let

ÚMRTÍ
Šponiarová Zlatuše, Nový Berštejn
Štosek Vladimír, Dubá
Čaban Pavel, Dubá

Centrum poskytuje pomoc seniorům
a zdravotně handicapovaným spoluobčanům od 3 let věku.
Kontaktním pracovníkem je Mgr. Veronika
Holečková (tel. 730 871 381).
Pravidelná poradna
na Městském úřadu Dubá (přízemí)
se bude konat 22. října 2020 od 8.00 do
10.00 hodin.

Omezení provozu městského úřadu
Ve čtvrtek dne 22. října 2020 budou na Městském úřadě Dubá z důvodu inovace na sítích O2
mimo provoz pevné linky, internet a díky tomu i většina programů, které pro práci potřebujeme.
Z tohoto důvodu bude náš úřad pro veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Splatnost poplatku
za odpady

Konec termínu pro
podání žádostí se blíží

Městský úřad Dubá si dovoluje upozornit,
že do 31. července 2020 měl mít každý občan
nebo majitel rekreačního objektu zaplacený poplatek na 2. pololetí 2020 (ve výši 225,- Kč) za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek lze nadále uhradit v hotovosti
v přízemí MěÚ Dubá (správa poplatků) nebo převodem na účet Města Dubá č.ú. 0903265309/0800
var. symbol 1340. Pokud možno v co nejkratším
termínu.

V letošním roce město Dubá opět přijímá žádosti
v rámci programu "Obnova domů a bytů". Jedná se
o účelovou dotaci na opravy fasád, výměny oken či
pořízení čistírny odpadních vod. Dotace je určená
pro obnovu nemovitostí soukromých vlastníků za
účelem zlepšování vzhledu obce a podporu pořízení již zmíněných ČOV.
V letošním roce je možné podávat žádosti až do
13. listopadu 2020, kdy bude jejich příjem ukončen.
Podrobnější informace najdete na www.mestoduba.
cz nebo získáte u paní Lenky Čermákové na Stavebním úřadě Dubá (tel. 487 870 103).
mar

Veronika Kolomazníková

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

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.

LÉKÁRNA V DUBÉ

Otevírací doba lékárny:
PO, ST, ČT, PÁ 8:00 – 14:00
ÚT 8:00 – 18:00
SO 8:00 – 12:00

kontakty:
tel. číslo 487 870 139
e-mail: lekduba@seznam.cz
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z radnice

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 5/2020 ze dne 17. září 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
pana Jakuba Fliegela a pana Tomáše Nováka a zapisovatele usnesení pana MUDr. Jiřího Klementa.

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

2a) NESCHVÁLILO protinávrh pana Tomáše Nováka oproti návrhu paní starostky ve věci zařazení
nového bodu – Projednání obdržených návrhů na
udělení Cen Města Dubá, do předloženého programu veřejného zasedání Zastupitelstva Města
Dubá č. 5/2020.
pro schválení: 2 (T. Novák, E. Adamec)
proti schválení: 6 (M. Fuxa, A. Ložková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement)
zdrželo se: 1 (I. Žalovičová)

2b) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený program veřejného zasedání Zastupitelstva
Města Dubá č. 5/2020.
pro schválení: 7 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement)
proti schválení: 0
zdrželo se: 2 (T. Novák, E. Adamec)

3) ZKONTROLOVALO po projednání v kontrolním
výboru zastupitelstva plnění usnesení Zastupitelstva Města Dubá č. 4/2020 ze dne 18. června
2020, včetně nedořešených bodů z předchozích
usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 5/2020 kontrolního
výboru zastupitelstva, viz příloha.
4a) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního výboru zastupitelstva týkající se stavu finančních
prostředků Města Dubá na bankovních účtech ke
dni 31. srpna 2020 – na hlavní činnosti 10 910 954
Kč, hospodářské činnosti 4 785 297 Kč a sociálním
fondu 172 880 Kč; celkové finanční prostředky na
účtech Města Dubá 15 869 131 Kč. Hospodaření
Města Dubá za leden až srpen roku 2020 skončilo
kladným saldem příjmů a výdajů ve výši 2 931 889
Kč; výsledek hospodaření hospodářské činnosti
zisk ve výši 1 508 495 Kč (Městské lesy Dubá
zisk 188 860 Kč a Autocamp Nedamov zisk ve výši
1 319 635 Kč).
4b) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu
Města Dubá na rok 2020, viz příloha.

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

komentář starostky: Rozpočtové změny rozpočtového opatření číslo 4/2020: Příjmy (v Kč) položky:
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního
fondu +1 000 Kč dorovnání příjmů, Poplatek ze
psů +8 000 Kč dorovnání příjmů, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt +45 000 Kč převod
z účtu hospodářské činnosti proběhne v 10/2020,
Poplatek za užívání veřejného prostranství +1 000
Kč dorovnání příjmů, Neinvestiční přijaté transfery

ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
+2 226 250 Kč (+2 151 TCZK - jednorázový příspěvek obcím, +141 TCZK volby 2020), Ostatní
investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
+1 067 195 Kč (-610 TCZK Víceúčelové hřiště
Dubá, +1 677 TCZK silnice Horky a Plešivec),
Investiční přijaté transfery od krajů 900 000 Kč
dotace Libereckého kraje na nákup CAS (záloha),
Základní školy +400 000 Kč (+400 TCZK pojistné plnění za opravu střechy po vichřici, odhad),
Ostatní záležitosti kultury +39 000,- Kč přijaté dary
a dorovnání příjmů, Pohřebnictví +2 000 Kč dorovnání příjmů, Komunální služby a územní rozvoj
jinde nezařazené +108 000 Kč (+108 TCZK Agentura ochrany přírody a krajiny, smlouva na ošetření
stromů v CHKO), Změny v příjmech celkem +4 797
445 Kč.
Výdaje (v Kč) paragrafy: Silnice +1 200 445 Kč
(+1 200 TCZK silnice Plešivec), Ostatní záležitosti
pozemních komunikací +70 000 Kč (+70 TCZK
Nedamov - odvodňovací kanály z cesty), Základní
školy +420 000 Kč (+420 TCZK oprava střechy po
vichřici, odhad), Ostatní záležitosti kultury +32 000
Kč (+32 TCZK navýšení o příjmy, dary), Ostatní
sportovní činnost +7 000 Kč (+7 TCZK navýšení
výdajů o poskytnutý dar), Nebytové hospodářství
+77 000 Kč (+60 TCZK vodné 2016 až 2020,
+17 TCZK navýšené zálohy za vodu Elite čp. 14 srážkovné), Sběr a svoz komunálních odpadů
+ 400 000 Kč (COVID-19 - velkoobjemový odpad,
tříděný odpad, častější vyvážení), Péče o vzhled
obcí a veřejnou zeleň +508 000 Kč (+100 TCZK
rizikové kácení stromů, +300 TCZK zatrubnění
kanálu, +108 TCZK Agentura ochrany přírody
a krajiny - na ošetření stromů v CHKO), Volby do
zastupitelstev územních samosprávných celků
+75 000 Kč (+75 TCZK navýšení výdajů na zajištění voleb 2020, dotace v příjmech), Změny ve
výdajích celkem +2 789 445 Kč.
4c) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se podmínek na
sjednání úvěru k veřejné zakázce „Dubá – Cisternová automobilová stříkačka“, možnost bankovního
úvěru ve výši 4 miliony Kč, na 36 měsíců, čerpání
úvěru v roce 2021 a úroková sazba cca 1 % p.a.
5a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 14/20, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městské nemovitosti – pozemku:
části pozemkové parcely parcelní číslo 1183, ostatní plocha (ostatní komunikace), o výměře cca 60
m², v obci Dubá, katastrální území Dřevčice. Přesná výměra a rozsah pozemku budou upřesněny
geometrickým plánem po hranici stávajícího oplocení. Jedná se o dlouhodobě zaplocený pozemek
navazující na nemovitosti ve vlastnictví žadatele
u stavby č.ev. 3 v části obce Dřevčice. Na základě
proběhlého geometrického vytýčení vlastnické hranice pozemku, je předmětná část tohoto pozemku
z hlediska využití pro Město Dubá nepotřebná.
Bližší podmínky prodeje budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 8 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,

J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 1 (T. Novák)

5b) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 15/20, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městské nemovitosti – pozemku: části pozemkové parcely parcelní číslo 496/2,
ostatní plocha (ostatní komunikace), o výměře
cca 100 m², v obci Dubá, katastrální území Lhota
u Dřevčic. Jedná se o nezaplocený pozemek navazující sice na nemovitosti ve vlastnictví žadatele
u stavby č.ev. 3 v části obce Lhota, nicméně svým
charakterem a polohou je využíván jako veřejné
prostranství, proto je vhodné, aby i do budoucna
zůstal ve vlastnictví Města Dubá.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák,
E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 16/20, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městských nemovitostí – pozemků
a stavby: stavební parcely parcelní číslo 746, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 150 m², včetně
stavby čp. 1 (jiná stavba, střelnice) stojící na tomto
pozemku v části obce Nový Berštejn, pozemkové
parcely parcelní číslo 461/2, ostatní plocha (jiná
plocha), o výměře 958 m², pozemkové parcely
parcelní číslo 467/4, ostatní plocha (jiná plocha),
o výměře 88 m², vše v obci Dubá, katastrální území
Dubá, a pozemkové parcely parcelní číslo 697/2,
ostatní plocha (jiná plocha), o výměře 130 m²,
v obci Vrchovany, katastrální území Vrchovany.
Předmětné nemovitosti jsou z hlediska využití pro
Město Dubá do budoucna nepotřebné. Minimální
vyhlašovací prodejní cena bude stanovena znaleckým posudkem. Bližší podmínky prodeje budou
uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák,
E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě projednávání písemné žádosti – složka č. 17/20, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městských nemovitostí – pozemků:
části pozemkové parcely parcelní číslo 19/5, ostatní plocha (neplodná půda), o výměře cca 150 m²,
a částí pozemkové parcely parcelní číslo 1492/4,
ostatní plocha (ostatní komunikace), o výměře cca
5 m², v obci Dubá, katastrální území Dražejov
u Dubé. Přesné výměry a rozsahy pozemků budou upřesněny geometrickým plánem výhradně
po hranicích stávajícího oplocení a skal. Jedná se
o dlouhodobě zaplocené pozemky navazující na
nemovitosti ve vlastnictví žadatele u stavby čp. 24
v části obce Dražejov. Předmětné části pozemků
jsou z hlediska využití pro Město Dubá nepotřebné.
Bližší podmínky prodeje budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
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pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák,
E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5e) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 18/20, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městských nemovitostí – pozemků: pozemkové parcely parcelní číslo 98/1, trvalý
travní porost, o výměře 149 m², a pozemkové parcely parcelní číslo 98/2, trvalý travní porost, o výměře 86 m², v obci Dubá, katastrální území Dubá.
Jedná se o nezaplocené pozemky navazující sice
na nemovitost ve vlastnictví žadatele, nicméně
součástí těchto pozemků jsou tři městské skalní
sklípky zapsané v rejstříku Ústředního seznamu
kulturních památek ČR, proto je vhodné, aby i do
budoucna tyto pozemky včetně sklípků zůstaly ve
vlastnictví Města Dubá.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák,
E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

