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Vážení čtenáři městského zpravodaje,
úvodem bych Vás chtěl seznámit s akcemi, které se právě dokončují. V prostoru za bývalou
Elite došlo k dokončení dláždění odpočinkové plochy a bylo usazeno veřejné osvětlení. Proběhla
výsadba několika hlohů a do prostoru bude umístěno i několik laviček. Místo zchátralé bývalé továrny
na punčochové zboží vzniklo příjemné zákoutí v historickém centru města. Bohužel z dotace nelze
financovat zadní fasády městských domů.
Dále prošla opravou část komunikace v ulici Sadová - jedná se pouze o opravu havarijního stavu
nejhorších úseků. Z důvodu, že jednáme o dokončení kanalizace a vodovodního řádu v této části
města, není žádoucí vynakládat více prostředků na opravu.
Z údržby města přináším dobrou zprávu - od prosince jsme v našich řadách přivítali pana Václava
Šarbocha ml. na pozici vedoucího údržby. Je to člověk znalý místních poměrů, pracovitý, plný elánu
a věříme, že zde uplatní své zkušenosti z oblasti opravy komunikací. Přejeme mu mnoho zdaru!!
Ještě jedna změna na úřadě - do důchodu odchází matrikářka paní Miroslava Papírníková - ikona
svateb v Dubé, věčně usměvavý optimista a neskutečný týmový tahoun městského úřadu v Dubé.
Společně ji přejeme, aby si náležitě užívala klidu, vnoučat a výletů s manželem. Na její místo se
z mateřské dovolené vrací paní Martina Šepsová.
Na úřadě právě dokončují 3 pracovnice městského úřadu matriční zkoušku, která je nutná
k realizaci svateb.
Připravujeme tři žádosti o poskytnutí dotace na Ministerstvo pro místní rozvoj. Jako první je oprava
komunikace ke hřbitovu a část ulice Zahradní kromě rovného úseku u budoucích parcel k výstavbě.
Druhá v pořadí obsahuje výměnu dětských hřišť za autobusovým nádražím a před školou - slouží
již zhruba 15 let, vznik nového workoutového hřiště pro větší návštěvníky a osvětlení víceúčelového
hřiště a dále rekonstrukce hřiště v ulici Luční. Zde se velice aktivně zapojily a realizovaly maminky
z nejbližšího okolí Luční ulice a za to jim patří velké díky!! Poslední v řadě je rekonstrukce sálu Slávie - jedná se o dosud nevysoutěženou část a další fáze rekonstrukce. Nezbývá nám, než si držet
palce a přát si štěstí, protože u žádostí je to vždy buď a nebo. :-)
Prosinec byl pro mě vždy, a to jak v pracovním tak i osobním životě, měsícem setkávání
a společenských akcí. V pracovním prostředí jsme se setkávali s obchodními partnery, zaměstnanci
a alespoň jedno odpoledne jsme „nepracovali“, ale prostě se jen bavili. V osobní rovině to byly
vánoční trhy s vůní svařáku, návštěva vzdálenějších příbuzných, adventní koncerty nebo rozsvícení
vánočního stromečku. O to jsme v tomto čase ochuzeni a tak fráze „Vánoce v kruhu rodinném“
zdá se býti letos naplněna. Zkusme to v současnosti brát jako přínos a více se zaměřit právě na
rodinu - na ty, které bereme jako samozřejmost. Na životní partnery nebo partnerky, kteří na nás
doma čekají, až přijdeme z práce a dělají náš domov domovem. Na děti, které úplně stejně špatně
snáší odloučení od kolektivu a právě zjistily, že denní návštěva školy je rozhodně lepší než přes
monitor. Na rodiče, kteří byli rádi, když jsme vylétli z hnízda a teď se těší na naši návštěvu a další
lidi, které má každý z nás ve svém blízkém okolí. Buďme v kontaktu a mysleme i na ty, kteří jsou
v nemocnicích nebo domovech pro seniory. Zkusme se tedy na chvíli oprostit od současné situace
a užít si klidné vánoční svátky dle svých představ.
Závěrem mi dovolte Vám všem popřát hlavně zdraví, optimismus a úsměv na tváři.
Fuxa Martin
místostarosta
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DUBSKÉ ŠVÝCARSKO:
představujeme stanoviště NOVÝ BERŠTEJN
Sedmým 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 Nový Berštejn. Tato
lokalita je součástí tzv. Zámeckého okruhu.
Osada Nový Berštejn (Neuperstein) vznikla
převážně z domů, které vyrostly v souvislosti se
zámkem, jeho hospodářským dvorem, a pivovarem. Předtím zde stávala ves a poplužní dvůr
Nezlovice, připomínané již v roce 1402, na jejichž
místě vznikl renesanční zámek. K zámku náležel
velký hospodářský dvůr s cennými barokními stavbami, vodárna, v údolí rybník, sladovna a pivovar.
A také zámecký park s převážně listnatými stromy.
Před jižním nárožím ohradní zdi parku, kde se nyní
nacházíte, stojí sloup Nejsvětější Trojice z 18. století, který po těžkém poškození při havárii vozidla
v roce 1996 prošel generální opravou, dokončenou
v roce 1997. Naproti příjezdové cestě k zámku se
nachází zrestaurovaná socha Panny Marie, kterou
nechal (dle farních záznamů) v roce 1763 postavit
hrabě Sweerts-Sporck. Při hlavní silnici do České
Lípy stojí socha sv. Jana Nepomuckého z roku
1743.
V údolí pod zámkem býval pivovar, jehož rozlehlé sklepy posléze sloužily ke zrání proslulých
pivních sýrů. Jde o vůbec nejrozsáhlejší podzemní prostory v pískovcích na Kokořínsku a Dubsku.
Nyní jsou součástí nově postaveného soukromého

domu. Z původní zástavby si zaslouží pozornost
zrestaurovaný roubený dům čp. 5 s mansardovou
střechou.
Součástí osady Nový Berštejn je i v polích rozložená samota Krčma (Kratschen, či Neu Kratschen).
Původní zástavbu tvořily dva domy, z nichž jeden
byl zájezdní hostinec s uzavřeným dvorem. Krčma
je připomínána již v roce 1650, kdy tudy vedla stará obchodní cesta od Mělníka k České Lípě. Oba
staré domy byly po II. světové válce zbořeny, zůstal
zde jen poškozený kamenný podstavec bez kříže.
Nová zástavba je tvořena budovami pro chov skotu
a dvěma obytnými dvojdomky.
Pravděpodobně v souvislosti se zámkem vznikl
na dnes zalesněném pozemku severně od Krčmy
dvorec nazývaný Neuhof, který v terénu připomínají již jen nepatrné stopy. K Novému Berštejnu náleží
také na opačné straně v údolí ležící samota Malý
Mlýnek (Kleinmühle), kde z původních domů patřily
k Novému Berštejnu dva, z nichž se dochoval jen
jeden, sloužící nyní k rekreaci.
Nedaleko Nového Berštejna na zalesněném
hřebeni, dříve nazývaném Květný, leží v katastru
obce Vrchovany okrouhlá kaple sv. Barbora. Bývalou kapli dala postavit Anna Kateřina hraběnka
Sweerts-Sporcková v letech 1744-5. Roku 1792
byla kaple na základě církevních reforem císaře
Josefa II. zrušena a po mnohaletém chátrání od
80. let 20. století sloužila jako rekreační objekt.

Valdštejnům pivovar v údolí pod Novým Berštejnem - rok 1901

Malý Mlýnek

Zámek Nový Berštejn

Mapa tras a zastavení projektu Dubské Švýcarsko

Kaple sv. Barbory

Jednou z nevýznačnějších staveb v Dubé je zámek Nový Berštejn. Návrší, na kterém stojí, nese
na starých mapách název Melzer Berg. Na místě
dvora Nezlovice nechal zámek v letech 1553 1567 postavit Adam Berka z Dubé, který předtím
zdědil dobovému komfortu již nevyhovující hrad
Berštejn u Vrchovan. Po otcově smrti v roce 1583
zdědil zámek Jiří Berka z Dubé, ale spolu s dalším
majetkem ho v letech 1616 - 1618 odprodal svému
bratrovi Václavovi. Václav Berka se zúčastnil stavovského povstání, v roce 1620 byl za to odsouzen
ke ztrátě hrdla, cti a statků. Uprchl ze země a jeho
majetek získal Adam mladší z Valdštejna, který jej
přenechal svému synovci Albrechtovi.
Po smrti Albrechta z Valdštejna v roce 1634
byl jeho zkonfiskovaným majetkem obdarován Richard Walter Buttler. Císař Ferdinand II. mu tímto
způsobem zaplatil dlužný žold. Ještě téhož roku
ale Walter Buttler zemřel, zámek v majetku rodiny
přes určité spory zůstal až do roku 1723, kdy jej
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Zámek Nový Berštejn byl původně postaven
v renesančním slohu, z té doby se dochovala
část přízemí. V 1. polovině 18. století byl barokně
upraven, a posléze mu bylo dostavěno patro a obě
postranní křídla. Roku 1910 získal nové podkroví
a v roce 1934 byl pseudohistoricky upraven. Je
to dvoukřídlá jednopatrová stavba s mansardovou
střechou, s věžičkou nad hlavním traktem, uprostřed čelního rizalitu je portál s barokním ostěním.
K zámku patřil hospodářský dvůr s barokní správní
budovou čp. 12, historickou sýpkou a vznosnou barokní bránou. Podobu zámku v roce 1833 zachytil
v kolorované kresbě Karel Hynek Mácha.
K zámku přiléhá anglický park s mnoha cennými
stromy a bazénem, který působí barokně i svým
půdorysem. Hlavní trakt zámku má číslo popisné
10, pravý boční trakt má čp. 21. Od roku 1996 slouží zámek, který spolu s parkem a hospodářským
dvorem nese statut kulturní památky, jako hotel.
Kvalita povrchu zdejšího kurtu je taková, že údajně
slouží i k tréninku na Wimbledon.
Markéta Myšková

Theobald Václav Buttler prodal Františku Karlu
Rudolfovi Sweerts-Sporckovi. V roce 1810 koupil
zámek od Barbary O´Reillyové, rozené Sporckové,
hrabě Arnošt Valdštejn a roku 1924 prodala Marie
Valdštejnová Nový Berštejn generálnímu radovi
Škodových závodů Tomáši Magličovi. V roce 1935
získala zámek Růžena Jirátová - Kabátová. Ta, podle dubské farní kroniky, odprodala Nový Berštejn
Christianu Ottovi baronovi von Wedel. Poté přešel
zámek do majetku Dr. Ludolfa von Wedel.
V roce 1945 byl zámek, jako německý majetek,
konfiskován a byl v něm zřízen okresní dům zdraví

a poté zvláštní internátní škola. V roce 1983 byl
dětský domov ze zámku odstěhován pro havarijní
stav budovy. Zámku hrozila v té době demolice.
Posléze ve vyrabovaném zámku provedla firma
Pražská stavební obnova některé zabezpečovací
práce. Přesto stavba dále chátrala, až objekt roku
1991 zakoupila firma Miroslava Slezáka PRAWO
- Prager Wohnbau spol. s r.o., která zámek i přilehlou oboru (zámecký park) obnovila. Za opravu
zámku získal Miroslav Slezák v roce 2012 první
místo v 5. ročníku soutěže „Má vlast v srdci Evropy“.

