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AKCE ROKU 2021
13. 2.		
23. 3.		
16. 4.		
		
30. 4.		
1. 5.		
15. 5.		
21. 5.		
		
29. 5.		
25. 6.		
		
3. 7.		
17. 7.		
24. 7.		
30. 7.		
		
6. - 7. 8.
14. 8.		
21. 8.		
3. 9.		
		
6. - 11. 9.
11. 9.		
28. 9.		
16. 10.		
26. 10.		
28. 10.		
29. 10.		
7. 11.		
28. 11.		
28. 11. - 31. 12.
5. 12.		
8. 12.		
9. 12.		
prosinec

Masopust
Klub malých Dubáčků – Velikonoční dílna
Galerie Pošta – Vernisáž výstavy fotografií
Jiřího Kutiny
Pálení čarodějnic
Jarní trhy
Klub malých Dubáčků – Den rodiny
Galerie Pošta - Vernisáž výstavy obrazů
Petra Horáka
MŠ Dubá – Pohádkový les
Galerie Pošta – Vernisáž výstavy obrazů
Zdeňka Kopeckého
Letní slavnosti
Sportovní hry
Taneční večer
Galerie Pošta – Vernisáž výstavy grafiky
Ivy Krupicové
27. Mezinárodní jazzové dny Evy Pilarové
Taneční večer
Taneční večer
Galerie Pošta – Vernisáž výstavy obrazů
Markéty Myškové
IV. Dubské dřevosochání
Dny evropského dědictví
Svatováclavský běh městem Dubá
Klub malých Dubáčků - Drakiáda
Klub malých Dubáčků – Dlabání dýní
Výstup na Nedvězí
Klub malých Dubáčků – Lampiónový průvod
Svatohubertské troubení
Rozsvícení vánočního stromu
Galerie Šatlava – Vánoční výstava
Klub malých Dubáčků – Mikulášská nadílka
Česko zpívá koledy
Klub malých Dubáčků – Vánoční dílna
Adventní kocert

Kulturní kalendář pro rok 2021 může být průběžně upravován v návaznosti
na aktuální situaci a nařízení vlády.
Na všech akcích jsou pořizovány fotografie sloužící pro prezentaci kulturního
dění ve městě. Účastí na těchto akcích dáváte souhlas s jejich zveřejněním.
Více informací ke kulturním akcím bude zveřejňováno na www.mestoduba.cz
a na městském facebooku.
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Milí přátelé a čtenáři tohoto měsíčníku,

MĚSÍČNÍK INFORMACÍ Z DUBÉ A OKOLÍ

Vydává:
Město Dubá
IČO: 00260479
web: www.mestoduba.cz
e-mail: podatelna@mestoduba.cz
registrace: MK ČR E 12210
ročník: XXIV.
datum vydání na webu: 4.1.2021
uzávěrka je vždy 18. v měsíci
náklad: 850 ks

máme za sebou naprosto mimořádný rok, na jehož začátku si nikdo z nás ani ve snu nedovedl
představit, že bude plný tolika mimořádných událostí, které zasáhnou životy většiny z nás. Od března
s krátkou letní přestávkou balancujeme mezi ochranou zdraví, lidských práv a udržením ekonomiky.
Rok to byl pro mnohé bolestný jak v soukromé, tak v pracovní sféře a v tuto chvíli si nikdo z nás
nedovede představit, v jaké atmosféře bude probíhat ten letošní.
Moc bych si přála, aby byl plný tolerance, pochopení a vzájemné pospolitosti. Abychom nemuseli
rušit kulturní akce a nedocházelo k překvapivým změnám v přerozdělování daní. Aby co nejméně
docházelo k omezování soukromého podnikání a kultury. Přála bych si, abychom zažívali méně
strachu o své blízké, aby nemocnice a domovy pro seniory nepotřebovaly zoufale hledat pomocníky
a personál. Plně si uvědomuji, že jsou to přání, na které má vliv příliš mnoho proměnných.
Ke konci roku jsme opravdu velmi zodpovědně připravovali rozpočet na rok letošní a napjatě čekali, jaká verze daňového balíčku na poslední chvíli vyjde a jaké dopady by to i do rozpočtu města
mohlo přinést. Je to slovní úloha s mnoha neznámými a předpoklady a o to intenzivněji se musíme
kontrole a plánování věnovat.
V loňském roce jsme skončili s velmi pěkným přebytkem financí, které bychom rádi proinvestovali
v roce letošním, pracujeme i na přípravách podkladů na podání dalších žádostí o dotace na akce
pro roky příští, například na sál Slávie, dětská hřiště ve městě nebo opravy některých komunikací.
Co je v běhu pro letošní rok? Například nákup cisternové automobilové stříkačky pro hasiče nebo
výstavba dětských hřišť v některých osadách a na sídlišti Výsluní, rádi bychom pokračovali ve vnitřních úpravách Sušárny, pokud náš projekt opět podpoří Ministerstvo kultury.
Dívejme se dopředu a všichni se snažme, aby ten letošní rok byl co možná nejlepší.