5f) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 20/20, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městské nemovitosti – pozemku:
části pozemkové parcely parcelní číslo 19/11, ostatní plocha (neplodná půda), o výměře cca 260 m²,
v obci Dubá, katastrální území Dražejov u Dubé.
Přesná výměra a rozsah pozemku budou upřesněny geometrickým plánem po hranicích stávajícího
oplocení a skal. Jedná se o dlouhodobě zaplocený
pozemek navazující na nemovitosti ve vlastnictví
žadatele u stavby č.ev. 13 v části obce Dražejov.
Předmětná část pozemku je z hlediska využití pro
Město Dubá nepotřebná. Bližší podmínky prodeje
budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák,
E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5g) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 21/20, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městských nemovitostí – pozemků: části pozemkové parcely parcelní číslo
51/3, ostatní plocha (ostatní komunikace), a část
pozemkové parcely parcelní číslo 127/8, ostatní
plocha (neplodná půda), o celkové výměře cca
260 m², v obci Dubá, katastrální území Nedamov.
Jedná se o nezaplocené pozemky sloužící z části
jako přístupová cesta ke stavbám č.ev. 46 a č.ev.
47 v části obce Nedamov, ve vlastnictví žadatelů
a z části jako manipulační plocha využívaná k parkování. Vzhledem k tomu, že tyto volně přístupné pozemky přímo navazující na městkou místní
komunikaci, mohly by být v budoucnu případně
využity pro potřeby Města Dubá, proto je vhodné,
aby Město Dubá zůstalo i nadále vlastníkem těchto
pozemků. Je doporučeno záležitost řešit případně
nájemní smlouvou, a to pouze na pronájem částí
těchto pozemků.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák,
E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5h) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 22/20, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městské nemovitosti – pozemku:
pozemkové parcely parcelní číslo 47/2, zahrada,
o výměře 131 m², v obci Dubá, katastrální území
Nedamov. Jedná se o nezaplocený pozemek sloužící z části jako přístup k nemovitosti ve vlastnictví
žadatele, z části jako manipulační plocha využívaná k parkování, ale i z části jako příjezdová cesta
ke stavbě třetí osoby čp. 28 v části obce Nedamov.
Vzhledem k tomu, že tento volně přístupný pozemek přímo navazuje na městkou místní komunikaci, mohl by být v budoucnu případně využit pro
potřeby Města Dubá, proto je vhodné, aby Město
Dubá zůstalo i nadále vlastníkem tohoto pozemku.
Je doporučeno záležitost řešit případně nájemní
smlouvou, a to pouze na pronájem části tohoto
pozemku.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák,
E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5i) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 24/20, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městské nemovitosti – pozemku:
části pozemkové parcely parcelní číslo 1492/1,
ostatní plocha (ostatní komunikace), o výměře cca
15 m², v obci Dubá, katastrální území Dražejov
u Dubé. Jedná se o nezaplocený pozemek sice
navazující na nemovitosti ve vlastnictví žadatele
u stavby čp. 1 v části obce Dražejov, nicméně je
součástí komplexu městských pozemků v předmětné oblasti a svým charakterem je využíván jako
veřejné prostranství, proto je vhodné, aby i do budoucna zůstal ve vlastnictví Města Dubá.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák,
E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5j) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 25/20, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městské nemovitosti – pozemku
včetně porostů: pozemkové parcely parcelní číslo
334/4, trvalý travní porost, o výměře 222 m², v obci
Dubá, katastrální území Dražejov u Dubé. Jedná
se o nezaplocený pozemek poblíž nemovitostí ve
vlastnictví žadatele u stavby čp. 22 v části obce
Nedvězí. 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,
J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák,
E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5k) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městských nemovitostí
– pozemků (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn,
písemná žádost – složka č. 9/20): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o pozemkovou
parcelu parcelní číslo 343/4, zahrada, o výměře 92
m², a pozemkovou parcelu parcelní číslo 343/6,
zahrada, o výměře 5 m², v obci Dubá, katastrální
území Dubá.

SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva v této souvislosti uzavřít Kupní smlouvu
mezi Městem Dubá (strana prodávající) a xxxxxxx
(strana kupující). Kupní cena je stanovena ve výši
9 200,- Kč plus 21% DPH, plus správní poplatky, vše se splatností nejpozději při podpisu kupní
smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců
ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní
smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák,
E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5l) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městské nemovitosti – pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost – složka č. 12/20): pozemkové parcely
parcelní číslo 526/5, orná půda, o výměře 559 m²,
v obci Dubá, katastrální území Dřevčice.
SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva v této souvislosti uzavřít Kupní smlouvu
mezi Městem Dubá (strana prodávající) a xxxxxxx
(strana kupující). Kupní cena je stanovena ve výši
16 770,- Kč, plus správní poplatky, vše se splatností nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Termín
podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se
stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde
k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento
schválený prodej zrušen.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák,
E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5m) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva odkoupit do vlastnictví Města Dubá
(složka č. 10/20) nemovitosti – pozemky: podle vypracovaného geometrického plánu pozemkovou
parcelu parcelní číslo 1378/2, ostatní plocha (jiná
plocha), o výměře 30 m², a pozemkovou parcelu
parcelní číslo 1378/3, ostatní plocha (jiná plocha),
o výměře 27 m², v obci Dubá, katastrální území
Nedamov. Jedná se o pozemky, které jsou součástí hráze nedamovského rybníka, proto je vhodné, aby je Město Dubá získalo do svého vlastnictví.
SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva v této souvislosti uzavřít Kupní smlouvu mezi Libereckým krajem (strana prodávající)
a Městem Dubá (strana kupující). Kupní cena je
stanovena ve výši 5 700,- Kč, plus správní poplatky.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák,
E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5n) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva převzít bezúplatně formou darování do
vlastnictví Města Dubá nabízenou pozemní komunikaci od Libereckého kraje, Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvková organizace (složka č. 19/20), tj. stavbu pozemní komunikace (část
č. II/270 díl H na Novém Berštejně, úsek v délce
cca 210 m) včetně nemovitosti – pozemku: pozemkové parcely parcelní číslo 2950/2, ostatní plocha
(silnice), o výměře 2 091 m², v obci Dubá, katastrál-
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z radnice

ní území Dubá. Jedná se o zaslepený úsek silnice,
který nemá již význam charakteru silnice II. třídy
a bude vyřazený ze silniční sítě. Tato komunikace
nyní zajišťuje zpřístupnění nemovitostí ve vlastnictví různých vlastníků, proto je vhodné, aby ji Město
Dubá získalo do svého vlastnictví.
SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva v této souvislosti uzavřít Darovací
smlouvu mezi Libereckým krajem (jako dárce)
a Městem Dubá (jako obdarovaný).
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák,
E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5o) 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-12-4019006/VB02,
CL-Dubá ppč. 36/4, smyčka kNN, mezi Městem
Dubá (budoucí strana povinná) a společností ČEZ
Distribuce, a.s., Děčín (budoucí strana oprávněná), která se týká umístění a provozování nového
zařízení distribuční soustavy – uložení zemního
kabelového vedení NN v rozsahu cca 4 běžných
metrů, na části městské nemovitosti – pozemku pozemkové parcele parcelní číslo 21/2, v obci Dubá,
katastrální území Dubá. Jednorázová finanční
náhrada za zřízení práv odpovídajících věcnému
břemeni služebnosti je sjednána v souladu s ceníkem Města Dubá ve výši 10 200,- Kč plus 21%
DPH. Budoucí strana oprávněná hradí všechny
související poplatky.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák,
E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5p) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti v rámci realizace stavební akce název stavby “Dubá, Zahradní ulice – prodloužení vodovodu
v p.p.č. 3021/2, 2985/2, 810, 811, 802/9, k.ú. Dubá,
číslo stavby CL 012 019“, uzavřít třístrannou
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Dubá (vlastník
pozemků, budoucí strana povinná), společností Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem
Teplice (budoucí strana oprávněná) a dále xxxxxxx
(všichni jako investoři).
Věcné břemeno spočívá v povinnosti strpění uložení a provozování inženýrské sítě vodovodního řadu
a s ním související objekty, s umožněním vstupu
a vjezdu na částech městských pozemků pozemkových parcel parcelní čísla 810, 2985/2 a 3021/2,
v obci Dubá, katastrální území Dubá, v rozsahu
cca 87 běžných metrů. Jednorázová finanční náhrada za zřízení práv odpovídajících věcnému břemeni služebnosti je sjednána v souladu s ceníkem
Města Dubá ve výši 14 350,- Kč plus 21% DPH.
Investor hradí všechny související poplatky.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák,
E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5q) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti
v rámci připravovaného Projektu geologických pra-

cí, název stavby “Lhota u Dřevčic, Průzkumný hydrogeologický vrt LV–1“, uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, mezi
Městem Dubá (vlastník pozemků, budoucí strana
povinná) a společností Severočeská vodárenská
společnost a.s., se sídlem Teplice (investor, budoucí strana oprávněná), která se týká umístění a provozování vrtané studny a vodovodního řadu včetně
přívodu NN, v rozsahu cca 85 m², na částech městských nemovitostí – pozemků pozemkové parcele
parcelní číslo 303/4 a pozemkové parcele parcelní
číslo 311/5, v obci Dubá, katastrální území Lhota
u Dřevčic. Jednorázová finanční náhrada za zřízení
práv odpovídajících věcnému břemeni služebnosti
je sjednána v souladu s ceníkem Města Dubá ve
výši 11 700,- Kč plus 21% DPH. Budoucí strana
oprávněná hradí všechny související poplatky.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák,
E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