Interiér zámku Nový Berštejn

POVEDLO SE DÍKY SPOLUPRÁCI S CHKO KOKOŘÍNSKO...
Díky spolupráci Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, Osadního výboru Korce a města Dubá je
doplněn původní třešňový sad o nových 39
stromků třešní a jednu hrušeň z roubu z Nedvězí. Krásná práce, velké poděkování patří Honzovi
Svárovskému předsedovi OV Korce. Celá akce
byla plně pokryta z prostředků Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR v rámci dohody o realizaci
managementového opatření.
Nebyla to ale jediná společná akce v tomto
roce. Je třeba vysazovat, ale také nezapomínat
na údržbu již vzrostlých stromů. V létě bylo odborně ošetřeno 12 vzrostlých stromů na pozemcích
města Dubá, které se zároveň nacházejí v CHKO.
Jednalo se o lokální redukce, zdravotní řezy a stabilizace korun.
Naše údržba zajistila likvidaci velkého množství
vyřezaných větví, CHKO financovalo práci arboristy. Jednalo se o lípu srdčitou na Nedvězí u kapličky,
v Dřevčicích před koloniálem, ve Lhotě a lípu srdčitou a velkolistou na Panské Vsi u křížku, dále o
dub letní u Husí cesty a dva v Deštné, dub zimní
také v Deštné, jírovec maďal 2 ks ve Lhotě a javor
mléč před kostelem v Dubé.
Irena Žalovičová

Obnovený a dosázený ovocný sad v Korcích, do něhož bylo díky spolupráci města Dubá, Osadního výboru Korce a Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR vysazeno 39 nových třešní a jedna hrušeň z roubu z Nedvězí.
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Vánoční strom věnovala
letos záchranná stanice

Ohňostroj letos město
pořádat nebude

Letošní vánoční strom věnovala ze své zahrady
soukromá stanice pomoci pro handicapovaná zvířata - Ptačí dům - Dubá provozovaná paní Věrou
Gilovou, která tímto přeje všem hezké Vánoce.
Na náměstí ho dopravila místní firma pana Tomáška za asistence pracovníků z městských lesů,
městské údržby a hasičů.
Devět metrů vysoký smrk společně vztyčili
v pátek 13. listopadu a nutno říci, že navzdory
datu, bez jakýchkoliv větších potíží.
IŽ

Letošní rok je celý jiný. Přišli jsme o řadu oblíbených kulturních akcí a museli se prakticky ve
všech oblastech našeho života podřizovat vládním
nařízením. Ani závěr roku se neobejde bez určitých
omezení a obce se tomu musí přizpůsobit. Je velice těžké plánovat cokoliv, neboť situace se může
ze dne na den změnit.
Někteří z vás se ptají, jak bude vypadat závěr
roku a zda budou naši hasiči pro město pořádat
tradiční ohňostroj. Vzhledem k platným vládním
opatřením byl městský ohňostroj v letošním roce
zrušen.
Dle platné městské vyhlášky č. 5/2014 lze soukromý Silvestrovský (novoroční) ohňostroj organizovat od 31.12. od 6:00 ráno do 1.1. do čtvrté
hodiny ranní. Věříme, že budete při oslavách ohleduplní nejen k domácím zvířatům, ale i k těm volně
žijícím. Zmíněnou vyhláškou je zakázáno organizovat ohňostroj na Masarykově náměstí, parkovišti před nákupním střediskem, prostoru za poštou,
u kostela, u čp. 200, u hasičské zbrojnice, na hřišti
u ZŠ a v parku u bývalého kina.
Aktuální informace vztahující se ke konci roku
můžete nalézt na webových stránkách nového
informačního portálu vlády: https://covid.gov.cz/
situace/novy-rok>
Přejeme všem poklidný závěr roku 2020 a ať
je rok 2021 lepší.
IŽ, mar

Kulturní komise Města Dubá vyhlašuje

Soutěž o nejhezčí
adventní výzdobu
ve dvou kategoriích

1. Venkovní adventní výzdoba
(světýlka na domě a zahradách,
vyzdobená okna a dveře)
2. Vnitřní adventní výzdoba
(věnce, kalendáře, svícny)
Soutěžní fotografie zasílejte do pondělí 14. 12. 2020
na e-mail info@mestoduba.cz nebo FB stránku
Města Dubá. K fotografii uveďte jméno, příjmení
a kontakt.
Zasláním fotografie souhlasíte s publikací v rámci propagace města,
především na FB, webu a ve zpravodaji Dubáček.

Tříkrálová koleda zazní
Možná z kraje nového roku nebude znít tříkrálová koleda ulicemi, ale štěstí, zdraví, dlouhá léta,
a především požehnání do roku 2021 chtějí koledníci Tříkrálové sbírky přinést do vašich domovů
i navzdory koronavirovým opatřením. Nemusíte
se bát – zdraví našich příznivců i koledníků je pro
Farní charitu Česká Lípa na prvním místě, a tak
se tři králové pilně připravují na koledu s rouškami
i koledu virtuální.
Ať již bude situace 1.– 14. ledna jakákoli, v rámci
největší dobrovolnické akce v ČR se bude na Českolipsku vybírat na podporu Sociálního automobilu určeného pro svoz zdravotně hendikepovaných
dětí do školy a ze školy.
Držme si proto palce, ať vše dopadne pro všechny, jak nejlépe může, a sledujte aktuální informace
o podobě Tříkrálové sbírky na webu Farní charity
Česká Lípa na www.fchcl.cz.
Jiří Gottlieber
Mediální koordinátor, Farní charita Česká Lípa
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Z MATRIKY
NAROZENÍ

JUBILEA

Kubát Václav, Heřmánky
Kubizňáková Marie, Dubá
Vrátilová Hana, Dubá
Mečíř Jaroslav, Dubá
Holíková Dagmar, Dubá
Knot Josef, Dubá
Strnad František, Dubá
Zýval Václav, Plešivec

86 let
86 let
90 let
84 let
80 let
84 let
70 let
86 let

Bolvan Dominik, Dubá

ÚMRTÍ
Ouřada Petr, Dubá
Malčíková Eva, Dubá
Nikodémová Danuška, Dubá
Došková Jaroslava, Dubá
Drunecký Josef, Nedamov

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 17. prosince 2020
od 8.00 do 10.00 hodin.

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT
MĚSTSKÝ ÚŘAD DUBÁ
Ing. Irena Žalovičová
starostka

tel. 725 071 130
starostka@mestoduba.cz

Martin Fuxa DiS.
místostarosta, pověřen vedením městské údržby

tel. 725 733 608
mistostarosta@mestoduba.cz

Bedřich Janďourek
tajemník Městského úřadu Dubá

tel. 606 372 922
tajemnik@mestoduba.cz

Leona Maříková
asistentka starostky, sekretariát a podatelna

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

Ing. Marcela Pražáková
hlavní účetní

tel. 487 870 201
ucetni1@mestoduba.cz

Michaela Pažoutová
fakturantka

tel. 487 870 201
fakturantka@mestoduba.cz

Barbora Tomášková
přestupky, správa domů a bytů

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

Zuzana Martínková
ekolog a městský zpravodaj

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

Lenka Čermáková
vedoucí stavebního úřadu, silniční správní úřad

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

Věra Králová
stavební úřad

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

Řešení: Křížová - Čertova studánka

Ing. Petr Kmínek
investiční a projektová příprava

tel. 606 077 702
dotace@mestoduba.cz

Miroslava Papírníková
matrika, evidence obyvatel, CZECH-POINT

tel. 487 870 201
matrika@mestoduba.cz

Veronika Kolomazníková
poplatky, pojistné události

tel. 487 870 201
poplatky@mestoduba.cz

Petra Mečířová
infocentrum, kultrurní referentka

tel. 739 616 679
info@mestoduba.cz

Monika Šimonová
koordinátorka pro VPP

tel. 723 258 285
koordinator@mestoduba.cz

Václav Šarboch
vedoucí městské údržby

tel. 607 933 058
udrzba@mestoduba.cz

VZPOMÍNÁME...
Dne 30. 11. 2020 tomu
bylo šest let, co nás navždy opustila milovaná
manželka a maminka paní
VĚRA OUHRABKOVÁ
z Dřevčic. S láskou stále
vzpomínají manžel Václav
a synové Tomáš, Lukáš
a Martin.
Dne 3. prosince 2020
uplynulo již 15 let od chvíle, kdy nás navždy opustil
pan JIŘÍ PAVLÍK z Dubé.
Kdo jste ho znali a měli
rádi, věnujte mu tichou
vzpomínku. S láskou stále
vzpomíná celá rodina
Dne 4. prosince 2020
tomu bude osm let, co
nás navždy opustil náš
milovaný manžel, tatínek,
strýc, švagr a kamarád
pan JAROSLAV ŠUPOLA
z Křenova. S bolestí v srdci stále vzpomíná rodina.
Nezemřela jsem, neboť
vím, že budu žít stále
v srdcích těch, kteří mě
nepřestanou milovat.
Dne 5. prosince 2020 to
bude 7 let, co nás navždy
opustila KVĚTA ŠIMOVÁ
z Dubé. Stále vzpomíná
rodina.
Dne 10. prosince 2020
uplyne pět let od chvíle,
kdy nás opustil náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček
pan JOSEF KAŠPAR
z Tuhaně. S láskou stále
vzpomínají manželka, děti
a vnoučata s rodinami.
Dne 17. 12. 2020 tomu
bude celý rok, kdy nás po
dlouhé nemoci bohužel
opustila skvělá žena. Paní
ZDEŇKA RESLOVÁ, milovaná maminka, babička,
sestra, teta i známá. Věřím, že konečně došla zaslouženého klidu ve společnosti svých blízkých. Rád bych touto cestou
poprosil všechny, kteří ji znali, o tichou vzpomínku
a zapálení svíčky. Jiří Resl, syn
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z radnice

MIRKO, PŘEJEME TI HODNĚ ŠTĚSTÍ
A DĚKUJEME ZA VŠE
Letošní konec roku s sebou přinese jednu velkou
a minimálně pro nás na úřadě i zcela zásadní změnu. Po 37 letech se rozloučíme s naší milovanou
kolegyní, matrikářkou Mirkou Papírníkovou.
Vím, určitě si stejně jako my říkáte, co by taková
mladá holka dělala v důchodu? Ale je to tak, byť jde
o důchod lehce předčasný.
Mirka nastoupila v květnu 1983 na tehdejší MNV
Dubá, kde až do srpna působila na sekretariátu.
Potom přesídlila na matriku, kde se s ní můžete
potkávat dodnes. Jak s oblibou říkávám, Mirka
zkrátka patří k těm, kteří už pomalu mají svůj čárový kód, abychom si je při inventarizaci majetku
mohli odškrtnout, že jsou v pořádku a pěkně na
svém místě. :-)
Většina z vás zná Mirku osobně, je to takové
naše sluníčko, pořád usměvavá, dobře naladěná,
s neuvěřitelným přehledem o lidech – občanech
a také s mimořádným nadáním pro výběr krásných
dárků nebo nápadů pro naplánování mimopracovních aktivit pro své kolegy. Zkrátka, je skvělá ve
všech směrech. Bez pochyb patří také k nejdéle působícím matrikářkám na okrese, ne-li v celém kraji.
Má za sebou nespočet tradičních i poněkud netradičních svatebních obřadů, na které bude jistě
ráda vzpomínat, stejně jako svatebčané na ni. Nepochybuji o tom, že byla vždy velkou oporou i všem

oddávajícím, kteří s ní svatby absolvovali. Ostatně,
sami oddávají se shodli na tom, že Mirka je neuvěřitelný profesionál, který je v jejich začátcích
během chvíle dokázal naprosto zbavit trémy. Nedělala ovšem jen svatby, ale i vítání občánků, loučení
s absolventy 9. třídy, oslavy výročí svateb (zlaté
a dokonce i diamantové) a další. V rámci komise pro občanské záležitosti zajišťovala, abychom
nezapomínali na seniory, kteří slaví narozeniny
a mnohým jezdila blahopřát osobně. Na starost
měla k tomu všemu ještě evidenci obyvatel, pokladnu nebo také CZECH POINT. Jistě si pamatujete i doby, kdy jste si k ní mohli přijít vyřídit občanský průkaz.
Přesto, že má svoji práci velice ráda a vždy ji
vykonávala svědomitě a na více než 100 procent,
rozhodla se Mirka, že je čas na změnu. Ke konci
roku se s ní rozloučíme, aby se naplno mohla věnovat svému manželovi, dvěma dcerám a čtyřem
vnoučatům, které řádění s babičkou prostě milují.
Na jejím místě budete od ledna vídat další
známou tvář – Martinu Šepsovou, které Mirka
v poslední době před matričními zkouškami pomáhá s přípravou a předává jí řadu užitečných rad
a zkušeností.
Bude těžké se s Mirkou jako s kolegyní rozloučit, protože vždy byla tou, na kterou se kdokoliv
z nás mohl obrátit, když potřeboval poradit nebo
s něčím pomoci a nikdy nám neřekla „ne“. Pro
mnohé z nás byla i tím, komu jsme se mohli svěřit
se svým trápením a věděli přitom, že naše tajemství jsou u ní v bezpečí.
I když náš pracovní kolektiv opustí, naštěstí ji
budeme mít jen kousíček od radnice, kde ji kdykoliv
a rádi uvítáme, a to nejen při placení poplatku za
odpady, jak s humorem říkává. :-)
Takže Mirko, děkujeme Ti za vše, jsi báječná
a přejeme Ti, ať si důchod užíváš plnými doušky,
ve zdraví, s radostí a úsměvem, a ať jsi šťastná
stejně, jako budeme my – pokaždé, když se za
námi přijdeš podívat.
Za celý kolektiv MěÚ Dubá
Zuzka Martínková