Redakce:
Zpravodaj Dubáček
Masarykovo nám. 138
471 41 Dubá
e-mail: dubacek@atlas.cz
inzerce: inzerce.dubacek@atlas.cz
Redakční rada:
Zuzka Martínková (šéfredaktorka,
sazba, grafická úprava)
Markéta Myšková
Pepa Středa (obrazový redaktor)
grafický návrh: VLHAdesign
tisk: Tiskárna Irbis Liberec
Redakční rada neodpovídá za obsah
zaslaných článků, vyhrazuje si právo
články krátit.
Příspěvky obdržené po uzávěrce nemusí být ve zpravodaji otištěny.
Ceník inzerce:
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DUBSKÉ ŠVÝCARSKO: představujeme stanoviště LHOTA
Osmým 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 Lhota.
Ves Lhota (Welhütta) je zmíněna roku 1402 jako
součást dědického podílu syna Jindřicha Berky
z Dubé Václava. Náležela k hradu Čap a posléze
k Zakšínu a Deštné. Po roce 1623 ji získali Valdštejnové pro Dokské panství. Osídlení v okolí Lhoty
sahá ale mnohem hlouběji do historie. V oblasti Staré skály (Altersteine) byly již ve 30. letech
20. století amatérským archeologem vykopány
mezolitické a neolitické nálezy. V létě roku 1998
zde byla nalezena keramická nádobka, která, jak
říká českolipský archeolog Vladimír Peša, svým
stářím bezmála 7000 let souvisí s nejstarším zemědělským osídlením českolipské krajiny neolitickým
lidem kultury s vypíchanou keramikou a je pravděpodobně nejstarší zachovalou nádobou nalezenou
na severu Čech. Nádobka je ovšem unikátní i tím,
že je na ní zobrazena lidská postava, jejíž zdvižené
ruce jakoby vzývaly nějaké božstvo.
Lhota, jako mnoho jiných osad na Dubsku, trpěla
nedostatkem vody. Podle Friedricha Bernaua zde
bývalo několik nebeských rybníčků a tři studny,
jedna hluboká 10 sáhů (přibližně 18 m), ostatní
dvě 9 sáhů. Problém se zásobováním vodou byl
vyřešen až roku 1923 výstavbou vodojemu, který
se skrývá v návrší směrem k Zátyní. Nedaleko se
nacházejí zbytky zbořeného statku čp. 16. Největší
z rybníčků, který se dochoval do současné doby,
byl svého času napájen přepadem z vodojemu.
Lhotu, tak jako většinu vesnic a měst, postihly
velké požáry, a to v letech 1865, 1880 a 1883.
V roce 1841 Lhotu zasáhlo také velké krupobití.
I přes živelné pohromy se v osadě dochovalo mnoho původních domů. Pro cenné roubené a zděné
stavby, pocházející z 18. a 19. století, byla Lhota
roku 1995 prohlášena vesnickou památkovou rezervací. V centru osady stojí kříž na kamenném
podstavci, který nyní nese letopočet 1891. Kříž je
na tomto místě zakreslený již v mapě 1. vojenského mapování, tedy kolem roku 1781. Sommer zde

k roku 1834 uvádí kapli. Druhý kříž na kamenném
podstavci stojí v remízku v polích směrem k Dubé.
Friedrich Bernau se zmiňuje o zvonu, ještě donedávna býval zavěšený na jednoduché dřevěné konstrukci, kterou bylo nutné čas od času obnovovat.
Skoro pohádková scenérie vesnického rybníčku
a roubenek přisedlých ke skále není to jediné, co
zde můžeme obdivovat: Lhota je ideální východisko do bludiště Roverských skal, pozoruhodná jsou
ale i pískovcová návrší, vybíhající odsud opačným
směrem, nad pole u Zátyní: Název vyššího vrchu
- Strážnice - odpovídá účelu, kterému sloužila vrcholová skála údajně už v pravěku, název nižšího
vršku Žákova „hora“ zase odpovídá překvapivě
obrovské hmotě zdejšího vrcholového skaliska,
které dosud poskytuje překrásný pohled severním
směrem.

Strážnice u Lhoty

Údaje Národního památkového ústavu o památkově chráněných objektech:
čp. 12 Velký patrový roubený dům s užším
zděným hospodářským dílem nalezneme v západní části obce. Roubený dům s podstávkou byl
postaven ve 2. polovině 18. století, hospodářská
část byla přezděna patrně v 80. letech 19. století
a zvýšena o patro roku 1927.