6) ROZHODLO na návrh paní starostky v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru
nejvhodnější nabídky Veřejné zakázky malého
rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, pod názvem
„Oprava místní komunikace NEDAMOV - PLEŠIVEC“, kterou je na základě kritéria nejnižší nabídkové ceny nabídka společnosti Silnice Žáček s.r.o.,
IČ 44569432, se sídlem Česká Lípa, nabídková
cena činí celkem 1 165 396,50 Kč včetně DPH.
Pokud by došlo před podepsáním smlouvy o dílo
k odstoupení vybraného dodavatele od realizace
zakázky, pak bude zakázka zadána společnosti
s další nejnižší cenovou nabídkou, tak jak je dále
uvedeno v Zápise o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 31. srpna 2020, viz příloha. Smlouva
o dílo bude uzavřena nejdříve po uplynutí lhůty
k podání námitek.
SCHVÁLILO na návrh pana paní starostky smlouvu o dílo mezi Městem Dubá a společností Silnice
Žáček s.r.o., IČ 44569432, se sídlem Česká Lípa.
POVĚŘILO paní starostku podpisem smlouvy
o dílo mezi Městem Dubá a společností Silnice
Žáček s.r.o., IČ 44569432, se sídlem Česká Lípa,
včetně jejích případných dodatků.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák,
E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Projekt opravy silnice
v Horkách a v Nedamově – Plešivci byl podpořen
a vyjmut ze zásobníku projektů z podaných žádostí
v roce 2019 na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.
Silnice v Horkách je již zrealizována a ještě v letošním roce proběhne oprava na části Plešivec.
Dotace je 70%.
7) ROZHODLO na návrh paní starostky v souladu s
doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky Veřejné zakázky malého rozsahu
zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, pod názvem „DĚTSKÁ HŘIŠTĚ V OSADÁCH MĚSTA DUBÁ“, Projekt
A Deštná, Dřevčice a Korce, Projekt B Dubá - Výsluní, kterou je na základě kritéria nejnižší nabídkové ceny nabídka společnosti LUNA PROGRESS
s.r.o., IČ 28080602, se sídlem Zdenice, Nebahovy,

nabídková cena činí celkem 1 081 657,- Kč včetně
DPH. Pokud by došlo před podepsáním smlouvy
o dílo k odstoupení vybraného dodavatele od realizace zakázky, pak bude zakázka zadána společnosti s další nejnižší cenovou nabídkou, tak jak je
dále uvedeno v Zápise o hodnocení a posouzení
nabídek ze dne 7. září 2020, viz příloha. Smlouva
o dílo bude uzavřena nejdříve po uplynutí lhůty
k podání námitek.
SCHVÁLILO na návrh pana paní starostky smlouvu o dílo mezi Městem Dubá a společností společnosti LUNA PROGRESS s.r.o., IČ 28080602, se
sídlem Zdenice, Nebahovy.
POVĚŘILO paní starostku podpisem smlouvy o
dílo mezi Městem Dubá a společností LUNA PROGRESS s.r.o., IČ 28080602, se sídlem Zdenice,
Nebahovy, včetně jejích případných dodatků.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák,
E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

komentář starostky: Projekt byl v zásobníku projektů na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR z roku
2019. Realizace je naplánovaná na rok 2021.
8) ROZHODLO na návrh paní starostky v souladu s
doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky Veřejné zakázky malého rozsahu
zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, pod názvem „OBNOVA ÚSTŘEDNÍHO KŘÍŽE HŘBITOVA V DEŠTNÉ, VSTUPNÍ BRÁNA A BRANKA“, Projekt A
Restaurování ústředního kříže, kterou je na základě kritéria nejnižší nabídkové ceny nabídka firmy Radomil Šolc, IČ 66458323, se sídlem Praha,
nabídková cena činí celkem 130 680,- Kč včetně
DPH. Pokud by došlo před podepsáním smlouvy
o dílo k odstoupení vybraného dodavatele od realizace zakázky, pak bude zakázka zadána společnosti s další nejnižší cenovou nabídkou, tak jak je
dále uvedeno v Zápise o hodnocení a posouzení
nabídek ze dne 3. září 2020, viz příloha. Smlouva
o dílo bude uzavřena nejdříve po uplynutí lhůty
k podání námitek.
SCHVÁLILO na návrh pana paní starostky smlouvu o dílo mezi Městem Dubá a firmou Radomil
Šolc, IČ 66458323, se sídlem Praha.
POVĚŘILO paní starostku podpisem smlouvy
o dílo mezi Městem Dubá a firmou Radomil Šolc,
IČ 66458323, se sídlem Praha, včetně jejích případných dodatků.
ROZHODLO na návrh paní starostky v souladu
s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, pod názvem
„OBNOVA ÚSTŘEDNÍHO KŘÍŽE HŘBITOVA
V DEŠTNÉ, VSTUPNÍ BRÁNA A BRANKA“, Projekt B Stavební práce, kterou je na základě kritéria nejnižší nabídkové ceny nabídka firmy Tomáš
Novák, IČ 87940191, se sídlem Dubá, nabídková cena činí celkem 628 399,- Kč včetně DPH.
Pokud by došlo před podepsáním smlouvy o dílo
k odstoupení vybraného dodavatele od realizace
zakázky, pak bude zakázka zadána společnosti
s další nejnižší cenovou nabídkou, tak jak je dále
uvedeno v Zápise o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 3. září 2020, viz příloha. Smlouva
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o dílo bude uzavřena nejdříve po uplynutí lhůty
k podání námitek.
SCHVÁLILO na návrh pana paní starostky smlouvu o dílo mezi Městem Dubá a firmou Tomáš Novák, IČ 87940191, se sídlem Dubá.
POVĚŘILO paní starostku podpisem smlouvy
o dílo mezi Městem Dubá a firmou Tomáš Novák,
IČ 87940191, se sídlem Dubá, včetně jejích případných dodatků.
pro schválení: 8 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 1 (J. Fliegel)

komentář starostky: Projekt podpořený ze zásobníku na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Realizace proběhne v roce 2021. Součástí projektu není
obnova oplocení, pouze umístění brány a branky
a restaurování ústředního kříže.
9) SCHVÁLILO na návrh paní starostky záměr zřízení pobočky Základní umělecké školy Doksy
v Klubovém domě v Dubé.

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

komentář starostky: Je reálná možnost otevření
pobočky ZUŠ Doksy v Dubé od školního roku 2021
- 2022. Nyní je nutné podat žádost o navýšení kapacity ZUŠ Doksy,
10) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ předložený závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj za
rok 2019, viz příloha.
komentář starostky: Podrobnosti jsou uveřejně-

ny na úřední desce Města Dubá a na webových
stránkách tohoto svazku.
11) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ předložený závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí
EKOD za rok 2019, viz příloha.
komentář starostky: Podrobnosti jsou uveřejněny na úřední desce města Dubá a na webových
stránkách tohoto svazku.
12) VZALO NA VĚDOMÍ informace týkající se:
– probíhající stavební akce „Dřevčice čp. 42,
oprava hodinové věže“
komentář starostky: Věž prošla celkovou rekonstrukcí, byla v ní nalezena zpráva z roku 1921, jejíž
překlad byl do věže vrácen společně s nalezenými
platidly. Nechali jsme vyrobit další schránku a vložili
vzkaz budoucím generacím se současnými platidly.
– připravovaných projektů Město Dubá – Město
Mirsk
komentář starostky: Vzhledem k mimořádným
opatřením v souvislosti s korona virem a po konzultaci s poskytovatelem dotace jsme byli nuceni upravit běžící projekty s partnerským městem
Mirsk. Investiční projekt byl předčasně ukončen '
a připraven k vyúčtování. Investičně byla dokončena úprava náměstí, vzhledem k mimořádným
opatřením nebylo možné uspořádat závěrečnou
oslavu 75. výročí konce 2. světové války, která
měla proběhnout 1. 5. 2020. Neinvestiční projekt
ve spolupráci s Mateřskou školou Dubá nám byl
prodloužen o rok. Budeme doufat, že na jaře 2021
budeme moci uspořádat dvě jednodenní setkání
pro děti z mateřské školy s doprovodem.