Uzavření městského
úřadu ke konci roku
Vážení občané, dovolujeme si vás upozornit,
že z důvodu čerpání dovolených bude Městský
úřad Dubá ve dnech 28. 12. - 31. 12. 2020 pro
veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení
a budeme se na vás opět těšit v novém roce.
mar

Příjem žádostí o dotace
byl ukončen
K 13. 11. 2020 bylo celkem podáno 12 žádostí
o poskytnutí dotace z programu - Obnova domů
a bytů. Z toho bylo 7 žádostí na výměnu oken v rodinných domech a bytových jednotkách, 4 žádosti
na provedené čistírny odpadních vod u rodinných
domů a 1 žádost na realizovanou opravu fasády
bytového domu.
Lenka Čermáková

Uzavření sběrného
dvora v prosinci
Přátelé, blíží se nám nejkrásnější svátky v roce
a s nimi i obvyklé omezení provozu sběrného dvora z důvodu čerpání řádné dovolené.
Proto si vás dovoluji informovat, že v týdnu od
pondělí 21. 12. do soboty 26. 12. 2020 bude
sběrný dvůr v Dubé pro veřejnost uzavřen.
Prosím, odpady, které chcete před svátky
odevzdat na sběrný dvůr, dovezte nejpozději
v sobotu 19. 12. 2020 do 11 hodin. Zároveň
prosím všechny občany, aby neodkládali žádné
odpady u brány sběrného dvora ani ke kontejnerům na tříděné či směsné komunální odpady. Prosím, vyčkejte do jeho znovuotevření do
30. 12. 2020. V opravdu neodkladných případech
se na mne můžete obrátit na telefonním čísle
724 857 243, jistě společně řešení najdeme.
Spolu s kolegyní Zuzkou Pabiškovou vám všem
děkujeme za spolupráci v roce 2020 a do nového roku vám přejeme pevné zdraví, mnoho štěstí
a málo odpadu. :-)
Zuzka Martínková

ŽÁDÁTE O DÁVKY? KOMUNIKUJTE S ÚP Z DOMOVA
Pokud lidé chtějí žádat o některou z nepojistných
sociálních dávek, včetně mimořádné okamžité pomoci spojené s onemocněním COVID-19 (MOP
COVID-19), nemusí na Úřad práce ČR osobně.
Žádosti a další podklady je možné zasílat i jinou
cestou a vše tak vyřešit z pohodlí domova.
Úřad práce ČR přistoupil v uplynulých dnech
v souvislosti s aktuální situací k organizačním změnám, které omezují osobní kontakt s veřejností. Cílem je eliminace rizika šíření nákazy koronavirem
v případě klientů i samotných zaměstnanců úřadu.
„Apelujeme tímto na klienty, aby skutečně zvážili,
jestli je nutné chodit na Úřad práce ČR osobně.
Žádosti a jiné podklady je možné zasílat i jinou
cestou. Kromě toho, že ochrání své zdraví, ušetří
také čas strávený čekáním ve frontě,“ upozorňuje
zastupující generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.
Vyplněné formuláře je možné podávat elektro-

nicky, tedy prostřednictvím datové schránky nebo
e-mailem. Po dobu nouzového stavu není nutný
zaručený elektronický podpis. Přílohou takového
e-mailu může být sken/fotografie s dokladovanou skutečností (např. sken/fotografie žádosti o
dávku s podpisem). Pokud člověk touto cestou
požádá o jakoukoli dávku vyplácenou Úřadem
práce ČR, je třeba do žádosti uvést také telefonní
a emailové spojení. Zaměstnanci ÚP ČR jej tak,
v případě nutnosti, mohou kontaktovat a předejít
případným nesrovnalostem. Formuláře, včetně jejich vyplněných vzorů, jsou k dispozici na stránce
https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare.
Další možností podání je pak zaslání žádostí
a dalších podkladů poštou (s vlastnoručním podpisem) nebo v době úředních hodin odevzdání
tiskopisů na podatelně či do schránek umístěných
obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracovi-

ště ÚP ČR, případně na jiném viditelně označeném místě. Aby Úřad práce ČR lidem ještě více
zjednodušil proces vyplňování žádostí, postupně
zveřejňuje na svých webových stránkách https://
www.uradprace.cz/web/cz/prakticke-rady-infor
macni-letaky a Facebooku návodné videospoty.
V jejich rámci lidem radí nejen jak na vyplňování
žádostí, ale diváci se také dozví, jaké jsou základní podmínky pro získání nároku na konkrétní
dávku nebo kde najdou potřebné informace. Další
praktické podrobnosti jsou zájemcům k dispozici
na webových stránkách ÚP www.uradprace.cz.
Lidé mohou využít i služeb „virtuálního asistenta“.
V případě obecných dotazů pak zájemcům poradí
operátoři Call centra ÚP ČR na tel. 800 779 900
bezplatná linka, e-mail: callcentrum@mpsv.cz,
kontaktni.centrum@mpsv.cz).
Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR
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Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 7/2020 ze dne 19. listopadu 2020. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňo
vaných 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 MUDr. Jiřího Klementa a pana Emanuela Adamce a zapisovatele usnesení paní MUDr.
Hanu Středovou.

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

2) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený doplněný program veřejného zasedání
Zastupitelstva Města Dubá č. 7/2020.

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

3) ZKONTROLOVALO po projednání v kontrolním výboru zastupitelstva plnění usnesení Zastupitelstva Města Dubá č. 6/2020 ze dne 22. října
2020, včetně nedořešených bodů z předchozích
usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 7/2020 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. října 2020 – na hlavní činnosti 13 568 060
Kč, hospodářské činnosti 3 520 830 Kč a sociálním fondu 150 529 Kč; celkové finanční prostředky
na účtech Města Dubá 17 239 419 Kč. Hospodaření Města Dubá za leden až říjen roku 2020
skončilo kladným saldem příjmů a výdajů ve výši
5 544 905 Kč; výsledek hospodaření hospodářské
činnosti zisk ve výši 1 089 304 Kč (Městské lesy
Dubá zisk 23 229 Kč a Autocamp Nedamov zisk
ve výši 1 066 075 Kč).
4b) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu
Města Dubá na rok 2020, viz příloha.

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

komentář starostky: Rozpočtové opatření
č. 6/2020 spočívá v celkovém snížení salda příjmů
a výdajů o 569 000 Kč. Celkové navýšení příjmů
o 1 603 500,85 Kč, z toho daňové příjmy navýšeny
o 61 000 Kč, nedaňové příjmy o 136 716,85 Kč
a přijaté transfery o 1 405 784 Kč. Celkové navýšení výdajů o 1 034 500,85 Kč, z toho běžné
výdaje o 1 034 500,85 Kč. Celkový navrhovaný
schodek rozpočtu ve výši -953 000 Kč bude kryt
z finančních prostředků na účtech hlavní činnosti
města ve výši 13 568 060 Kč.
Rozpočtové změny rozpočtového opatření – Příjmy (v Kč) položky a paragrafy: dorovnání příjmů
o 27 000 Kč u daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou; navýšení příjmů o 34 000 Kč u poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, za vyúčtování poplatků od plátců, která byla dosud podána

na město; navýšení příjmů o 189 000 Kč u dotace
úřadu práce na pracovníky veřejně prospěšných
prací; navýšení příjmů o 1 016 784 Kč u dotace
Ministerstva zemědělství na městské lesy; navýšení příjmů o 200 000 Kč na příspěvek obce Chlum
na pořízení cisternové automobilové stříkačky; dorovnání příjmů o 1 000 Kč u ostatních záležitostí
kultury; navýšení příjmů o 20.000 Kč na přeplatcích
za energie u zachování a obnovy kulturních památek; navýšení příjmů o 5 000 Kč na přeplatcích za
energie u bytového hospodářství; navýšení příjmů
o 87 000 Kč na přeplatcích za energie u nebytového hospodářství; navýšení příjmů o 57 200 Kč na
příspěvek Agentury pro ochranu přírody a krajiny
– výsadba ovocných stromů k.ú. Korce; navýšení příjmů o 6 000 Kč na přeplatcích za energie
u požární ochrany; snížení příjmů o 39 483,15 Kč
u finančního vyrovnání minulých let – narovnání
vratky základní školy a mateřské školy. Celkové
navýšení příjmů je ve výši 1 603 500,85 Kč.
Výdaje (v Kč) paragrafy: navýšení o výdajů ve
výši přijaté dotace na městské lesy 1 016 784 Kč,
kdy dojde k převodu na hospodářskou činnost;
navýšení výdajů o 57 200 Kč výsadba ovocných
stromů k.ú. Korce – příspěvek Agentury pro ochranu přírody a krajiny; snížení výdajů o 39 483,15 Kč
u finančního vyrovnání minulých let – narovnání
vratky základní školy a mateřské školy. Celkové
navýšení výdajů je ve výši 1 034 500,85 Kč.
4c) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva na základě předložené písemné
žádosti TJ Slavoj Dubá, z.s., IČ 46750606, poskytnout dotaci z rozpočtu Města Dubá ve výši
200 000,- Kč na spolufinancování provozu tělovýchovné jednoty v roce 2021, v této souvislosti
bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí
dotace z rozpočtu Města Dubá, viz příloha.
pro schválení: 8 (I. Žalovičová, M. Fuxa, V. Matějková,
H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 1 (J. Fliegel)

komentář starostky: Děkuji TJ Slavoji Dubá,
a to především panu Krsovi za skvělou spolupráci
především při přípravě a organizaci Sportovního
dne a zároveň slavnostního otevření víceúčelového
hřiště. Oceňuji, že letošní příspěvek 200 tisíc Kč byl
použit z poloviny na údržbu areálu, a to především
na opravu střechy.
4d) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti Mysliveckého spolku Výr Dubá, IČ 48282090,
poskytnout dotaci z rozpočtu Města Dubá ve
výši 31 180,- Kč na nákup materiálu na opravu
střechy myslivecké chaty na Malém Mlýnku v roce
2021, v této souvislosti bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
Města Dubá, viz příloha.
pro schválení: 8 (I. Žalovičová, M. Fuxa, V. Matějková,
J. Fliegel, H. Středová, J. Klement, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 1 (T. Novák)

komentář starostky: Vzhledem k mnohaleté
výborné spolupráci města a mysliveckého spol-

ku, který každoročně pořádá brigádnické hodiny
ve prospěch nás všech, zastupitelstvo podpořilo
žádost o dotaci v plné výši.
4e) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti Sociálních služeb města Doksy, příspěvková organizace, IČ 48282910, poskytnout dotaci
z rozpočtu Města Dubá ve výši 5 000,- Kč na
spolufinancování provozu sociální služby domov
pro seniory a zabezpečení kvalitní sociální péče
v roce 2021, v této souvislosti bude uzavřena darovací smlouva, viz příloha.

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

komentář starostky: Jedná se o symbolickou
podporu Sociálních služeb města Doksy, v tuto
chvíli jsou v domově pro seniory tři místní občané.
4f) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva navýšení příspěvku na účelovou
dotaci programu města „Obnova domů a bytů“
v roce 2020. Navýšení dotace je o 80 000 Kč, tj.
na celkovou částku 230 000 Kč, viz příloha.

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

komentář starostky: Díky navýšení prostředků
v tomto programu budeme moci všechny letošní
žádosti vypořádat v plné výši. Tento program je
zaměřen na zlepšení vzhledu obce, příspěvek
lze čerpat na výměnu oken, opravy a nátěr fasád
a zřízení čističky odpadních vod.
5a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 32/20, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městských nemovitostí – pozemků: části pozemkové parcely parcelní číslo 118/3,
ostatní plocha (ostatní komunikace), o výměře cca
50 m², a části pozemkové parcely parcelní číslo
2509/20, orná půda, o výměře cca 70 m², v obci
Dubá, katastrální území Dubá. Přesné výměry
a rozsahy pozemků budou upřesněny geometrickým plánem po hranicích současného využívání.
Jedná se o zaplocené pozemky navazující na nemovitosti ve vlastnictví žadatele u stavby rodinného
domu v části obce Dubá. Předmětné části pozemků jsou z hlediska využití pro Město Dubá nepotřebné. Bližší podmínky prodeje budou uvedeny ve
zveřejněném záměru.
pro schválení: 8 (I. Žalovičová, M. Fuxa, V. Matějková,
J. Fliegel, H. Středová, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 1 (J. Klement)

5b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva v rámci záležitosti vzájemného majetkoprávního vypořádání mezi Městem
Dubá a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, týkající
se zrealizované stavby Města Dubá pod názvem
„Dubá, část Deštná – chodníky podél I/9“ smě-
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nu nemovitostí – pozemků (záměr byl již vyhlášen
a zveřejněn složka č. 30/20), takto: z vlastnictví
Města Dubá směnit pozemkovou parcelu parcelní
číslo 1361/27, ostatní plocha (silnice), o výměře 63
m², pozemkovou parcelu parcelní číslo 1361/29,
ostatní plocha (silnice), o výměře 14 m², pozemkovou parcelu parcelní číslo 1361/30, ostatní plocha
(silnice), o výměře 88 m², v obci Dubá, katastrální
území Deštná u Dubé, a to za pozemkovou parcelu parcelní číslo 1361/11, ostatní plocha (ostatní komunikace), o výměře 203 m², v obci Dubá,
katastrální území Deštná u Dubé, z vlastnictví
Ředitelství silnic a dálnic ČR.
SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva v této souvislosti uzavřít Směnou
smlouvu mezi Městem Dubá (strana první)
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (strana druhá). Vzhledem k tomu, že směňované nemovitosti
nejsou stejné výměry a ani tedy stejné hodnoty,
bude tato směna nemovitostí provedena s finančním vyrovnáním ve prospěch strany druhé, a to ve
výši 1 650,- Kč.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, V. Matějková,
J. Fliegel, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová,
E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

5c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městské nemovitosti – pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost – složka č. 14/20): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o pozemkovou
parcelu parcelní číslo 1183/2, ostatní plocha (jiná
plocha), o výměře 58 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 4 640,- 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, V. Matějková,
J. Fliegel, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová,
E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

5d) 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 IE-12-4006179/VB/002,
CL-Dubá, úprava TS CL_0695, 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
nového zemního kabelového vedení VN 35 kV
u trafostanice Na Výsluní v Dubé, v rozsahu cca
70 běžných metrů, na části městské nemovitosti –
pozemku pozemkové parcele parcelní číslo 449,
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 11 400,- Kč

plus 21% DPH. Budoucí strana oprávněná hradí
všechny související poplatky.

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

5e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti v rámci realizace stavební akce název stavby “Dubá – prodloužení vodovodu a kanalizace na p.p.č. 105/5 v k.ú. Dubá, číslo stavby CL
012020“, 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 (jako investoři). Věcné břemeno spočívá v povinnosti strpění uložení
a provozování inženýrské sítě vodovodního řadu
a kanalizačního řadu a s ním související objekty,
s umožněním vstupu a vjezdu na částech městských pozemků pozemkových parcel parcelní čísla
105/5, 112, 118/15 a 2456/1, v obci Dubá, katastrální území Dubá, v rozsahu cca 130 běžných
metrů. Jednorázová finanční náhrada za zřízení
práv odpovídajících věcnému břemeni služebnosti
je sjednána v souladu s ceníkem Města Dubá ve
výši 15 810,- Kč plus 21% DPH. Investor hradí
všechny související poplatky.
pro schválení: 8 (I. Žalovičová, M. Fuxa, V. Matějková,
H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 1 (J. Fliegel)

6) SCHVÁLILO na návrh paní starostky uzavření Smlouvy o zřízení pobočky Základní
umělecké školy Doksy na území Města Dubá
mezi Městem Doksy, Základní uměleckou školou Doksy – příspěvková organizace a Městem
Dubá, viz příloha.

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

komentář starostky: Jedná se o otevření výtvarného a hudebního oboru v Klubovém domě od
školního roku 2021 – 2022.
7) VYDALO na návrh paní starostky po projednání ve finančním výboru zastupitelstva novou Obecně závaznou vyhlášku Města Dubá
č. 1/2020, viz příloha, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška Města Dubá č. 4/2010,
o místním poplatku ze vstupného, vydaná dne
16. prosince 2010.

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

komentář starostky: Z této vyhlášky neplynuly
městu žádné příjmy vzhledem k osvobozením. Proto se zastupitelstvo rozhodlo přebytečnou vyhlášku
úplně zrušit.
8) SCHVÁLILO na návrh paní starostky prodloužení platnosti dokumentu Komunitní plán
sociálních služeb Města Dubá na roky 2014 –
2020, o tři roky, tj. do 31. 12. 2023, viz příloha.

pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, V. Matějková,
J. Fliegel, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová,

E. Adamec)
proti schválení: 0

zdrželo se: 0

9a) SCHVÁLILO na návrh paní starostky podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR do Programu obnovy a rozvoje venkova (dotační titul č. 117D8210: Podpora obnovy
a rozvoje venkova, podprogram DT 117d8210A:
Podpora obnovy místních komunikací) na stavební
akci „Dubá, oprava místní komunikace ke hřbitovu a Zahradní“.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, V. Matějková,
J. Fliegel, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová,
E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

komentář starostky: Jedná se o opravu asfaltového povrchu na komunikaci vedoucí ke hřbitovu
a větší část komunikace v ulici Zahradní kromě
rovného úseku ke kostelu, který je v dobrém stavu
a bude řešen v rámci přípravy pozemků a nových
chodníků.
9b) SCHVÁLILO na návrh paní starostky podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR do Programu obnovy a rozvoje venkova (dotační titul č. 117D8210: Podpora obnovy
a rozvoje venkova, podprogram DT 117d8210E:
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov – kulturní domy) na stavební akci „Dubá, Slávie –
Oprava sálu a jeho příslušenství“.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, V. Matějková,
J. Fliegel, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová,
E. Adamec)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

komentář starostky: Žádost je zaměřena na
dokončení prací v sálu a nutného příslušenství
včetně sociálního zařízení, atria a schodiště do
galerie.
9c) SCHVÁLILO na návrh paní starostky podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR do Programu obnovy a rozvoje venkova (dotační titul č. 117D8210: Podpora obnovy
a rozvoje venkova, podprogram DT 117d8210H:
Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku) na stavební akci „Workoutové
a dětská hřiště v Dubé“.

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

komentář starostky: Rádi bychom vybudovali
workoutové hřiště na volném prostoru současného
víceúčelového hřiště, osvětlení na víceúčelovém
hřišti, kompletní výměnu potřebuje dětské hřiště za
autobusovým nádražím a u základní školy. Součástí žádosti bude i realizace projektu dětského hřiště v ulici Luční u bytovek, který si sami připravily
místní maminky.
10) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
předloženou Výroční zprávu o činnosti Základní
školy Dubá – příspěvková organizace, za školní
rok 2019 – 2020, viz příloha.
11) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
předloženou Výroční zprávu o činnosti Mateřské
školy Dubá – příspěvková organizace, za školní
rok 2019 – 2020, viz příloha.
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12) ZAVÁZALO SE na návrh paní starostky
v rámci zajištění financování veřejné zakázky
„Dubá – Cisternová automobilová stříkačka“
dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací do plné výše
z vlastních zdrojů a již schváleného úvěru.

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

13) VZALO NA VĚDOMÍ informace týkající se:
– stížnosti občanů z Nedamova ve věci zajištění
stálé údržby městské komunikace vedoucí do
chatové oblasti nad rybníkem
komentář starostky: Údržba této cesty je prováděna standardně v rámci údržby a opravy všech
téměř 150 komunikací města. V plánu je ještě
umístění svodnic vody ve svahu u zahrádkářské
kolonie.

sociálních kontaktů
ZODPOVĚDNOST, OCHRANA RIZIKOVÝCH SKUPIN
pravidlo 3R
Ruce Roušky Rozestupy

chráníme sebe i ostatní,
jsme zodpovědní

mýdlo + teplá voda nebo
dezinfekce = čisté ruce

sekund

– pronájmu horního prodejního stánku v Autocampu Nedamov na období 2021 – 2028
komentář starostky: I v příštím roce bude v horním stánku v pronájmu pan Rücker, který splnil
veškeré podmínky a podal nejvyšší cenovou nabídku na pronájem.

roušky fungují,
pokud se nosí správně

– v postupu stavebních prací „Regenerace
brownfieldu u čp. 14 v Dubé“
– provedené opravy střechy na budově tělocvičny Základní školy Dubá
– výsadby stromů na městském pozemku na
Korcích
komentář starostky: Díky spolupráci předsedy
Osadního výboru Korce, pracovníků AOPK, regionálního pracoviště Správy CHKO Kokořínsko
- Máchův kraj a Města Dubá bylo vysazeno 40
ks ovocných dřevin původních odrůd především
třešně a jedné hrušně z roubu z Nedvězí.
– rekonstrukce silnice Libereckého kraje
č. III/2603 do Sušice

diskrétní zónu virus
nepřeskočí

2m

kde není osobní kontakt,
není přenos

Mimořádná opatření a více informací na koronavirus.mzcr.cz

– vyhlášené soutěže o nejhezčí Adventní výzdobu.
Ing. Irena Žalovičová, starostka

LINKA 1221

Martin Fuxa DiS., místostarosta

Příští veřejné zasedání se koná ve čtvrtek
17. prosince od 18:00 hodin v Dubé.

Poděkování starostky
Milí občané, chtěla bych prostřednictvím Dubáčku poděkovat všem, kdo odevzdali své nominace
na Cenu města Dubá, kterou jsme v letošním roce
vyhlásili. Vzhledem k mimořádné situaci nebyla
prozatím tato cena nikomu udělena. Nominace
budou posouzeny v příštím roce, kdy jak doufám
bude také možné uspořádat odpovídající slavnost.
Děkuji za pochopení.
Další, komu bych chtěla znovu vzdát hold, jsou
všichni dobrovolníci, kteří s mimořádným nasazením pomáhali zvládnout především první jarní
vlnu koronavirové pandemie. Všem upřímně děkuji
a nesmírně si jejich práce a pomoci vážím.
Irena Žalovičová

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.
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LOUČÍME SE S ROKEM 2020
POJĎME SE PODÍVAT NA MALOU REKAPITULACI
Špatných zpráv se na nás každý den z novin,
internetu i televize již mnoho měsíců valí požehnaně. Blíží se nám ale konec roku, a ten by rozhodně
stálo za to zakončit zprávami dobrými. Pojďme si
spolu se starostkou města Dubá Ing. Irenou Žalovičovou připomenout projekty a akce, které se letos
podařilo realizovat nebo zahájit.

ty vedoucí do Horních Heřmánek a na Dražejov.
Tyto cesty bychom po kompletních rekonstrukcích
měli rovněž převzít do svého majetku. Kdy bude
kraj na zmíněných cestách moci začít s realizací,
je těžké předjímat, protože situace s financemi není
jednoduchá a k velkým škrtům musel přistoupit
i kraj.

V letošním roce se i přes všechny nečekané
komplikace podařilo realizovat celou řadu akcí.
Začněme třeba komunikacemi. Které úseky se
povedlo opravit?
Na začátku roku došlo k velké opravě městské
části komunikace na Horky. Poslední úsek tam
zbýval jako taková ošklivá jizva, protože krajská
část prošla kompletní rekonstrukcí již v letech minulých. Jsem ráda, že se to povedlo. Díky dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, kam jsme poslali žádost, kterou vypracoval pan Kmínek, kromě
cesty na Horky mohlo ještě na podzim dojít k celoplošné opravě asfaltové části místní komunikace
vedoucí na Plešivec.
Naše údržba má ohromný seznam místních komunikací, které je třeba průběžně lokálně opravovat, velká část se povedla.
Mám také velkou radost, že po dlouhotrvajícím
jednání s Libereckým krajem a díky spolupráci
s radním pro dopravu panem Svitákem došlo alespoň na částečnou opravu krajské silnice do Sušice.
Na úsek od rozcestí v Sušici mezi skálami dolů
k zastávce bohužel nedošlo. Tento úsek je velice
problematický a stále uzavřený. Kraj lokálně vyspravil také silnici vedoucí přes Dřevčice a přes
Korce.

Zmínila jsi škrty, ty se týkaly i našeho města.
Stát obcím bez varování poslal daleko méně
peněz z daňových příjmů. Dubá ale reagovala
rychle, okamžitě jste přistoupili k rozpočtové
úpravě. Potom přišla vláda s kompenzacemi
pro obce. Na stejné peníze jsme se ale předpokládám nedostali…
To rozhodně ne. Snažili jsme se k tomu přistoupit tak, aby nebyly ohrožené rozjeté projekty nebo
akce, na které byly přislíbené dotace. Seškrtali
jsme věci, které teď nejsou vidět, ale do budoucna
nám budou chybět. Šlo především o projektovou
přípravu na další roky, takže to teprve pocítíme,
protože projekty nebudou připravené. Chtěli jsme
upravit prostor kolem autobusového nádraží, upravovat parky, to se musí odložit. Je těžké sehnat
šikovné projektanty, kteří by měli čas na nové projekty, a když už se je povedlo najít, museli jsme
tyto výdaje vyškrtnout. Ale jsem ráda, že se podařilo dotáhnout do zdárného konce investiční akce.
Nakonec ten finanční propad nebyl tak hluboký, jak
jsme se obávali, ale plány nám to stejně zkomplikovalo. Úspory jsme našli i v provozních výdajích.