– připravovaného projektu Rozkvetlé louky/
Blühende Wiesen
komentář starostky: Projekt bude trvat 2,5 roku
a cílem je pomoci obcím jak pečovat o vybrané
zelené plochy. Město Dubá zapojilo do projektu po
konzultaci s botaniky z Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně louku pod sadem kolem Koreckého vrchu,
plochu zeleně u bývalého kina a u hřbitova, loučku u sušárny chmele, plochy pod alejí při výjezdu
z Dubé z ulice Jana Roháče a vykácenou olšovou
alej v Nedamovské ulici.
– Sportovních her v Dubé, které se konaly dne
18. července 2020
– 26. ročníku Mezinárodních jazzových dnů
Dubá – Nedamov, které se konaly ve dnech 7.
a 8. srpna 2020
– 3. ročníku Dubského dřevosochání v Nedamově, které se konalo ve dnech 7. až 11. září
2020
– Dnů Evropského dědictví u Sušárny chmele
v Dubé, které se konaly dne 12. září 2020
– pozvání na 3. ročník Svatováclavského běhu
městem Dubá, který se bude konat v pondělí dne
28. září 2020
– konání voleb do Zastupitelstva Libereckého
kraje a Senátu Parlamentu ČR ve dnech 2. a 3. října 2020 (případné druhé kolo do Senátu ve dnech
9. a 10. října 2020)
Ing. Irena Žalovičová, starostka
Martin Fuxa DiS., místostarosta

DALŠÍ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA SE BUDE KONAT
VE ČTVRTEK 22. ŘÍJNA 2020 OD 18 HODIN V DUBÉ V DLOUHÉ ULICI ČP. 86

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V DUBÉ
PROŠLA REKONSTRUKCÍ
Během jara a léta prošla rekonstrukcí část
městské knihovny v Dubé. Do první místnosti se
objednal nový nábytek, krásný a barevný, jelikož
tato místnost je nyní zaměřena na nejmladší čtenáře. Naleznete zde pohádky, beletrii pro mládež,
naučnou literaturu pro mládež, ale i časopisy pro
všechny věkové kategorie.
Doufáme, že malým čtenářům, ale i jejich rodičům se tato změna bude líbit. Také se těšíme na
exkurze ze školy nebo školky, které se zde určitě
uskuteční. Jako první na programu bude pasování
čtenářů, které by mělo proběhnout během měsíce
října.
Díky přestěhování sekce dětské a mládeže do
jiné místnosti, se nám i druhá místnost, teď již jen
s beletrií a naučnou literaturou pro dospělé, trochu
pozměnila. Pracovní stůl pro knihovnici je přesunut
na protější stranu a některé regály jsou také přesunuté tak, aby se využily jinde, tedy v jiných sekcích.
Kdo nevěří ať se přijde přesvědčit na vlastní oči.
Rádi vás uvidíme a přivítáme.
Petra Mečířová

Odkud bude letos
vánoční strom?
Nechceme nikomu působit trauma tím, že
tento článek začneme větou "Vánoce se blíží"... Ale Vánoce se blíží :-) a je nejvyšší čas
začít hledat vhodného adepta na vánoční
strom, který letos ozdobí náměstí v Dubé.
Protože možná právě vy máte doma smrk,
který plánujete nechat pokácet, obracíme se
na vás touto cestou. Pokud jste přesvědčeni,
že právě váš strom by byl vhodnou ozdobou
náměstí v době nejkrásnějších svátků v roce,
obraťte se na náš úřad, a to buď na paní Moniku Šimonovou (tel. 723 258 285 nebo koordinator@mestoduba.cz) nebo na pana místostarostu Martina Fuxu (tel. 725 733 608 nebo
mistostarosta@mestoduba.cz).
Strom si rádi přijedou prohlédnout a pokud
bude vybrán, zajistí město jeho pokácení i odvoz na vlastní náklady.
Těšíme se na vaše nabídky, za které tímto
předem děkujeme.
Zuzka Martínková
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z radnice

PŘEDSTAVUJEME NAŠE ZASTUPITELE
Devátým zastupitelem města Dubá, kterého
vám představujeme, je pan Jakub Fliegel.

Jakub Fliegel
- věk 30 let
- vystudoval Střední průmyslovou školu
strojní v České Lípě obor Technické lyceum
- pracuje jako obchodní a technický zástupce
- ženatý, má dceru
- zvolen za ODS
- je členem majetkového výboru a bytové
komise
Začneme klasickou úvodní otázkou… Odkud
pocházíš?
Narodil jsem se v České Lípě. S rodiči jsme se
několikrát stěhovali, ale do Dubé jsme se přistěhovali ze Zahrádek, když před 14 lety koupili domeček tady na Novém městě. V Zahrádkách jsme
bydleli v okálu, což pro nás nebylo už příliš ideální.
Rodiče nám chtěli zajistit více místa i soukromí,
proto začali hledat domek, který by naše představy
splňoval a našli ho tady, v Dubé.
Tatínek je učitel, sestra je učitelka… Nelákalo
tě také školství?
Mimochodem, maminka je vedoucí ve školní jídelně. (smích) Dálkově jsem studoval VŠ, ale přerušil jsem to, protože jsem zjistil, že pokračovat
i po maturitě dál ve studiích není směr, kterým bych
se chtěl dál ubírat. Takže ne, ani dalším studium,
ani školství jako takové mě nelákalo a neláká.

a od 15 let jsem hrál za Zahrádky. V roce, kdy
jsme se přestěhovali do Dubé, šel fotbal úplně stranou. Potom jsem přestoupil do Slavoje. Ale kvůli
prodělaným zraněním jsem s aktivním hraním na
delší dobu musel skončil. Kluci mě ale oslovili, jestli
bych jim nechtěl dělat trenéra a já na to kývnul
a skutečně se tři roky věnoval jejich tréninku.
Přijal jsi nabídku dělat trenéra s povděkem,
nebo ses musel dlouho rozmýšlet?
Rozmýšlel jsem se dlouho. Zvažoval jsem
všechna pro a proti. Nakonec jsem tedy na nabídku kývnul a začal jsem trénovat místní oddíl mužů.
Začátky byly z mé strany rozpačité, přeci jenom
člověk má v kabině hráče, kteří jsou o dekádu starší a mají už něco za sebou. Nakonec jsem se do
té pozice úplně vžil a dával jsem tomu 100%. Bylo
to hodně o vzájemném respektu a o dodržování určitých pravidel. Pro mě fajn zkušenost a víceméně
úžasné tři roky.
Díky společnému úsilí se povedlo dosáhnout
na krajskou ligu. Jak bys to zhodnotil?

A čím jsi tedy chtěl být jako dítě?
Já? Jednoznačně popelářem.
Začal jsi hrát fotbal až po příchodu do Dubé,
nebo ses mu věnoval ještě předtím?
Amatérsky jsem hrál fotbal už předtím. Kopal
jsem za starší žáky za Lokomotivu v České Lípě

Do krajské soutěže jsme postupovali z druhého
místa v okresním přeboru. První místo nám uteklo
o jeden bod. Vítěz přeboru ale nabídku postupu
nepřijal, tudíž se svaz optal nás, zda-li bychom
chtěli postoupit o level výš. Po diskusi v kabině
a hlasováním jsme se rozhodli, že tuto nabídku
přijmeme. Přeci jenom kraj, to už je soutěž – jak
říkal pan Vetchý v Okresním přeboru. A nebyl daleko od pravdy. První sezona byla seznamovací,
určitě jsme chtěli Dubou v kraji zachránit, což se
nám nakonec povedlo. Do druhé sezony jsme šli
s tím, že bychom chtěli hrát někde uprostřed tabulky. Kvalitu jsme na to měli. Bohužel na podzim
na nás padla deka a moc dobrých zápasů jsme
neměli, což vlastně vyvrcholilo tím, že jsem z funkce trenéra po podzimu odešel. Cítil jsem to tak,
že je to správné rozhodnutí. Na jaře přišel COVID
a soutěže se nedohrály, tudíž nikdo nepostupoval
ani nesestupoval. Chlapi se pak od stolu rozhodli,

že již krajskou soutěž hrát nebudou, a že přihlásí
zpět okresní přebor. To mě trošku mrzí, protože
jsme tady tři roky něco budovali, vydřeli si to a od
stolu se to rozhodlo? Měli si to ubojovat na hřišti.
Jejich rozhodnutí ale respektuji a přeji jim jen to
nejlepší.
S fotbalem jsi ale úplně neskončil…
Ne, hraju za Zahrádky, kde už jsem vlastně působil. Je to nejnižší soutěž. Úplně skončit s fotbalem jsem nechtěl, chybělo by mi to.
Kromě fotbalu máš i jiné koníčky?
Nejvíc času se snažím momentálně věnovat
rodině a stavbě našeho baráku. Od chvíle, kdy
se nám narodila Terezka, se nám celý svět změnil
a člověk spoustu věcí vidí a vnímá jinak. Rád jezdím s rodinou na výlety po Čechách, na prodloužené víkendy. Také jsem jezdil cvičit, abych se udržel
v kondici, ale času je málo a proto, abych se mohl
věnovat tomu nejdůležitějšímu, muselo jít hodně
věcí stranou.
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že vláda občas ani neví, co má dělat a dělá z nás
cvičené ovce. Osobně dodržuji základní hygienická
pravidla, chodím na procházky, běhat. Pozměnil
jsem jídelníček, abych do těla dostal víc vitamínů.
Je tu podzim, ochlazení a tělo na to potřebuje po
létě připravit. Za mě asi nejlepší prevence vůbec.
Roušky nosit / nenosit? Ve zdravotnických zařízeních, domovech pro seniory určitě ano. Ve zbytku
mi to přijde trošku přehnané. Hlavně tedy ve školách. Navíc, kdo z nás s rouškou nakládá tak, jak
se správně má a aby nebyla po správném sejmutí
z obličeje nadále nebezpečná? Málokdo …
A jak se podle tebe s touhle problematikou
popraly kraje a obce?

A co zahraničí? Dovolená u moře?
To bych určitě rád, ale půjde to spíš, až bude
Terezka trochu větší. K moři se samozřejmě rádi
podíváme. Letos jsme o tom uvažovali, ale vzhledem k situaci, která nastala, jsme se rozhodli, že
budeme jezdit jenom po Čechách.
Do zastupitelstva jsi byl zvolen za ODS. Je ti
politika ODS v rámci celostátního měřítka názorově blízká, nebo jsi pro vstup na kandidátku
dubské ODS kývnul spíše proto, že tady ty lidi
osobně znáš a sdílíš jejich postoje a názory?
Vstupem do komunální politiky ti přibyly nové
povinnosti…
Komunální politika je podle mě jiná, než ta vrcholová. Myslím, že jsem do toho šel hlavně proto,
že názory místní ODS mi byly blízké, ztotožňoval
jsem se s nimi, líbil se mi navržený volební program a chtěl jsem dát ruku k dílu. A ty povinnosti…
No, třeba práce v majetkovém výboru mě baví.
Díky ní jsem mnohem více poznal jednotlivé části
města. Nečekal jsem sice, že to bude občas tak
časově náročné, ale je to super. Zkušenost je
to velmi zajímavá. Díky tomu, že projednáváme
spoustu majetkových záležitostí, jsem se dostal
i do míst, o kterých jsem vůbec netušil, že existují
a že patří pod Dubou
Je něco, co tě při práci zastupitele vyloženě
překvapilo?
Jelikož jsem nováček, tak jsem se prvního půl
roku nebo rok rozkoukával, seznamoval. Teď už
je to lepší. Pochopil jsem, jak místní samospráva
vlastně funguje a poznal jsem, o jak důležitých věcech zastupitelé jednají. Osobně to vnímám jako
velkou zodpovědnost, protože našimi rozhodnutími
ovlivňujeme životy lidí u nás. V komunální politice
by nehledě na to, za koho v zastupitelstvu jste,
mělo jít všem o to samé, o město a o místní lidi.
Narazil jsi za ty dva roky na něco, co považuješ za opravdu složité, co se rozhodování týče?
Díky situaci, která letos nastala, přišly obce o
určité finanční prostředky, to jim zkomplikovalo práci a pozastavilo nebo oddálilo plánované projekty.
U nás konkrétně se asi nejvíc otazníků točí kolem