Sušice, i tato komunikace by měla být převedena do vlastnictví města?
Jednali jsme i o této komunikaci, ale nakonec
jsme se nedomluvili. Požadovali jsme kompletní
rekonstrukci celé silnice, tedy až k autobusové
zastávce. Nakonec ale můžeme považovat za obrovský úspěch, že kraj našel a vynaložil prostředky alespoň na opravu horní části této komunikace,
která slouží jako hlavní přístupová cesta ke všem
nemovitostem, a která byla leta letoucí v naprosto
dezolátním stavu.

V minulých letech opravená část krajské komunikace z Nedamova na Horky už byla předána do majetku města?
Ještě ne, ale už se to blíží, ten složitý administrativní proces běží, jen je to na trochu delší dobu.
Kraj po jednáních připravuje projekt na opravu ces-

A co takové náměstí? Je už kompletně dokončené, nebo se bude pokračovat v dalších
úpravách?
V centru náměstí by mělo dojít ještě k vysazení
květinového podrostu pod nově vysazené duby.
Ovšem čtyři duby napadl škůdce, takže jsou ošetřené a čekáme, jak budou vypadat na jaře. Pokud
se ukáže, že jsou v pořádku, můžeme pod ně vysadit květiny. Připravujeme projekt na vydláždění
celého náměstí a opravu celé ulice Luční, domlouváme společnou koordinaci akcí se společností
SVS. Luční ulice je zralá na výměnu kanalizace a
vodovodního potrubí a na náměstí zůstalo několik
domů bez šance připojit se na kanalizaci, tu bychom rádi společně dořešili.
U zeleně na náměstí to je vlastně konečná fáze
a bude třeba počkat asi tak deset, patnáct let, než
duby povyrostou a bude moci dojít k odstranění
lip, které jsou prakticky na konci své životnosti.
Vzhledem k dutinám, které v nich jsou a nutnosti

zajistit jejich provozní bezpečnost, byl nejvyšší čas
přistoupit k náhradní výsadbě, která v dalších letech zajistí na náměstí tolik potřebný stín v horkých
letních měsících.
U náměstí ještě chvíli zůstaneme. Letos na
Vánoce připravilo město pro občany překvapení…. V době, kdy budou číst tento rozhovor, už
to většina čtenářů ví, ale přibliž to prosím těm,
kteří u nás třeba přes zimu nepobývají.
To můžeme prozradit, protože právě teď, když
spolu mluvíme, instaluje se na náměstí v místě,
kde dřív stál stromek nádherný třímetrový světelný
anděl s trubkou. Říkali jsme si, že letošní rok byl
pro spoustu lidí velice složitý, a že by bylo hezké
udělat občanům alespoň teď před Vánoci radost.
A anděl je symbolem dobra, ochráncem a nositelem štěstí a přesně to chceme jeho prostřednictvím
občanům přát – štěstí. V letošním roce se spousta
kulturních akcí zrušila a finance, které na ně byly
plánované, se mohly použít na jiné účely. Myslím,
že je velice hezký a udělá radost snad i těm, kteří
nejsou spokojeni se současným umístěním vánočního stromu.
Co z plánu pro příští rok jisto jistě vyjde? Na
co se můžeme už teď těšit?
V listopadu jsem podepsala smlouvu na koupi
nové cisternové automobilové stříkačky pro naše
hasiče. Vzhledem k tomu, že taková vozidla se
vyrábí prakticky na míru a podle požadavků zadavatele, trvá jeho výroba řadu měsíců. Věřím ale, že
by se koncem příštího léta nebo začátkem podzimu
mohlo nové vozidlo dostat k jednotce. To považuji
já osobně za jednu z nejdůležitějších věcí, které
jsme chtěli dosáhnout.
Nové víceúčelové hřiště mohou využívat jak
děti z MŠ a ZŠ, ale i široká veřejnost…
Z hřiště máme velkou radost a je to opět výsledek mnohaletého úsilí. Vstup na hřiště je možný
momentálně sice jen jednou brankou, neboť na
zamykání té druhé se nám podepsali vandalové,
ale využívat jej veřejnost může po celou dobu
restrikcí, neboť individuální sport na venkovních
sportovištích zakázán nebyl. Víceúčelové hřiště
mohlo vzniknout hlavně díky dotaci, o kterou město
žádalo už třikrát a tentokrát to konečně vyšlo. Byla
jsem připravená i na možnost, že dotace nevyjde
a hřiště vybudujeme z našich prostředků, ale šlo
o několik milionů, což by pro město znamenalo
značnou zátěž. Dopadlo to nejlépe, jak mohlo.
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Těšit na nová hřiště se ale mohou i v některých místních částech…
Dětská hřiště v osadách se budou realizovat právě v příštím roce a těšit se na ně mohou
v Deštné, ve Dřevčicích, v Korcích a Na Výsluní,
kde je koncentrace dětí asi největší. Zároveň už
připravujeme novou žádost na další hřiště, protože zájem ze strany občanů je veliký. Je potřeba
vyměnit prolézačky za autobusovým nádražím, ty
slouží cca 15 let a i když o ně naše údržba pečuje,
jejich životnost se blíží ke konci. Máme herní prvek
u školy, to je ten samý případ. S vlastním nápadem
na hřiště přišly také maminky z Luční ulice, taková
iniciativa je skvělá. Chtěli bychom také doplnit víceúčelové hřiště o nějaké workoutové prvky.
Městu vyšla také dotace na pokračování
úprav deštenského hřbitova. Připomeň našim
čtenářům, o co konkrétně jde.
Jde jen o část toho, co by bylo potřeba udělat, ale bude se jednat o opravu centrálního kříže,
v současné době je tato drobná památka v nejhorším stavu ze všech na našem území. Dále se
bude jednat o instalaci (zatím pouze) vstupní brány
na hřbitov.
V letošním roce byl zkolaudován také nový
chodník v Deštné…
No, chodník v Deštné byl upřímně řečeno doslova porod. Po všech stránkách to byla velmi
bolestivá akce pro všechny účastníky. Nestává se
často, abych se na kontrolní den vyloženě netěšila,
ale v tomto případě se mi to stávalo. Tolik komplikací, které tento projekt provázely, asi nikdo z nás
nečekal. Nicméně, chodníky jsou dokončené a já
doufám, že budou všem již dělat jen radost.
Pojďme ke Slávii. Na strop v sále byly zavěšeny lustry, které to tu krásně oživily, a ještě
v září se podařilo udělat v rámci Dnů evropského dědictví ve Slávii den otevřených dveří.
Čekala jsi, že přijde tolik lidí?
Upřímně, příslib dne otevřených dveří ve Slávii pro mě byl tak trochu noční můrou. Termín se
oddaloval a z různých důvodů se nedařilo najít
vhodnou příležitost. Stále se jedná o staveniště,
dělníci tam buď sami pracovali, nebo měli všude
věci. Vhodná chvíle přišla v září a já byla mile překvapena, kolik lidí se přišlo podívat. Slávie vždy
budila mnoho emocí. Jedni v ní vidí zbytečně vyhozené peníze, pro druhé je to srdeční záležitost.
Teď ale všichni viděli, že finance, které město
zatím do Slávie investovalo, nebyly „vyhozené“,
a že ta odvedená práce tu je opravdu vidět. Všichni, se kterými jsem mohla diskutovat, sami uznali
i to, že nás čeká ještě velký kus práce. Bylo moc
fajn sledovat lidi, jak vzpomínají na chvíle, které
tu zažili. Za celou tu dobu, co jsem tam byla, jsem
nezaznamenala jediný kritický názor. Potěšilo mě
to, bylo to velmi příjemné setkání.

Ještě jsme se nebavili o sušárně chmele. Ta
v letošním roce dostala nový kabát, hotová je
celá venkovní fasáda a došlo i na výplně – tedy
okna a dveře. Tak mě napadá, už jsou osazená
i boční vrata?
Jsou a vypadá to krásně. Uvnitř je sice ještě
spousta práce, ale zvenčí je to naprosto dokonalá památka, na kterou můžeme být náležitě
hrdí. Konec konců, sušárnu prezentujeme jako to
nejdůležitější, co by návštěvníci Dubé měli vidět.
Právě k sušárně jsem se na každý kontrolní den
nesmírně těšila, jsem z toho nadšená. I v případě
sušárny jsme pokračovali v dlouholeté práci. Letos
jsem více, než kdy jindy, vzpomínala na první Dny
evropského dědictví, které připravila Petra Volejníková. Díky ní se tahle krásná akce stala tradicí
a byla to vlastně právě Petra, kdo na sušárnu obrátil pozornost nás všech. Od začátku se ji snažila
prezentovat jako památku jedinečnou, což skutečně je, a pomohla mnohým vidět ji jinak, než jako
opuštěnou a zdevastovanou „drůbežárnu“. Už teď
se moc těším, jak se bude sušárna měnit i uvnitř.
Prvního ročníku EHD se účastnilo jen pár lidí, a to
spíše cizích, kdo při této celostátní akci objíždějí
různé památky. A letos? Bylo neuvěřitelné, kolik
lidí se na sušárnu přišlo podívat.

Co dalšího tě letos ještě potěšilo?
Velkou radost mi udělalo setkání ve Dřevčicích,
kde se při rekonstrukci věžičky na hostinci našel
opravdový poklad. Nález ze schránky ve věžičce
byl důvodem setkání velké části obyvatel Dřevčic,
kteří přinesli fotografie a vzpomínali na to, kdo kde
dřív bydlel, jak se obec měnila a nakonec se nechali společně zvěčnit a spolu s krásným vzkazem
a dalšími věcmi uložili tuto fotografii do nově vytvořené schránky pro budoucí generace.

Přeměna prostoru za bývalou Elitkou, odkud
byla odstraněna tovární hala byla poznamenaná
koronavirovou pandemií. Práce se na řadu týdnů
zastavily, firma neměla dělníky. Bylo to velice složité, věřím ale, že až bude vše hotové, bude to
krásné zákoutí. V souvislosti s touhle akcí mám
ale i hezkou vzpomínku, kdy se všichni úředníci
z našeho úřadu spolu s údržbou sešli v sušárně,
odkud jsme společně vynosili stovky střešních tašek, které zde byly potřeba.

Povedlo se nám také zrekonstruovat obřadní síň
na radnici. Už tam není cítit ten zvláštní zápach
a povedlo se zbavit i částečně vlhkosti na zdech.
S decentní výzdobou je to teď půvabné, reprezentativní a moderní místo pro slavnostní události.
Měli jsme první svatbu v sušárně, byla nádherná. Zároveň byla poslední, kterou jako matrikářka
dělala Mirka Papírníková, která odchází do důchodu. Bylo to velice dojemné.
Skvělé je také to, že se díky panu místostarostovi Martinovi Fuxovi povedlo sehnat zánovní vůz
zn. Citroën pro naši údržbu, který nahradil dosluhující KIU.

Mám radost také z toho, že u Dubistra vedle
autobusového nádraží a na křižovatce u kostela
se nám podařilo travnaté pásy nahradit trvalkovými
záhony s různorodou skladbou. Je to moc hezké
a oživilo to celý prostor. Monika Šimonová na těchto proměnách dokonale úročí své předešlé pracovní zkušenosti a vystudovanou zahradnickou školu.
Moc povedený je podle mě také projekt Dubské
Švýcarsko – systém odpočívadel, v jehož rámci
vzniklo 16 míst s informačními tabulemi a někde
i posezením. Za to patří velký dík Markétě Myškové, Petru Kmínkovi a Pepovi Středovi, kteří odvedli
neskutečný kus práce…

Co bys závěrem popřála všem občanům
nebo městu samotnému?
Určitě, aby ten příští rok byl klidnější. Procházíme velice organizačně náročným obdobím, kdy
vlastně pořádně nevíme, jestli druhý den všichni
dorazí a práce z domova nejde organizovat smysluplně u každého. Jsem moc ráda, že kolem sebe
mám tak schopné kolegy, kteří vynakládají maximum úsilí ke zvládnutí všech možných omezení,
která se ještě rychle mění, a za to jim patří velké
poděkování. I díky chápajícím rodinám a kamarádům se nám všem daří poprat se s celou touto
zvláštní situací, jak nejlépe to jde. A co bych popřála našim občanům? Především pevné zdraví,
to je teď asi to nejdůležitější, a také to, ať je nový
rok 2021 rokem lepším, klidnějším a veselejším.
Zuzka Martínková
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Dne 20. 10. 2020 od 11:52 do 12:45 hodin vyjela jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+3
k technické pomoci k otevření bytu v Dubé. Nájemnice bytu byla po jeho násilném otevření nalezena při
vědomí ležící na zemi. Jednotka pacientce poskytla
teplotní komfort a komunikovala s ní až do příjezdu
zdravotníků, kterým následně pomohla s jejím transportem do sanitního vozu.
Dne 25. 10. 2020 od 12:01 do 14:13 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+3 k požáru po pálení do Vojetína. Ohnisko o průměru cca
1x0,5 metru zlikvidovala jednotka společně s kolegy
z HZS stanice Doksy.
Dne 31. 10. 2020 od 17:16 do 17:37 hodin vyjela jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+3
k dopravní nehodě, při níž došlo ke střetu osobního
vozidla se srnou. Po příjezdu jednotky na místo bylo
zjištěno, že došlo k úniku chladící kapaliny, srna se
zde již nenacházela. Po příjezdu jednotky HZS stanice Doksy a domluvě s velitelem zásahu se naši
hasiči vrátili na základnu.
Dne 2. 11. 2020 od 1:40 do 1:59 hodin vyjela jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+4 k technické pomoci k prasklé vodě v koupelně jednoho z bytů
v čp. 200 v Dubé. Jednotka uzavřela hlavní přívod
vody v bytě a pomohla s úklidem.
Dne 2. 11. 2020 od 13:12 do 14:07 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+3 k likvidaci ropných produktů uniklých na komunikaci I/9
(úsek o délce cca 6 km). Jednotka zasypala naftu
v nebezpečných zatáčkách a prostřednictvím operačního střediska přivolala na místo správce komunikace, který zajistil úklid zbylých úseků. Po domluvě
s velitelem z HZS stanice Doksy se naše jednotka
vrátila zpět na základnu.
Dne 10. 11. 2020 od 10:05 do 10:36 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+3 do
Zakšína k likvidaci ropných produktů uniklých na komunikaci 1/9. Jednotka zasypala naftu v nebezpečných zatáčkách a po domluvě s velitelem zásahu se
vrátila na základnu.
Dne 15. 11. 2020 od 13:37 do 16:25 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 32 T148 II. v počtu 1+2 do
Tubože k požáru lesa o rozloze cca 4x6 metrů v nepřístupném terénu. Jednotka pomocí vedení 3x "C"
a 4 tisíc litrů vody požár lokalizovala a zlikvidovala.
Dne 17. 11. 2020 od 14:07 do 15:01 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+4 do
Zátyní k dopravní nehodě motocyklu a nákladního
vozidla. Po nárazu do čelní části NA skončil motocykl mimo komunikaci č. III/2602. Při nehodě nedošlo
k úniku provozních látek. Řidič NA vyvázl bez zranění, motorkář utrpěl lehčí zranění, byla mu poskytnuta předlékařská pomoc a po příjezdu zdravotníků
vypomohla jednotka spolu s jednotkou HZS stanice
Doksy s jeho transportem do sanity, která jej odvezla
do českolipské nemocnice.
Zuzka Martínková

DUBŠTÍ HASIČI ZÍSKAJÍ NOVÉ VOZIDLO
Místní hasiči mají cisternovou automobilovou stříkačku, zkráceně CAS, velké hasičské auto s kabinou
se sedadly pro 6 osob a velkou nádrží roku výroby
1988. V posledních letech je velmi finančně i časově
náročné CAS udržet v provozuschopném stavu a každoročně prochází náročnými opravami a údržbou.
Nebýt šikovnosti místních hasičů, těžko by vyjížděla. Počet ročních zásahů jednotky je cca 150
a některé jsou i v rámci mimo-krajské pomoci ve
Středočeském kraji.
Nová CAS bude vybavená požárním čerpadlem
o výkonu 2000 l/min., kategorie podvozku 2 "smíšená" v provedení "T" (speciálním technickém pro šest
osob) a hmotnostní třídy S. Bude plně vybavená
novým zařízením. Pro představu současné vyprošťovací zařízení je nejen velmi těžké, ale zároveň již
nestačí na materiály v moderních automobilech a vyjde na cca 680 tisíc Kč, dýchací přístroje pro jednotku
stojí cca 230 tisíc, termokamera do hořících budov
a na lesní požáry na cca 215 tisíc.
Nová CAS bude stát 7.965.442,10 Kč, kompletní

potřebná výbava 1.310.175,90 a servisní prohlídky
na další tři roky 54.450,-Kč. Celkem tedy 9.330.068
Kč. Máme schválenou dotaci z Libereckého kraje
1 milion Kč, dalších 2,5 milionu z dotace Ministerstva
vnitra. Zastupitelstvo města Dubá schválilo financování formou úvěru ve výši 4 miliony Kč, podařilo
se zajistit velmi výhodné podmínky za 0,79% roční
úrokové sazby a bez jakýchkoliv dalších podmínek
a poplatků a to ani v případě předčasného splacení
úvěru. 200 tisíc Kč na svém zastupitelstvu již schválila i obec Chlum a obec Vrchovany se rozhodla
navýšit roční příspěvek na provozní výdaje hasičů.
S oběma obcemi máme podepsanou smlouvu
o zajištění požární ochrany právě místní jednotkou.
Hledáme i případné další sponzory.
11. 11. byla podepsána kupní smlouva, dodavatelem bude společnost KOBIT s.r.o., která staví auta
značky SCANIA, auta se staví na zakázku, takže
dodání bude trvat ještě několik dlouhých měsíců, po
kterých bude muset ještě stávající vozidlo vydržet.
Irena Žalovičová
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PODĚKOVÁNÍ

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků
a mnoho úspěchů v novém roce 2021.

JPO II/1 SDHO Dubá

HASIČI RADÍ OBČANŮM:
POŘIĎTE SI DOMÁCÍ DETEKTOR PLYNŮ
Hasiči v posledních letech zaznamenávají stoupající počet zranění, poškození majetku nebo úmrtí
z důvodu úniku nebezpečného plynu. Také počet
domácností používajících k vytápění, ohřevu vody
nebo vaření zemní plyn nebo propan-butan stále
roste.
Domácí detektor úniku plynu by měla mít pro
vlastní bezpečnost každá domácnost, kde se nachází plynový ohřívač, vařič, nebo jiný přístroj, který je
poháněn plynem, případně místa, kde jsou skladovány tlakové lahve s plynem. Detektor plynu dokáže včas odhalit případné nahromadění hořlavých,
výbušných či toxických plynů, protože reaguje už při
koncentracích, které ještě nejsou zdraví nebezpečné. Na přítomnost plynu upozorní zvukovou a světelnou signalizací. Některé detektory také na digitálním
displeji zobrazí koncentraci nebezpečného plynu
v dané místnosti.
Nejčastější nebezpečné plyny v domácnosti
• Metan - hlavní složka zemního plynu, hořlavý a výbušný, je lehčí než vzduch, hromadí se pod stropem
• Propan-butan - hořlavý a výbušný, je těžší než
vzduch, klesá k podlaze

• Oxid uhelnatý - vzniká při nedokonalém hoření
a spalování, je hořlavý, výbušný a smrtelně jedovatý,
není ani cítit, ani vidět, je mírně lehčí než vzduch,
stoupá ke stropu.
Kam umístit detektor
Detektory instalujeme do místností, kde hrozí únik
plynu. Nejčastěji jsou to kuchyně, kotelny nebo
místnosti, kde je například plynový ohřívač vody
(tzv. „karma“). Místo instalace volíme podle toho,
jestli chceme odhalit únik lehkého plynu stoupajícího ke stropu, nebo těžkého, který se drží u podlahy.
Vhodné umístění konkrétního detektoru by mělo
být popsáno v návodu použití výrobku. Poplašným
signálům se vyhneme právě správným umístěním
a dostatečnou vzdáleností od spotřebiče.
Konkrétních modelů domácích detektorů úniku
plynu je celá řada. Detekují různé plyny, nejčastěji
propan-butan, zemní plyn, ropné látky a etylen. Na
trhu je také dostatečný výběr detektorů plynu, které
lze zapojit do běžné zásuvky s napájením 220V.
Jak se zachovat při úniku plynu
Když víme, odkud plyn uniká, okamžitě uzavřeme
hlavní uzávěr plynu. Místnost se snažíme vyvětrat

Máme před sebou poslední měsíc roku 2020.
Po celý rok jsme se mohli spolehnout na pomoc
členů jednotky JPO II/1 SDHO Dubá.
Dopravní nehody, živelné pohromy, technické
pomoci, požáry, záchrana životů i majetku, pomoc v nelehkých časech způsobených koronavirovou pandemií... Je obdivuhodné, s jakým nasazením se této práci naši hasiči ve svém volném
čase věnovali a nadále věnují.
Ráda bych tímto všem aktivním členům jednotky dubských hasičů vyjádřila poděkování za
dosavadní skvěle odvedenou práci a popřála jim
do nového roku mnoho štěstí při všech náročných zásazích, pevné zdraví a spoustu úspěchů.
Bylo by hezké, kdyby se v jejich řadách objevily další posily, konec konců, je to práce náročná
časově, fyzicky a mnohdy i psychicky. I proto jim
všem patří obdiv mnohých z nás.
Někteří občané se možná rozčilují, že jsou
v noci buzeni sirénou, ale je třeba si uvědomit, že
nás siréna jen vzbudí, oni ale musejí do pěti minut od vyhlášení poplachu vyrazit na pomoc těm,
kdo ji zrovna potřebují.
Takže děkuji, děkujeme.
Zuzka Martínková
otevřením oken a dveří. Poté místo urychleně opustíme. Nezapomeneme varovat sousedy v domě
a událost oznámíme na tísňovou linku 150 nebo 112.
Zamezíme používání otevřeného ohně nebo jiného
možného iniciátoru výbuchu (např. vypínače, elektronické přístroje, spotřebiče).
Pokud dojde k nadýchání nebezpečného plynu,
vyneseme postiženou osobu na čerstvý vzduch,
udržujeme ji v klidu a teple a sledujeme dýchání
a stav vědomí. Při zástavě dechu okamžitě zahájíme
umělé dýchání. Vždy zavoláme lékaře prostřednictvím tísňové linky 155 nebo 112, i když se postižená
osoba subjektivně cítí dobře.
Pro snížení pravděpodobnosti vzniku nežádoucí
události v souvislosti s provozem
plynových zařízení je důležité provádět jejich pravidelné revize a kontroly.
por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje

PROČ JE DŮLEŽITÉ NECHAT DŮKLADNĚ VYČISTIT KOMÍN?
Topná sezóna je v plném proudu. Nestihli jste před
jejím začátkem pozvat kominíka a nechat si důkladně vyčistit a zkontrolovat komín? Ze statistik vyplývá,
že nevyčištěný komín může za převážnou většinu
požárů komínových těles, a tuto skutečnost by lidé
rozhodně neměli podceňovat. Zvláště když uvážíme,
že dvě třetiny úmrtí při požárech jsou právě při požárech v domácnostech.
Jak často kontrolovat a čistit komín?
Základními minimálními lhůtami pro čištění spalinových cest (komínů) od spotřebičů paliv do 50 kW
při celoročním provozu: je 3x ročně u spotřebiče na
pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x roč-

ně na plynná paliva. Nové znění zákona o požární
ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést i
sami. Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové cesty oprávněnou osobou - kominíkem.
Co mohu zkontrolovat sám?
- Je kouřovod řádně upevněn?
- Není plášť spotřebiče nebo kouřovod propálený?
- Fungují uzávěry komínových dvířek?
- Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?
- Je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné?