pořízení nového hasičského vozidla. Musíme jednat o úvěru. Já osobně po sobě nerad zanechávám
dluhy, ale tohle je situace, která asi nemá moc jiných řešení. Ale chápu, že to auto je potřeba, a to
nejen pro kluky, ale pro celou Dubou a okolí. Když
už se podařilo získat aspoň část na dotacích, byla
by škoda o ty peníze přijít, protože znovu už by se
to podařit nemuselo.
Prožil jsi v Dubé přibližně polovinu života,
co se ti na ní nejvíc líbí? A co by naopak stálo
za vylepšení?
Žijeme tu v krásném prostředí, navíc jsou tu
super lidi, tak doufám, že tomu tak bude i nadále.
A co by stálo za vylepšení? Těch věcí je hodně, ale
vypíchnu asi to, v čem pracovně dělám - abychom
se nadále snažili snižovat energetickou náročnost
městských budov, pokračovali v rekonstrukcí bytů,
domů, památek, inženýrských sítí, silnic atd. Aby
se nám tu i v budoucnu dobře žilo.
Chodíš rád do Autokempu Nedamov?
Do Nedamova chodím rád, ale nekoupu se tam.
Patřím k lidem, kteří neholdují letním opalovačkám.
Pláž plná lidí není nic pro mě, takže upřednostňuji
radši bazén na zahradě. Do Nedamova chodíme
rádi na zábavy nebo jen tak posedět. Terezce se
líbí dětské hřiště a houpačky, takže jsme tam v létě
byli poměrně často. Mám to tam rád.
Jak vnímáš ty osobně současnou situaci? Sedíme tu spolu a musíme mít roušky…
V době, kdy Dubáček vyjde, budou jistě platit
nová opatření. Co si myslíš o celé téhle zvláštní
situaci?
Když se na jaře začalo o Covidu-19 mluvit, člověk nevěděl, co od něj má čekat. Nikdo nevěděl,
jaký dopad může mít na naše zdraví a na oslabené
jedince. Vláda pro nás připravila spoustu omezení,
nařízení a zákazů… Myslím, že není člověk, kterému by to výrazně neovlivnilo život. V letě přišlo
rozvolňování a teď tu máme čísla, jaká tu jsou,
a strašně se tomu divíme. Někdo se choval přes
léto zodpovědně, někdo využil první příležitosti,
aby vyrazil na dovolenou do zahraničí nebo mladší jedinci na diskotéku. Ze začátku jsem ta striktní
opatření chápal, teď to na mě působí spíše tak,

Myslím, že samosprávy se s tím popasovaly
velice dobře. Třeba u nás – rozvážely se obědy,
podařilo se sehnat dezinfekce a pořídit ochranné
pomůcky, do pomoci se zapojila ohromná spousta
lidí, všichni byli skvělí a za to jim patří velký dík. Ale
stát podle všeho krajům ani obcím moc nepomohl.
To si asi uvědomujeme všichni a já upřímně řečeno
moc nechápu, co se nahoře ve vládě dělo a kde je
těch půl bilionu korun.
Co bys na závěr popřál občanům Dubé?
No, jelikož je podzim… (smích) Tak hlavně
hodně zdraví, myslím si, že budeme potřebovat
i pevné nervy a taky bych si moc přál, abychom
k sobě byli ohleduplní a dali spíš na ten zdravý
selský rozum. A kdyby tenhle rozhovor nevyšel
v říjnu, popřál bych jim všechno nejlepší do nového
roku. I když ono to rychle uteče, tak vlastně, proč
ne? (smích)
mar
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ZÁSAHY JPO II/1
SDHO DUBÁ

INFORMACE O ZÍSKÁNÍ ÚČELOVÝCH
DOTACÍ PRO ROK 2020

Dne 26. 8. 2020 od 13:40 do 13:54 hodin vyjela jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+4
k technické pomoci k odstranění stromu na komunikaci II/259 (na 2,18 km) za Rozprechtický rybník.
Strom byl zavěšený na telefonních drátech. Jednotka provedla jeho odstranění bez poškození kabelů
a před odjezdem na základnu uklidila vozovku.

Město Dubá jako zřizovatel jednotky požární
ochrany kategorie JPO II/1 Sboru dobrovolných
hasičů města Dubá získal z „Dotačního fondu Libereckého kraje“ Podpora požární ochrany a prevence kriminality, z programu: 1.3 Dotace obcím
Libereckého kraje na činnost JPO II,
příspěvek ve výši 400.000 Kč na mzdové výdaje
na 2 stálá pracovní místa s pracovní náplní obsahující službu v jednotce JPO II.

Dne 26. 8. 2020 od 14:19 do 15:00 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 32 T148 II. v počtu 1+3
k požáru posekaného pole u komunikace I/9 (38,07
km). V době příjezdu na místě již zasahovala jednotka HZS Mělník a SDH Želízy. Po domluvě s velitelem zásahu se naše jednotka vrátila na základnu.
Dne 28. 8. 2020 od 13:09 do 14:21 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 32 T148 II. a Nissan
Patrol v celkovém počtu 4 členů jednotky k požáru
ohniště v lese. Na místě čekal oznamovatel. Kvůli
špatné dostupnosti byl průzkum proveden pomocí
vozidla Nissan Patrol. Jednalo se o neohlášené
ohniště o průměru cca 1x1 metr. Na místo se
dostavila jednotka HZS Doksy, Policie ČR a lesník Městských lesů Dubá. Požár byl lokalizován
a zlikvidován pomocí džberovky. Místo bylo předáno správci lesa.
Dne 28. 8. 2020 od 19:14 do 19:30 hodin vyjela jenotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+5
k technické pomoci k odstranění stromu z místní komunikace vedoucí k městskému hřbitovu
v Dubé. Jednotka strom rozřezala a provedla jeho
odstranění.
Dne 28. 8. 2020 od 19:53 do 20:21 hodin vyjela jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+4
k technické pomoci k odstranění stromu částečně
zasahujícího do komunikace III/25932 (na 3,31
km). Jednotka strom rozřezala, odklidila a provedla úklid vozovky.
Dne 31. 8. 2020 od 7:52 do 8:08 hodin vyjela jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+3
k technické pomoci k odstranění stromu částečně
zashujícího do komunikace II/260 (na 1,68 km).
Jednotka strom rozřezala, odstranila z vozovky
a provedla její úklid.
Zásahy za měsíc září uveřejníme v příštím vydání
Dubáčku.
Zuzka Martínková

Potřebujete hasiče?
Volejte na linky
150 nebo 112

Město Dubá jako zřizovatel jednotky požární
ochrany kategorie JPO II/1 Sboru dobrovolných
hasičů města Dubá získal z „Dotačního fondu Libereckého kraje“ Podpora požární ochrany a prevence kriminality, z programu: 1.1 Podpora jednotek
požární ochrany obcí Libereckého kraje, příspěvek
ve výši 16.681,75 Kč na ochranné prostředky požární ochrany.
Město Dubá jako zřizovatel organizační složky
Městské lesy města Dubá získal z rozpočtu Libereckého kraje - „Lesnický fond Libereckého kraje“ příspěvek ve výši 138.530 Kč na hospodaření
v lesích, zejm. výsadbu oplocenky a aplikaci nátěru
proti okusu.
Město Dubá jako zřizovatel organizační složky
Městské lesy města Dubá získal z rozpočtu Libereckého kraje - „Lesnický fond Libereckého kraje“
příspěvek ve výši 45.000 Kč na hospodaření v lesích, zejm. výsadbu oplocenky.
Město Dubá získalo z rozpočtu Libereckého
kraje z kapitoly – Transfery, Obnova ohrožených
památek v LK oblast podpory – 07 Kultura, památková péče a cestovní ruch příspěvek ve výši
800.000 Kč na projekt „Obnova objektu bývalé SUŠÁRNY CHMELE – 3. etapa (CELKOVÁ OPRAVA
FASÁD A OBNOVA ZASTŘEŠENÍ SEVERNÍ KRUHOVÉ VĚŽE).

Město Dubá získalo účelovou dotaci ze státního rozpočtu z „Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových
zón v roce 2020“ ve výši 200.000 Kč
na obnovu nemovitých kulturních památek
a movitých kulturních památek pevně spojených se
stavbami, která jsou kulturními památkami.
Město Dubá získalo účelovou dotaci v rámci
státní finanční podpory z Havarijního programu
v roce 2020 dotaci ve výši 300.000 Kč na obnovu
nemovité kulturní památky - bývalá škola č. p. 42,
rejstř. č. ÚSKP 18165/5-2905, obec Dubá, k. ú.
Dřevčice.
Informace o získání účelové dotace pro rok
2020 – 2021
Město Dubá jako zřizovatel jednotky požární
ochrany kategorie JPO II/1 Sboru dobrovolných
hasičů města Dubá získal z „Dotačního fondu Libereckého kraje“ Podpora požární ochrany a prevence kriminality, z programu: 1.1 Podpora jednotek
požární ochrany obcí Libereckého kraje, příspěvek
ve výši 1.000.000 Kč na pořízení cisternové automobilové stříkačky.
Informace o získání účelového finančního
příspěvku pro rok 2020
Město Dubá získalo účelový finanční příspěvek
ze státního rozpočtu z „Programu záchrany architektonického dědictví“ ve výši 1.200.000 Kč na obnovu kulturní památky – sušárna chmele, zejm. na
celkovou obnovu zastřešení severní kruhové věže,
obnovu fasád sušárny včetně navazujících prvků
a dalších s tím souvisejících stavebních prací.
Marcela Pražáková

PLACENÁ INZERCE

PALIVOVÉ DŘEVO DEŠTNÁ
Až se zima zeptá, co jsi dělal v létě....
PALIVOVÉ DŘEVO DEŠTNÁ
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
www.palivovedrevodestna.cz
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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
PLACENÁ INZERCE

PRODEJ SLEPIČEK

Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách, slepičky Green Shell
typu Araukana Dark Shell typu Maranska
stáří 15 - 19 týdnů

cena 169 - 229,- Kč/ks.

Prodej: Dubá - u kostela

11. 10. 2020 a 8. 11. ve 13:15 hod.
29. 10. 2020 ve 14:40 hod.

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

UPOZORNĚNÍ

k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení
distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“).

ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU
Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník
pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány
a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na
dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů.
Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v ČSN EN 50110–1. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje, ani větve dřevin
při ořezu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných
porostů dotek s vedením. V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy, kontaktujte nás na lince 800 850 860.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení:
 u vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V):
 2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob
 1,5 m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům nn při provádění zásahu je min. 0,3 m.
 u vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného pásma:
 vedení bez izolace 7 m*
 izolované vedení 2 m
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn při provádění zásahu je min. 1,5 m.
 u vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma:
 vedení bez izolace 12 m*
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vvn při provádění zásahu je min. 2 m.
* Vzdálenosti odpovídají ochranným pásmům vedení posuzovaným dle roku vybudování, resp. v té době platnému znění energetického zákona. Výše uvedené hodnoty odpovídají zákonu č. 458/2000 Sb.,
ve znění účinném k 1. 1. 2016.

UPOZORNĚNÍ: V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při neplnění povinností vlastníka může být Energetickým
regulačním úřadem uplatněna sankce. Při vzniku škody v souvislosti s neplněním povinnosti dále mohou být uplatněny náklady související s likvidací vzniklé
škody. V zákonem vymezených případech musí vlastníci nebo uživatelé pozemků před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat
povolení dle zákona č.114/1992 Sb., v platném znění.
Děkujeme za spolupráci.
ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz

skupina Čez

www.cezdistribuce.cz
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zajímavosti

OBCHODY S CHMELEM
Kdysi býval podzim v Dubé ve znamení chmelových trhů. Místní obchodníci skupovali usušený
chmel od jednotlivých pěstitelů a pak ho prodávali
dál. Obchodem s chmelem se zabývala především rodina Hahnových. Abraham Hahn se ve 30.
letech 19. století přestěhoval do Dubé z Mnichova Hradiště a kromě přestavby Panského domu
také postavil Hahnovu sušárnu a sířírnu chmele,
z níž se dochovaly jen zbytky zdí za Zahradní ulicí.
Podívejme se blíže na obchodní aktivity jednoho
z členů této rozvětvené židovské rodiny.
Alois Hahn, narozený v roce 1833, dodával
chmel pražské firmě Kaufmann & Pollak. Z jejich
korespondence vyplývají zajímavé podrobnosti
o obchodních transakcích. Pražští obchodníci se
v chmelu vyznali a při shánění dobrého zboží uměli
popsat chmel téměř láskyplně:
Kaufmann & Pollak Praha

Praha 5. září 1899

Panu Aloisi Hahnovi, v Dubé.
Váš lístek a vzorek jsme obdrželi a jestliže Váš
chmel č. 1 circa 70 až 80 kg je suchý a v ceně po
53 zl. a chcete jej poslat z Jestřebí nebo z Dubé,
nemáme nic proti tomu.
Vzorek č. II pro nás můžete koupit po 48 zl. za 50
kg, více bychom za tyto dva pytle nedali, ale také
jen za takové okolnosti, že je to chmel zcela suchý.
Můžete nám nabídnout jemné zelené šištice, bez
zrnek, vzrostlé a kulaté, jemné vůně, světle zelené
a dobře vypěstované, jakmile budou dostatečně
suché. S úctou Kaufmann a Pollak
O dva roky dříve ovšem dali páni obchodníci
velmi jasně najevo nespokojenost s dodávkou, ačkoliv i v této situaci se vyjadřovali ve vší slušnosti:
Praha 25. října 1897.
Panu Aloisi Hahnovi Dubá. Posledně odeslaný
jeden pytel č. 9 dnes přišel zcela horký a zpola
spálený. Musíte přece dobře vědět, že takovéto
zboží nelze ještě pytlovat. Navíc váží tento balík
nikoliv 60 a ½, nýbrž stěží brutto 57 a ½. Račte

nám nyní oznámit, co si přejete, když už je teď
balík tady, za něj obdržet a jak chcete, aby se s
ním naložilo. Vaše dopisnice ze včerejška už je
v našich rukou. Když další tři balíky budou ještě
takovéhle díky napytlování, budou podle toho oceňovány. V úctě Kaufmann a Pollak
Jiný dopis dokládá nejen složité shánění dobrého zboží, ale i to, že Alois Hahn obchodoval nejen
s dubským chmelem zelenáčem, ale i s červeňákem, který se pěstoval na Úštěcku:
Kaufmann & Pollak Praha

V Praze 1. září 1899
Panu Aloisi Hahnovi v Dubé.
Váš včerejší lístek a vzorek od zhruba 80 kg chmele po 45 zl. za 50 kg jsme obdrželi. Nechceme se
sice pouštět do žádných dalekosáhlých rozborů,
ale nemůžeme Vám nesdělit, že co se týče zboží,
že chmel takového vzrůstu, kvality a barvy se nám
absolutně nehodí. Na vzorku se nám líbilo aroma,
ale to se tu nevyskytuje, chmel nemá takřka žádný
lupulin, protože není dozrálý, není vyspělý, předčasně byl očesán. Takové zboží nám nesmíte nabízet, takové bude možné koupit později po 45 zl.
za 100kg. Když by na Dubsku neměly být pěknější
chmely, o čemž pochybujeme, pak tam bude v tomto roce těžko co nakupovat. Račte tedy poslat jen
vzorky lepšího a suchého chmele. V těchto vzorkách nemůžeme najít žádný pěkný obraz zelenáče.
Brali bychom i vzorky červeňáku, snad nám také
nějaký můžete poslat. V úctě Kaufmann a Pollak
Po roce 1900 se začal projevovat menší zájem
o dubský chmel, postupně se zmenšovaly rozlohy
chmelnic, přesto chmelařství na Dubsku skončilo
až v roce 1945 odsunem německého obyvatelstva.
Alois Hahn zemřel v roce 1904, obchodem s chmelem se ale zabývali i poté další členové rodiny, například Heinrich.
Obchodní korespondenci Aloise Hahna přeložila
českolipská historička Marie Vojtíšková.
myš
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Z DRAŽEJOVA DO DOBŘENĚ A ZPĚT
Na podzimní cyklovýlet se vydáme z Dražejova
od kaple sv. Jana Nepomuckého směrem k osadě Nedvězí. Mineme obnovený křížek na rozcestí

a o něco dále si všimneme vlevo na návrší historického objektu dražejovské vodárny. Po přibližně 100
metrech u rozcestníku odbočíme vlevo po modré
turistické značce směrem na Střezivojice. Míjíme
pěkné lesní partie a louky, cesta ústí na silnici, kde
se dáme doprava.

Projedeme kolem křížku na začátku Střezivojic,
mineme i kapličku v obci a pokračujeme do Dobřeně, kde se na křižovatce dáme doprava. Silnice,
označená zelenou turistickou značkou a cyklotrasou č. 0012, vede kolem zajímavých ukázek lidové
architektury, všimneme si několika vjezdových bran
a také křížku s litinovým korpusem Ježíše.
Asi 200 m od posledních domů Dobřeně si prohlédneme velký reliéf Ukřižování Ježíše Krista ve
skalním bloku vpravo u silnice.

Poté pokračujeme po silnici, o něco dále odbočuje doleva silnice do Šemanovic, jedeme ale
rovně po cyklotrase č. 0012 do Dolní Vidimi.
Projíždíme údolní osadou s mnoha roubenými
stavbami, mineme odbočku do Horní Vidimi a asi
po 700 m na samém konci Dolní Vidimi si všimneme skalní výklenkové kapličky vlevo od silnice
s reprodukcí Panny Marie Vyšehradské, tak zvané
Dešťové madony. Místo přímo láká k odpočinku.
Poté jedeme dál stále po cyklotrase č. 0012
až na rozcestí, kde trasa odbočuje vlevo, ale my
pokračujeme po silnici směrem na Osinalice. Mineme odbočku do Nových Osinalic a vychutnáme
si jízdu údolní silnicí, vinoucí se podél luk, pastvin
a lesnatých strání.

Vjedeme do Osinalic, kde můžeme obdivovat
zachovalé velké statky, vedle jednoho z nich stojí
obnovená barokní kaple Nejsvětější Trojice z roku
1766. Projedeme kolem autobusové zastávky, silnice zahýbá ostře doleva. Mineme poslední dům
Osinalic a odbočíme ze silnice doprava na polní
cestu. Po ní dojedeme na plochu ke skladování
dřeva, přetneme ji v přímém směru a tam posléze
rovně vede cesta, kterou bychom se oklikou dostali
k samotě Vernerovka. My ale odbočíme ostře doleva nahoru. Cesta dále pokračuje podél stráně nad
dnem údolí, ve kterém tu a tam leží velké kamenné
bloky. Pískovcové skály se tyčí z obou stran údolí.
V jednom místě překonáme padlý strom a jedeme dále romantickou cestou, po přibližně jednom

kilometru míjíme skalní výklenek s obrázkem sv.
Kryštofa, či jak je zde použitá řecká verze jména Christoforos. Sv. Kryštof je patron poutníků.
Po přibližně 400 m dojedeme na rozcestí, kde
doprava stoupá pěší stezka na Nedvězí, pokračujeme rovně a o něco dále odbočíme po červené turistické značce lesní cestou doleva. Údolím
pokračuje velmi těžko sjízdná cesta k Nedvězí
a k Dražejovu. Naše trasa po červené značce stoupá velmi prudce nahoru až na velké rozcestí na
Panenském hřebeni, kde stojí turistický přístřešek.
Zde si můžeme odpočinout a nabrat sílu na další
kratší stoupání.
Z rozcestí vede pět cest – červeně a zeleně značená cesta přichází od Rače a Pustého zámku,
neznačená cesta, klesající dolů, míří do Zakšína,
doprava od cesty, po které jsme přijeli, odbočují
dvě cesty, zeleně značená a neznačená, a právě
po té se vydáme. Vystoupáme na návrší, kde se
o něco dále spojíme se zelenou značkou. Pokračujeme půvabnými lesními partiemi až do místa, kde
zelená značka odbočuje stezkou prudce doleva
dolů. My ale jedeme dál po vyježděné lesní cestě.
V jednom místě se můžeme pokochat krásným výhledem na Dubou, Berkovský vrch a celou lesnatou
kopcovitou krajinu Dubska. Cesta, místy hluboce
rozrytá vodou, dále vede lesíkem a podél polí až
na rozcestí u křížku, odkud se doleva vrátíme do
Dražejova. Celá tato trasa je dlouhá 16,5 km.
myš
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nejlepší místo pro život

BYLINNÉ SMĚSI

Začátek podzimu je vhodný čas pro přípravu čajových směsí z nasušených bylinek. Skladujeme v uzavřených nádobách v suchém a tmavém prostředí.
Příprava: Dvě lžíce na konvici nebo dvě lžičky na hrnek, přelijeme horkou vodou a necháme cca 5 minut vylouhovat. Někdy lze použít i 2krát.