- Je komín na povrchu celistvý, bez viditelných spár,
netěsností a omítnutý?
- Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od
komína a tepelného zdroje?
Co dělat, když začne v komíně hořet?
Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál
z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku 150
nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou,
mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu.
zdroj: www.hzscr.cz
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zajímavosti

PROSINEC V DUBSKÉ HISTORII
Významnou událostí, jejíž výročí si v prosinci připomínáme, je vysvěcení třetího dubského kostela,
jehož stavba započala v roce 1744. Po 16 letech na
svátek sv. Tomáše Apoštola 21. prosince 1760 byl
kostel posvěcen na titul Nalezení sv. Kříže. Od roku
1969 se svátek sv. Tomáše v církevním kalendáři
slaví 3. července, ale v době výstavby kostela to byl
21. prosinec. Dříve se pro kostel používal také titul
Povýšení sv. Kříže. Oba dva starší dubské kostely
– sv. Petra a Pavla na návrší nad městem a Nanebevzetí Panny Marie v místě Panského domu - byly
později odsvěceny a zrušeny.
Nový kostel Nalezení sv. Kříže nechal postavit
vlastním nákladem František Karel Rudolf hrabě
Swéerts-Sporck. Kdo projektoval tuto monumentální stavbu není doloženo, odborníci se domnívají, že
to mohl být řádový bratr Wilhelm Maria Löhrer, který
údajně projektoval kostel v Konojedech, ačkoliv ani
to není zcela jisté. Páter Löhrer, první provinciál církevního řádu servitů v Čechách, byl především spisovatel a také osobní kaplan Františka Karla Rudolfa
a Anny Kateřiny Swéerts-Sporckových. Zda se projevil i jako architekt, ovlivněný K. I. Dientzenhoferem
a A. Luragem, je otázka. Jako stavitel, který výstavbu
pozdně barokního kostela Nalezení sv. Kříže v Dubé
zahájil, bývá uváděn Zacharias Hoffmann z Lipové,
který ale 5. února 1754 zemřel ve věku 76 let. Rokokový mobiliář kostela vytvořili František Adámek
a Jan Chládek.

Druhou událostí, která svým způsobem poznamenala historii Dubé a kterou si můžeme v prosinci připomenout, je narození dědičky novoberštejnského
panství Marie Barbary Swéerts-Sporckové, vnučky
Františka Karla Rudolfa, který nechal postavit dubský kostel Nalezení sv. Kříže. Manželům Janu Františku Kristianovi Swéerts-Sporckovi a Marii Barbaře,
rozené z Bubna, se jako třetí dítě, po dvou synech,
narodila na zámku v Lysé nad Labem 13. prosince
1760 dcera, které dali po matce jméno Marie Barbara. Kmotrou jí byla chůva Anna Bielohlawkowa.
Marie Barbara se v září roku 1784 provdala za
o 18 let staršího irského majora Andrease O´Reillyho.
Po otcově smrti v roce 1802 zdědila novoberštejnské
panství se zámkem a s městem Dubá a Vidimsko –
Kokořínské panství, ale roku 1810 – před 210 lety
- prodala své dědictví Arnoštu hraběti Valdštejnovi,
který v té době vlastnil také Dokské panství. Zemřela
2. září 1834 ve Vídni, dva roky po svém manželovi,
který se dožil bez jednoho měsíce 90 let.
myš

Kostel byl ve své historii několikrát poškozen, především při požáru v roce 1845, kdy shořela střecha
a cibulové báně na věžích a roztavily se zvony. Klenba nad lodí kostela požár vydržela a ochránila tak
vnitřní zařízení. Věže byly následně zastřešeny jen
nízkými stanovými stříškami. Bombardování města
9. května 1945 způsobilo kostelu také značné škody. Kostel byl poté opraven, ale generální opravou
prošel v letech 1985 až 1991 za pátera Josefa Bělohlava.

FOTOHÁDANKA
Navštěvujete dubské památky? Jak moc si všímáte detailů?
Napadá vás, kde jste mohli vidět tento a jemu podobné nápisy?
Malá nápověda... Na toto místo se běžně nepodíváte, ale možnost
jste měli např. při zářijových Dnech evropského dědictví.
Už víte?
Foto Zuzka Martínková

Řešení:
Tento nápis můžete najít na varhanech v kostele Nalezení sv. Kříže v Dubé
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PROCHÁZKA ZNÁMÝMI MÍSTY
Na přibližně 6 km dlouhou procházku se vydáme
z centra Dubé po zelené turistické značce Českolipskou ulicí, ze které odbočíme po schodišti na bývalý
hřbitov s márnicí z roku 1839.

Cesta mírně stoupá, odbočují z ní různé cesty
a pěšiny, ale pokračujeme rovně stále po zelené turistické značce až na rozcestí Nad Mlýnkem, označené zanedbaným rozcestníkem. Vpravo schází cesta
dolů k lokalitě Malý Mlýnek, rovně vede cesta k chatové osadě a k Černému rybníku.

k Ptačímu dolu, rovně do zatáčky pokračuje cesta
k silnici od Korců, respektive k rekreačnímu středisku
KOVO Mladá Boleslav. My ale zabočíme doprava,
po několika metrech se cesta rozdvojuje, je ale jedno
kterou půjdeme, v dolní části se obě cesty opět spojí.
Procházíme údolní cestou, místy vpravo lemovanou skalami, na druhé straně údolí za hustým
mladým lesem se skrývají mohutné skalní stěny. Mineme starou vykotlanou velmi vysokou lípu s označením majitele lesa.

Pokračujeme cestou nad silnicí, lemovanou starými lipami, stále po zelené značce. Mineme kříž
na kamenném podstavci mezi dvěma mohutnými
jírovci a podél fotbalového hřiště a tenisových kurtů
dojdeme k sloupu Nejsvětější Trojice u zdi zámeckého parku. Zde si můžeme pročíst tabuli z projektu
Dubské Švýcarsko, věnovanou Novému Berštejnu.

My ale zabočíme doleva po značce a vystoupáme
pěšinou k slivoněmi zarostlé planině. Pěšina vede
krajem křovinatého porostu a ústí na cestu ve vysokém lese. Jdeme lesní cestou až k odbočce, kde
spolu se zelenou značkou zamíříme doleva. Přibližně po 170 metrech zatáčí cesta ostře vpravo. Dojdeme na rozcestí u myslivecké kazatelny, cesta vlevo
končí na skalním výběžku. My se dáme doprava
a vzápětí dojdeme k bývalé kapli sv. Barbory.
Pokud se chceme podívat na novoberštejnský
zámek, půjdeme cestou podél silnice a zámecké
zdi, zámek slouží jako hotel, není veřejně přístupný.
Poté se vrátíme k sloupu Nejsvětější Trojice, délka
zacházky k zámku a zpět je přibližně kilometr. Od
sloupu Nejsvětější Trojice se dáme doprava pěšinou
dolů do údolí. Část vede po bývalém kamenném
schodišti, nyní již téměř zcela srovnaném s terénem.
Přicházíme ke skupině domů pod Berštejnem,
nová roubenka vlevo stojí v místech novoberštejnského pivovaru, ve skále za ní se nacházejí rozsáhlé
sklepy, původně sloužící pivovaru, později v nich zrál
sýr. Starobylý dřevěný dům s mansardovou střechou
vlevo prochází citlivou obnovou. Projdeme kolem
něj a dáme se vlevo cestou mezi půvabnými živými
ploty.

Pokračujeme dál, mineme doprava ostře zahýbající cestu zpět k zarostlé louce. Po levé straně se
táhne paseka s malými stromky, tam, kde končí, odbočuje doleva stezka směrem do Vrchovan a mírně
vpravo, souběžně s hlavní cestou, vede širší pěšina,
po které se dáme.
Scházíme lesem, napravo vidíme hranu rokliny.
Pěšina ústí na značenou cestu, která hlubším úvozem klesá dolů. Nalevo míjíme betonový bunkr,
o něco dále je myslivecký seník. Dojdeme na rozcestí. Vlevo vede cesta, částečně zaniklá, směrem

Na dohled chat odbočuje doleva přes údolí úzká
pěšina, vedoucí jednak k další části chatové osady,
ale také po několika skalních schodech směrem
k rekreačnímu středisku KOVO Mladá Boleslav. My
ale pokračujeme rovně k chatám, kde na zpevněné
cestě zabočíme vlevo. Rovně vede cesta zpět k rozcestí Nad Mlýnkem,
Jdeme podél chatové osady až do místa, kde přes
louku doprava odbočuje vyježděná cesta, dáme se
po ní a poté sejdeme k asfaltové silničce, která nad
Černým rybníkem serpentinou sbíhá dolů k silnici od
Korců. Nad skálou míjíme dřevěnou sochu Vodníka
a tabuli z programu Dubské Švýcarsko o Černém
rybníku.

Na silnici se dáme doprava ke křižovatce
u Černého mlýna, kde odbočíme opět doprava a lipovou alejí se vydáme směrem k Dubé. Mineme bývalou mlékárnu, přeměněnou na Vědecko-technický
park, u nedávno opravené šedivé budovy bývalého
špitálu zabočíme přes mostek znovu doprava. Pokračujeme cestou podél stráně, která kdysi tvořila
městský park, a která se péči občanů opět pomalu
mění v lesopark. Mineme dva prameny a dojdeme
k Máchadlu se sochou sv. Floriána. Odtud se podél
řady skalních sklípků vrátíme zpět do centra Dubé
myš
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nejlepší místo pro život

BYLINKOVÉ DÁRKY Z PŘÍRODY A ZE ZAHRÁDKY
Většina bylinek spí, kořínky již máme vykopané, bylinky usušené, zahrádky zazimované, můžeme tedy vyrábět bylinkové dárky. :-)
Levandulové mýdlo
Mýdlovou hmotu rozpustíme ve vodní lázni, nesmí
se vařit. Výborná je glycerínová mýdlová hmota.
Přidáme aromatické bylinky, např. levanduli nebo
tymián, rozmarýnu, citronovou verbenu – prostě, to
co máte rádi. Můžeme přidat také jemně nastrouhanou citronovou kůru. Pokud máte rádi peeling, přidejte lžičku hrubé krupice nebo lógr. Pro lepší vůni
přidejte pár kapek esenciálního aromatického oleje.
Dobře promícháme do horké mýdlové hmoty
a nalijeme do formiček. Necháme ztuhnout.
Mateřídouškový sirup s podbělem
Do hrnku nalijte 250 ml vody a 200 g cukru, vařte 5 až 10 minut bez pokličky. Tekutina zhoustne
a má konzistenci sirupu. Nasypte bylinky, např. 3 lžíce sušené mateřídoušky a 1 lžíci sušených podbělových květů (o podbělu jsme zde psali letos v dubnu)
a nechte pod pokličkou 10 minut vylouhovat. Přeceďte přes plátýnko. Tento sirup je výborný proti kašli, ale
můžete používat i preventivně, do vody, do čaje, na
moučníky apod.
Domácí čaje
Do celofánového sáčku nasypte směsi sušených
bylin, najdete je v říjnovém Dubáčku. :-) Přidala bych
sušené květy nebo barevné natě, které budou v průhledném sáčku vypadat krásně, např. bez černý,
měsíček, lipový květ, sléz maurský, podběl, divizna,
okvětní lístky zavinutky, kvítky sedmikrásky nebo
heřmánku, levandule úzkolisté (např. kultivar ´hidcote´ je krásně modrý). Doplňte popisku se složením
a datem přípravy a už jen přidejte krásnou mašli.
Bedýnka s překvapením
Dřevěnou bedýnku nebo jakýkoli hezký květináč
naplňte zeminou, použijte nejlépe výsevní substrát
bez plevele, anebo smíchejte kompost s pískem
a nasypejte semínka. Lehce zamáčkněte a posypte
zeminou. Zatím nezalévejte.
Vhodné kombinace: 1. majoránka, měsíček, bazalka, 2. vlčí mák, sluncovka, heřmánek nebo třeba
3. levandule, šalvěj, šanta. Jistě si vymyslíte své
kombinace podle toho, jaké osivo máte k dispozici.
I teď se ještě dá něco nasbírat v přírodě.
Semínek nedávejte moc, nezapomeňte, jak je dospělá rostlinka velká. Většina semínek klíčí 2 až 3
týdny. Přidejte tedy k dárku návod, např. začni zalévat 21. 2. 2021, nebo na svatého Josefa anebo dva
dny po posledním zimním úplňku…

Vám přeje krásné a voňavé Vánoce
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Vonné pytlíčky
Potřebujete hezké látky, mašličky, pytlíčky a bujnou fantazii. Můžete ušít polštářek, nebo placatý
podšálek – čtverec 8 x 8 cm, nebo malou hračku
a do výplně přidat trochu levandule. Nebo jen naplňte tylový nebo dárkový průhledný pytlíček. Nejlepší
je levandule prostřední, používá se do francouzské
kosmetiky, je větší než levandule úzkolistá a má delší
špičatá květenství.
Uděláte nám radost, když nám pošlete fotky svých
výrobků. Možná bude i odmněna. :-)
A odměnou pro autorku tohoto příspěvku bude
skutečnost, že jste dočetli až sem.
Jana Samcová