Ledviny a močové cesty
Vřes obecný, kopřiva dvoudomá, přeslička rolní,
chřest lékařský, brusnice brusinka, bříza bělokorá

Bylinková směs pro holky
Šišák bajkalský, dobromysl obecná, hluchavka bílá,
kontryhel obecný, levandule lékařská, měsíček lékařský, řebříček obecný

Vhodné pro děti i matky
Heřmánek pravý, fenykl obecný, máta peprná, sléz
maurský, meduňka lékařská, majoránka zahradní

Na dobrou náladu
Jahodník obecný, kopřiva dvoudomá, řebříček
obecný, dobromysl obecná, mateřídouška vejčitá,
yzop lékařský, rozmarýna lékařská

Na klidné spaní
Levandule lékařská, třezalka tečkovaná, chmel
otáčivý, meduňka lékařská, kozlík lékařský - kořen

Bylinková směs na kocovinu
Rozmarýna lékařská, máta peprná, ostropestřec
mariánský, petržel zahradní, nať i kořen, rakytník
řešetlákový, plod i list, meduňka lékařská
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

Bylinková směs na kašel
Divizna velkokvětá, dobromysl obecná, jitrocel
kopinatý, mateřídouška vejčitá, lípa srdčitá, šalvěj
lékařská

Podzimní směs na nachlazení
Bez černý, lípa srdčitá, heřmánek pravý, tužebník
jilmový

Zdroje:
Maria Treben: Moje léčivé rostliny
Lesley Bremnessová: Bylinář
Jaroslava Bednářová: Herbář aneb od anděliky
k žindavě
www.bylinkyprovšechny.cz
Dřevčice 10, Dubá u České Lípy
www.zahradalevandule.cz, FB Zahrada Levandule,
tel. 728 074 749, e-mail: jana@zahradyergat.cz

Podzim v zahradě v roce 2020
17. 10. sobota - Jednodenní bylinkový kurz, 10 – 17 hodin
7. 11. sobota - Workshop „Jak založit vlastní bylinkovou zahrádku“, 10 – 17 hod
Dále připravujeme: víkendový kurz s vycházkou, jógou a šitím vonných pytlíčků; výroba přírodní
kosmetiky; kurz pro maminky s dětmi; vycházky za bylinkami do přírody; odpolední cyklus povídání
o sezónních bylinkách.
Na všechny kurzy je třeba se registrovat předem.

Bylinková zahrada Levandule
a Hospůdka u Kamen shánějí brigádníky.
Milá práce v krásném prostředí,
mezi květinami a jídlem. Co je víc?
Kontaktní tel. 728 074 749.
Mail.: jana@zahradyergat.cz

Dubáček | říjen 2020
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BRIGÁDA V LESOPARKU
V sobotu 19. 9. 2020 jsme se sešli v Lesoparku
na další brigádě. Těší nás, že s každou další brigádou se k nám přidává stále více nadšenců, kteří
jsou ochotní přidat ruku k dílu, a chtějí společnými
silami vytvořit komunitní Lesopark pro všechny generace. Tentokrát jsme se pustili do rozšiřování a
úpravy cest. Všichni se s nadšením pustili do díla
a je až neuvěřitelné, kolik se toho stihlo udělat za
jedno dopoledne. Odměnou všem byl dobrý pocit
ze společně odvedené práce, káva, čaj a zákusky.
Děkujeme všem za pomoc, bez které bychom se
neobešli.
Velké poděkování patří panu Bertu Rampovi, který
nám umožnil realizovat část našich plánů na svých
pozemcích. Děkujeme za důvěru, vážíme si toho.
Irena Žalovičová a manželé Rupertovi

Oldtimer Bohemia Rally
nalezenete již v příštím
vydání Dubáčku
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Klub malých dubáčků

DRAKIÁDA 2020

Máme obrovskou radost, že letos na dvanáctém
ročníku Drakiády, který proběhl 4. 10. 2020 nám
konečně po letech krásné přálo počasí a hlavně
foukal vítr.
Moc nás potěšilo, že díky sociální síti vás přišlo
tolik, i když byl termín narychlo změněn.
Děkuji našim sponzorům VÁŠA spol. s. r. o. za
dodání výborných buřtů na akci a Janě Huclové za
jejich rychlý dovoz, Monice Šimonové za věnovaná
pitíčka a bonbony pro děti. Dále bych ráda poděkovala Martinovi Fuxovi za dovoz a půjčení udírny
a laviček, Ireně Žalovičové a Martinu Rupertovi za
obsluhu udírny a servírování buřtů dětem.
Bylo to příjemné slunečné odpoledne. Doufáme,
že Drakiáda nebyla poslední konanou akcí pro veřejnost v tomto roce.
Těšíme se na hojnou účast zase příště.
Jaruška Rupertová

Dubáček | říjen 2020
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Den v přírodě

Den boje proti rakovině

V pátek 11.9. se čtvrťáci vydali na túru po okolí. Okolo zámku ke sv. Barboře přes Mlýnek do
Nedamova. Na Mlýnku nám Petr Jelen rozdělal
oheň, pomohl nařezat buřtíky a ukázal nám prostory myslivecké chaty i s trofejemi. Zahráli jsme
si hry, malovali jsme přírodninami a s plnými bříšky
jsme se vydali do Nedamova. Kde jsme obdivovali
sochy ze dřeva.
Co o výletě napsali žáci:
Adéla: Mě se to líbilo, ale moc dlouhá procházka- 5 km. :-( Ale dobře jsem se najedla. Nejvíc se
mi líbil pejsek. Pak to kreslení přírodou.
Milan: Mě se líbilo, že jsme nebyli zavření ve
třídě. Také to, že jsme šli ke sv. Barboře. Ještě
se mi líbilo, že jsme mohli jít do myslivecké chaty.
Alice: Byli tam trofeje. Cestou jsme nasbírali
kaštany. Šli jsme kolem kaple a také jsme házeli
šiškami na strom.
Michal: Co se mi líbilo? Opékání buřtů, jak vyráběli ty sochy ze dřeva, trofeje a malování přírodninami.
Čtvrťáci s paní učitelkou Konšelovou

Ekotým

I letos se na naší škole uskutečnil 24. ročník tradiční celonárodní veřejné sbírky Ligy proti rakovině,
zaměřený na nádorová onemocnění ledvin a močového měchýře. Vzhledem k epidemii COVIDU-19
proběhla tato akce v náhradním termínu 30.září
2020. Zakoupením kytičky se zelenou stužkou tak
každý přispěl Lize proti rakovině Praha k plnění
jejího poslání: šířit nádorovou prevenci, zlepšovat
kvalitu života onkologických pacientů, podporovat
onkologický výzkum a přispívat k vybavenosti onkologických pracovišť.
Děkuji Všem, kdo jste tuto akci podpořili.
Mgr. Miroslava Sochová

Ekotým naší školy v počtu 23 dětí se vydal ve
čtvrtek na ekovýpravu do Ekoparku Liberec. Čekala
nás naučná stezka Čtyři živly, zakončená hledáním
pokladu ve sklepení jen za mihotavého světla lucerničky. Každý si našel svůj zlatý valounek. V dílničce
si děti mohly vyrobit cokoliv, jen jim nikdo nemohl
pomáhat. Tak zatloukaly, malovaly, utahovaly a
lepily. Krmení koz z vlastnoručně připraveného
kornoutu z listu bylo mimořádně úspěšné. Kozičky
měly bříška jako balónky. Bahnitý chodník nejprve
všichni obešli, ale stačila jedna odvážná ekotýmačka Alenka a už tam přišli další.
Jo, náš ekotým je nebojácný. Keřové bludiště,
houpací síť, ekozáchody, kuličkování, hraní na dřevěné válce, na to všechno už teď rádi vzpomínáme.
Bylo to prima.
Jana Mašková

S Machem a Šebestovou

Kdo byl svatý Václav

Den zvířat

Deset měsíců nás čeká ve škole,
s Machem, Šebestovou a Jonatánem
budeme v jednom kole.
Z kouzelného sluchátka ozve se pozvání,
do světa matiky, češtiny a jiného poznání.
S Machem zažijeme legraci,
ale až s Šebestovou po práci.
Vše nám půjde pěkně,
když každý z nás něco správného řekne.
Žáci 3. třídy

Kdo byl svatý Václav? V jaké době žil? Co
všechno za svého života vykonal? Jak si rozuměl
se svým bratrem Boleslavem? Co se událo ve
Staré Boleslavi? Na všechny tyto otázky hledali
žáci 3. třídy odpovědi v pátek 25. září. Přiměřenou
formou se seznámili s životem knížete Václava.
V souvislosti s blížícím se státním svátkem pod
názvem „Svatý Václav – patron české země, proběhlo toto téma napříč všemi předměty. Po trošce
historie o životě a významu sv. Václava a kratičkém videu, se žáci zapojili do skupinové práce.
Pomoci různých úkolů v pracovních listech se
dozvěděli, že svatý Václav je českým patronem,
připomněli si jeho bratra Boleslava, či jeho babičku
– svatou Ludmilu, která ho vždy vedla ke spravedlnosti a skromnosti. V pracovních listech si zároveň
procvičili matematiku i český jazyk. Každá skupina
si složila obrázek svatého Václavem.
Teď už všichni třeťáci vědí, proč slavíme Den
české státnosti.
Třeťáci a paní učitelka Pancová

Zvířata jsou důležitou a neodmyslitelnou součástí našich životů. Však mazlíčky mnozí z nás
máme jako právoplatné členy rodiny. I oni slaví
svůj svátek. Kdy? 4. října.
Víte, jak tento svátek vznikl?
Svátek se slaví již od roku 1931 na počest Sv.
Františka z Assisi, patrona všech zvířat. František
z Assisi byl mnich, který zasvětil svůj život péčí o
nemocná, opuštěná a týraná zvířata.
Žáci 3. třídy si tento den připomněli formou
tematicky zaměřené výuky, propojené do všech
předmětů. Pracovali ve skupinách, společně i samostatně, zpívali (dnes ještě mohli), počítali, četli,
vyráběli …Povídali si o tom, proč některá zvířata již
vyhynula a proč některá tak rychle z naší planety
mizí. Vyprávěli o vhodném přístupu lidí ke zvířatům. Shlédli krátký dokument o 10 nejohroženějších zvířatech planety. Už ví, jaký dopad mají na
zvířata např. plasty zaplněné oceány.
Na závěr si vyrobili malé papírové zvířátko na
kolíčku a odnesli dobrůtky do školní chovatelské
třídy.
Škola hrou. Komenský by měl radost.
Mgr. Jana Pancová, třídní učitelka
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ZPŘÍSTUPNĚNÝ KOSTEL, SLÁVIE I SUŠÁRNA
TAKOVÉ BYLY V DUBÉ DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
V sobotu 12. 9. 2020 to v Dubé pořádně ožilo. U příležitosti dalšího ročníku tradiční akce Dny
evropského dědictví připravilo město Dubá nabitý
program, ve kterém si na své přišel úplně každý.
V době od 10 do 12 hodin byl pro veřejnost
otevřený kostel Nalezení sv. Kříže v Dubé, kde
návštěvníky uvítal Mgr. Milan Mordačík a ochotně odpovídal na všechny dotazy. Kdo chtěl, mohl
se podívat až k varhanám nebo do kostelní věže.
Možnosti zavítat do kostela využilo bezmála devadesát návštěvníků.
Mezi 11. a 12. hodinou se veřejnosti otevřely
také dveře Slávie – bývalého hotelu a kulturního
stánku, který je od roku 2000 majetkem města
a od roku 2013 prochází rozsáhlou etapovou rekonstrukcí. Protože Slávie je pro mnoho občanů
srdeční záležitostí, umožnilo jim město prohlédnout si nejen zrekonstruovaný sál, ale také část
bývalého hotelu a jeho pokojů a dokonce i půdní
prostory. Mnozí si tu nejen zavzpomínali na své
mládí, ale zároveň se blíže seznámili s dosavadním průběhem rekonstrukčních prací. Všechny
dotazy jim zodpověděl Ing. Petr Kmínek z projektové a investiční přípravy města Dubá. Kolik lidí se
do prostor Slávie přišlo podívat si ani netroufáme
odhadnout, ale bylo jich moc (a samozřejmě měli
roušky a dodržovali rozestupy).
Odpolední část programu se odehrávala u naší
unikátní technické památky – Sušárny chmele.

A na co se vlastně mohli všichni těšit? Připravena
byla komentovaná prohlídka Sušárny chmele, během níž seznámil Petr Kmínek všechny přítomné
nejen s bohatou historií této jedinečné památky,
ale také s tím, co vše obnáší její obnova. Zároveň
připravil přednášku věnovanou projektu „Dubské
Švýcarsko“.
Přichystané byly hned dvě soutěže, a to v poznávání piv a o nejlepší pochoutku, jejíž hlavní
přísadou bylo pivo. V rozpoznávání a správném
určování piv zvítězily na plné čáře dámy, které obsadily všechny tři pomyslné stupně vítězů. Z pečených i nepečených dobrot se všem dělaly doslova
boule za ušima.
V bezprostředním okolí sušárny byly k dispozici
tvůrčí dílny, kde si všichni mohli na památku vymalovat kamínky v dílně Klubu malých Dubáčků,
vybarvit sádrové odlitky u stánku Diakonie Dubá,
nebo vyrobit šperk či dárek pro své blízké z korálků
všech barev, tvarů a velikostí na dílně ZUŠ Doksy.
Obdivovat jsme zde mohli i historická vozidla a po
celé odpoledne byly k dispozici prodejní stánky
s dárkovým zbožím, sladkostmi, ale i občerstvením. Nechyběl ani náš oblíbený kovář Hynek, který
letos z velkých hřebíků vykoval třeba i kobru.
Děti se zde měly možnost povozit na koních ze
stáje pana Studničky z Vrchovan nebo se vyfotit
s hlavními a nestárnoucími hrdiny z oblíbeného Čtyřlístku – Fifinkou, Bobíkem, Myšpulínek

3. DUBSKÉ DŘEVOSOCHÁNÍ
znehodnoceno stromořadí olší).
Šikovní řezbáři příliš dlouho nepřemýšleli, rozdělili si připravené klády (letos se pracovalo s jasanem, olší a dubem) a vrhli se do práce. Kdo chtěl,
mohl se v průběhu celého týdne - respektive od
pondělí do pátku na jejich práci přijít podívat. A
rozhodně bylo na co se koukat.
Marta Novotná vyřezala vílu Olšanku, Magdalena Malá vyrobila nádhernou dubovou lavici a liškou
a zajíčky, Jaromír Dědek nechal vzniknout dubového strážce lesa a Honzík Viktora se po menším
dilematu s fascinujícím přírodním útvarem, zdobícím jeho jasanovou kládu mohl pochlubit úžasným
duchem lesa - nebo chcete-li stromu, na kterém
sedí sovička. Všichni odvedli naprosto skvělou
práci. V pátek byly sochy přestěhovány k Sušárně

FOTOHÁDANKA
Poznáte, co jsme si pro vás tentokrát
připravili za fotohádanku?
Co je na fotografiích a kde můžete tuto
nádheru vidět?
Foto: Zuzka Martínková

Řešení: Lustry v kostele Nalezení sv. Kříže v Dubé

Letošní rok byl, co se kultury týče, zcela netradiční. O mnoho krásných jsme kvůli nařízením vlády přišli. O to více jsme se ale těšili na akce, které
se uskutečnit mohly. Jednou z nich bezesporu byl
3. ročník Dubského Dřevosochání. Ten se konal
ve dnech 7. až 11. září v Autokempu Nedamov.
Tentokráte k nám naše oblíbená čtveřice dorazila v netradičním složení a v poměru 2 : 2 - ženy
vs. muži. A tak jsme mohli přivítat Martu Novotnou, Magdalenu Malou, Jaromíra Dědka a Jana
Viktoru. Téma třetího ročníku bylo "lesní postavy
a jiné". Zadáním bylo vytvořit sochy dle vlastní
fantazie, které budou po náležitém ošetření zdobit nově vznikající lesopark a jeho bezprostřední
okolí (např. i plochu před stáčírnou vody, kde bylo
v loňském roce poněkud nešťastným způsobem

a Pinďou, kteří do Dubé přijeli z Třeskoprsk – tedy
vlastně ze sousedních Doks i s prodejním stánkem.
Stejně jako v letech minulých byl při Dnech evropského dědictví slavnostně ukončen další – již
třetí ročník Dubského dřevosochání. Všechny sochy, jejichž autory byli Marta Novotná, Magdalena
Malá, Jaromír Dědek a Jan Viktora mohli návštěvníci obdivovat na výstavě právě u sušárny. Z naší
čtveřice řezbářů byla sice přítomna jen pánská polovina, ale i tak byli oceněni náležitým potleskem.
Ve druhé půli programu byla připravena dražba
menších dřevěných soch, které pro tuto příležitost
rovněž připravili hlavní aktéři dřevosochání. Tři ze
čtyř soch našly po lítém boji a napínavém přihazování své nové majitele, čtvrtá socha nakonec
obohatí výzdobu nově vznikajícího lesoparku.
V úplném závěru akce přišla na řadu volná zábava, a kdo chtěl, mohl si zazpívat spolu s několika
členy místního pěveckého souboru.
Počasí se vydařilo a nabitý program přilákal do
Dubé rekordní počet návštěvníků. Jsme rádi, že
i přes stávající situaci a veškerá omezení a nařízení se nám akci podařilo uskutečnit, a že se setkala
s takovým úspěchem.
Poděkování patří všem, kdo se jakkoliv podíleli
na přípravě a organizaci této akce, těm, kteří k nám
zavítali se svými stánky a hlavně všem, kdo se
přišli podívat a aspoň na chvíli nám pomoci navodit
tak skvělou atmosféru.
Zuzka Martínková
chmele, kde byly k vidění po celou sobotní akci Dny evropského dědictví. Velké sochy ale nebyly
to jediné, co během dřevosochání vzniklo. Každý
z naší šikovné čtveřice vyrobil ještě menší sochu,
která se v sobotu dražila.
A abych nezapomněla, i letos se k našim řezbářům přidal pan Vičan, kterého jste mohli sledovat
při práci na naprosto úchvatném dřevěném obrazu.
Klobouk dolů, jste super.
Co zbývá říci závěrem? Že našim řezbářům patří
obrovský dík za jejich neuvěřitelnou práci, že jsou
báječní a že se s nimi budeme opět za rok těšit
na viděnou. Děkujeme i všem, kdo jejich úsilí přišli
sledovat a podpořili je slovy chvály.
Zuzka Martínková

ZE TŘETÍHO ROČNÍKU DUBSKÉHO DŘEVOSOCHÁNÍ

Foto © Zuzka Martínková, Dědek Klíma, Martin Rupert

Z DNŮ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2020

Foto © Zuzka Martínková, Martin Rupert