SOUTĚŽ

Protože i nás zajímají Vaše
vyzkoušené bylinkové
recepty, vyhlašujeme

malou předvánoční
soutěž:
Zašlete jeden nebo více
Vašich vyzkoušených
oblíbených bylinkových
receptů, rad či zkušeností

do 18. 12. 2020
na e-mailovou adresu:
jana@zahradyergat.cz
nebo
SMS na 728 074 749.
Tři recepty vylosujeme.
Výherci obdrží bylinkový
med a zajímavé recepty
budou s Vaším svolením
zveřejněny.
Tak pište, času už moc
nezbývá. :-)

Upozornění
Nezapomeňte prosím, že na všechny naše kurzy je třeba registrovat se předem, a to z kapacitních
důvodů. Děkujeme za pochopení i za vaši přízeň
a v novém roce 2021 se na vás budeme opět těšit
v naší voňavé bylinkové zahradě.
Jana Samcová

SETKÁNÍ A KURZY – JARO, LÉTO 2021
sobota 6. 2. 2021 od 10:00 do 17:00 hodin
- workshop „Jak založit vlastní bylinkovou zahrádku“ a použití běžných bylinek
sobota 6. 3. 2021 od 10:00 do 17:00 hodin
- workshop „Jak založit vlastní bylinkovou zahrádku“ a jedlé jarní plevele
sobota 24. 4. 2021 od 10:00 do 17:00 hodin
- jednodenní bylinkový kurz
sobota 1. 5. 2021 od 13:00 hodin
- jarní trhy v Dubé, prodej bylinek
neděle 2. 5. 2021 od 10:00 do 12:00 hodin
- kurz pro maminky s dětmi
sobota 22. 5. 2021 od 10:00 do 17:00 hodin
- jednodenní bylinkový kurz
neděle 23. 5. 2021
- procházka do přírody za bylinkami
29. - 30. 5. 2021
- víkendový kurz s vycházkou, jógou a šitím vonných pytlíčků
sobota 12. 6. 2021
- víkend otevřených zahrad
sobota 25. 7. 2021
- Svatoanenská zahradní slavnost

BYLINKOVÉ STŘEDY
Bylinkové středy jsou pro vás připravené vždy od 17:00 do 18:30 hod., a to následovně:
3. 2. 2021 - bylinky zelené i v zimě
3. 3. 2021 - bylinky proti smrkání a kašlání
7. 4. 2021 - jarní jedlé plevele
5. 5. 2021 - ženské byliny
2. 6. 2021 - bylinky do jídla a po jídle
Dále připravujeme: výroba přírodní kosmetiky, programy pro školy, projektové dny pro školky,
exkuze, prodej bylinek.

Dřevčice 10, Dubá u České Lípy, tel. 728 074 749
www.zahradalevandule.cz, FB Zahrada Levandule
e-mail: jana@zahradyergat.cz
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ze života škol

Připomněli jsme si
významný den

Den vzniku samostatného československého
státu je státní svátek České republiky. I žáci 3. třídy
si tento významný den připomněli, přestože pracují
distančně. Z krátkého videa, se dozvěděli, kdy byl
den vzniku, kdo byl prvním prezidentem a také něco
o našem národním stromu.
List lípy má tvar srdce, což je rozšířený symbol,
který může označovat lásku, odvahu, statečnost, bojovnost, ale také sídlo citu.
Vyplynula z toho naše výzva. Každý měl za úkol
takové krásné srdce vytvořit. Jelikož jsme EKOŠKOLA, využili jsme přírodniny.
Třeťáčci a paní učitelka Pancová

Vyprávění o školním
želvákovi Evženovi
Jééééé, budík. Půl sedmé. Zase vstávat. Projdu rychlé zprávy, zkontroluji úbytek počtu nakažených Covid 19. Mrknu kolikátého vlastně dnes
je a kdo má svátek ….
A hle? Evžen. V tu chvíli je jasné, co zadám
dětem za úkol. V českém jazyce se totiž budeme
věnovat obrázkovému čtení. Procvičíme správné a plynulé čtení, správný tvar doplněného slova za obrázek.
A úkol? Více než jasný. Hlavním hrdinou příběhu bude Evžen.
Náš školní želvák Evžen. Myšlenky, které mi
ráno prolétly hlavou, se nádherně zúročily. Děti
napsaly krásné příběhy. Drobné chybičky jim v
tuto chvíli odpustím. Jsou šikovné a já je moc
chválím. Ona totiž on-line výuka není vůbec jednoduchá.
Mgr. Jana Pancová, třídní učitelka

Páteční výšlapy

J. A. Komenský

Kudy kam? Hlavně do přírody. A my už víme, že
v okolí školky je nádherná příroda a spousta zajímavých míst. A tak každý pátek vyrážíme na výšlap.
Zvládli jsme už projít křížem krážem okolí Nedamova, kde jsou teď na podzim krásné barevné lesy,
skalní divadlo, tajemné bunkry, krmelce a studánky.
Poslední výšlap nás dovedl až na kopec, kde se
nachází kulatá kaple Sv. Barbory, kterou se nám podařilo společnými silami obejmout kolem dokola.
No zkrátka je tady stále kam chodit a to za každého počasí, jen stačí mít vhodnou obuv a oblečení,
chuť, dobrou náladu a může se vyrazit!!!
MŠ Dubá

15. listopadu 2020 uplynulo 350 let od smrti Učitele národů J. A. Komenského. Komenský byl učitel,
pedagog, filozof, spisovatel, vědec...
Pro Komenského bylo důležité, aby se vzdělávali
jak chlapci, tak i děvčata. Propagoval učení přirozené, názorné. Věděl, že násilím se děti nic nenaučí.
Jeho cílem také bylo, aby škola byla pro děti hrou.
Na toto výročí mysleli i žáci 3. třídy při plnění únikové hry, ve které získávali při splnění úkolu kódy.
Ty nakonec poskládali a odemkli si poslední zámeček, kde na ně čekala pochvala a ještě jeden úplně
poslední úkol. A jak se jim dařilo? Super. Někteří
z nich zapojili i své rodiče a sourozence. Někdo načrtl, někdo obtáhl, někdo vybarvil ….
Pan Komenský by měl radost, jaké krásné obrázky vznikly.
Mgr. Jana Pancová, třídní učitelka

Vařit obědy bude školní jídelna do 22. 12. 2020. Po svátcích pro vás opět začneme vařit 4. 1. 2021. Krásné a klidné Vánoce a do nového roku jen to nejlepší
a pevné zdraví přeje všem kolektiv školní jídelny ZŠ Dubá.

Dubáček | prosinec 2020
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DEN STROMŮ PODLE TŘEŤÁKŮ
DEN STROMŮ je svátek, který se slaví po celém
světě od poloviny 19. století. Tento den si připomněli
i žáci třetí třídy. Zadané úkoly splnili výborně, zaslouží si pochvalu a krásné jedničky. Velká pochvala míří
i k rodičům, kteří svým dětem v době distanční výuky
pomáhají.
Jaké úkoly děti plnily?
Nejdříve měly podle kalendáře zjistit, jaký významný den se 20. 10. slaví. Další úkol byl vymyslet
několik vět o stromech. I v matematice se toto téma
objevilo v podobě slovní úlohy. Nakonec se každý
z nich proměnil v umělce a pochlubil se svou kreativitou.Co děti o stromech napsaly?
Mgr. Jana Pancová, třídní učitelka
Znám strom a ten se jmenuje jírovec. Každý rok
z něj sbíráme kaštany, které odevzdáváme ve škole
a pak je odvážejí do lesa zvířátkům. Bohužel letos
je ve škole nevybíráme, protože nám z důvodu COVID 19 zavřely školu. Tento strom mám rád, protože
dává potravu zvířátkům.
Táda K.
Bylo jednou jedno semínko, které zapadlo do mechu a kapradí. Po dlouhé době z něj vyrost stromek.
Měl krásnou bílou kůru a malé lístečky. Byla to bříza.
Po několika letech se z malé břízy stal statný strom.
Pepča S.

Dnes je DEN STROMŮ. Stromy jsou můj kyslík.
Stromy jsou přírodní druh. Jsou listnaté, na podzim
jim opadávají listy.Každý má svou kůru. Stromy jsou
i jehličnaté.
Vojtík H.
Stromy jsou pro náš život velmi důležité. Očišťují
vzduch. V zimě nám dávají teplo. Na zahradě nás
chrání před sluncem. Z ovocných stromů máme
ovoce.
Vládík M.
Byly dva stromy. Humi a Bubi. Stály na kopci. Sedly jsme si pod ně se Sabinou. Na hlavu nám spadl
kaštan.
Sofča
Byl jednou jeden strom. Tomu stromu opadalo
listí. Byl z toho velmi smutný. Přišel k němu chlapeček Kristián a ptal se ho, proč je smutný. Strom mu
odpověděl, že je smutný kvůli tomu, že mu opadalo
listí. Kristián mu řekl, že mu na jaře naroste listí nové.
Gustík

Šla jsem do lesa. Potkala jsem javor.On se mě
ptal kam jdu. Já mu říkám, že jdu na procházku.
Můžu jít s tebou? Asi ne, protože jsi strom.
Terezka
Dědeček zasadil strom. Každým rokem rostl. Na
jaře měl samé květy. V létě na něm vyrostla šťavnatá
jablíčka. Na podzim mu opadalo všechno listí. A na
zimu jeho větve pokryl hustý sníh.
Natálka H.
Stromy jsou tu, abychom mohli dýchat. U nás
máme smíšené lesy. Jsou v nich listnaté a jehličnaté
stromy. V lesích jsou zvířátka, kteří žijí ve stromech.
Jsou tu také stromy ovocné, které zdobí zahrady.
Dávají lidem ovoce.
Adámek

Stromy jsou pro naši planetu důležité. Stromy
můžou být listnaté a jehličnaté.Některé stromy mají
sladké plody.Slouží jako ubytování některých zvířátek. Na podzim se jejich listy obarví.Díky stromům se
nám lépe dýchá.
Nelinka
Zasadili jsme jabloň. Nejprve trochu osychala. Začal jsem ji zalévat. Po krátké době se zazelenala. Po
častém zalévání na ní vyrostly listy a květy. Pak jsme
sklízeli jablíčka.
Kubík
Dnes je 20. října – je DEN STROMŮ. Stromy se
mi líbí. Mám ráda jak jsou na podzim barevné. Po
celý rok nám dávají svoje plody. Nabíjí nás energií.
Ráda stromy objímám.
Adélka

BĚH 17. LISTOPADU V MATEŘSKÉ ŠKOLE DUBÁ
Každý rok se účastníme tradičního běhu, který
pořádá ZŠ Dubá. Letos se tento běh konal na naší
zahradě ve školce.
Závodilo se ve čtyřech kategoriích: Starší kluci,
starší holky a mladší kluci, mladší holky. Do cíle statečně doběhly všechny děti a nechyběl ani tradiční
teplý čajík a sušenka.
MŠ Dubá
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Poděkování

Dovolte mi, abych jménem redakční rady Dubáčku poděkovala za
přízeň všem našim čtenářům, přispěvatelům, inzerentům... Máme
za sebou dalších 12 vydání a mé velké poděkování patří také mým
redakčním kolegům - paní Markétě Myškové a panu Pepovi Středovi, bez kterých by Dubáček nebyl Dubáčkem, a za které mohu slíbit,
že uděláme maximum pro to, abyste jej vždy rádi otevřeli a přečetli.
Přeji vám všem krásné a pohodové Vánoce a ať je rok 2021
lepší, než ten právě končící.
Zuzka Martínková, šéfredaktorka

PLACENÁ INZERCE

Děkujeme všem svým zákazníkům za přízeň
v roce 2020 a do nového roku přejeme všem pevné
zdraví a mnoho úspěchů, štěstí a příjemných chvil
strávených v teple a s těmi, které máte rádi.

PALIVOVÉ DŘEVO DEŠTNÁ
PLACENÁ INZERCE

Koupím staré pivní nebo sodo
lahve s litými nápisy a znaky,
reklamní cedule, staré sudy,
stáčečky nebo jiné pivovarské
artefakty.

tel. kontakt : 602 250 228
PLACENÁ INZERCE

PRODEJ UHLÍ DO
AUTOMATICKÝCH KOTLŮ
CENA JIŽ OD 335,– Kč/q
tel: 727 916 160

www.uhelneskladydoksy.cz

ZÁBAVNÝ PODZIM V MATEŘSKÉ ŠKOLE DUBÁ
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