Lhota byla ideálním východiskem do masívu Roverských skal

čp. 17 Roubené stavení s bohatě vyřezávanou
podstávkou a s asymetrickou sedlovou střechou
pochází z 18. století. Ve 2. polovině 19. století
prošel dům stavebními úpravami, včetně přezdění
hospodářské části.
čp. 14 Roubený, zčásti zděný objekt se zděným
přístavkem pochází patrně z 18. století, ve 2. polovině 19. století došlo k přezdění hospodářské části.
I přes novodobé úpravy z 2. poloviny 20. století se
dům dochoval ve velmi autentickém stavu.
čp. 7 Areál usedlosti pocházející z konce
18. století sestává z patrového částečně roubeného domu s mladším zděným přístavkem a patrového převážně roubeného výměnku rozšířeného
zděným přístavkem nesoucím krátkou pavlač.
Usedlost nalezneme v severní části obce.
Markéta Myšková

Ukázka lidové architektury

Ukázka lidové architektury

Vyobrazení vypíchané keramické nádoby - nález z roku 1998
Pohled z Žákovy hory
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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

Úspěšné zkoušky
matrikářek
4. 12. slaví svátek všechny Barbory. V tento den
je tradicí, že si ženy řežou třešňové větvičky do
vázy. Svobodná děvčata prý haluzky pojmenovávala po chlapcích a věřila, že se do roka provdají za
toho mládence, kterého větvička rozkvete.
Aby se mohly dívky provdat, na to je potřeba
oddávajícího a úřednice s matriční zkouškou.
A my máme pro všechny vdavekchtivé ženy i muže
skvělou zprávu. Hned tři naše kolegyně úspěšně
zkoušku složily a tak bude více možností vyjít vám
vstříc i pro nevypsané termíny svateb.
Zkoušky měly proběhnout původně již v červnu,
ale mimořádná opatření zrušila a odložila některá
přípravná školení. Velké poděkování patří dosluhující matrikářce - paní Miroslavě Papírníkové, která
se všem třem krásně věnovala a předala jim řadu
praktických zkušeností.
Irena Žalovičová

Řešení: Křížová - Čertova studánka

Ing. Petr Kmínek
investiční a projektová příprava

tel. 606 077 702
dotace@mestoduba.cz

Martina Šepsová
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

Poděkování starostky

Splatnost poplatku
za odpady se mění

Jarní úklid, který byl zrušen z důvodu zákazu
shromažďování, chybí, o tom není pochyb. Adventní čas je mimo jiné časem dobrých skutků.
Do Korců posílám pozdravy pro rodinu Šťastných
a Vránovu. Podařilo se jim nasbírat poměrně velké
množství odpadu, hlavně si na tento skutečně dobrý skutek udělali čas a pustili se do něj s velkým
nasazením i s dětmi. Na dotaz kam poslat auto pro
pytle mne odzbrojila odpověď pana Svárovského.
Nikam, již je ve sběrném dvoře. Co dodat. Děkuji
mnohokrát a smekám, začínám věřit na vánoční
zázraky.
Irena Žalovičová - starostka

Správa poplatků si vám dovoluje oznámit, že
z rozhodnutí zastupitelstva bude splatnost poplatku
za odpady na 1. pololetí v roce 2021 nově do
31. března. Poplatek ve výši 450 Kč/osoba nebo
rekreační objekt za rok (225 Kč za pololetí) upřednostňujeme hradit bankovním převodem na číslo
účtu 0903265309/0800, variabilní symbol 1340.
Do poznámky prosím uveďte, k jakému rekreačnímu objektu nebo ke kterým poplatníkům se platba
vztahuje.
Platební terminál bohužel není k dispozici, nadále však lze platit v hotovosti během otevírací doby
Městského úřadu Dubá, a to v pondělí a středu od
7:00 do 16:30 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 7:00
do 15:00 hodin a v pátek od 7:00 do 14:30 hodin.
V případě dotazů ohledně poplatků se na mě
můžete obrátit na telefonním čísle 487 870 201
nebo na e-mailu poplatky@mestoduba.cz.
Veronika Kolomazníková

Uzavření městské
knihovny v Dubé
Milý čtenáři a návštěvníci Městské knihovny v Dubé, z důvodu aktuálních opatření
a nařízení vlády ČR jsme bohužel opět nuceni
naši knihovnu uzavřít.
Vzhledem k tomu, že situace se mění téměř
ze dne na den, nedokážeme nyní odhadnout,
po jak dlouhou dobu bude muset zůstat zavřeno. V každém případě nebudeme moci znovu
otevřít pokud bude v rámci protiepidemického
systému platit pátý, tedy nejvyšší stupeň pohotovosti, ve kterém se v době, kdy zpravodaj
dokončujeme, nově nacházíme.
Děkujeme za pochopení a trpělivost. Aktuální informace najdete na www.mestoduba.cz
nebo na facebooku.
V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit. Využít k tomu můžete kontakty uvedené
v samostatném článku na této stránce.
Zuzka Martínková
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Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 8/2020 ze dne 17. prosince 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 zapisovate
le zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu paní Moniku Šimonovou a paní a Evu Jelenovou
a zapisovatele usnesení paní Ing. Annu Ložkovou.
pro schválení: 8 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, E. Jelenová)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

2) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený doplněný program veřejného zasedání
Zastupitelstva Města Dubá č. 8/2020.

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

3) ZKONTROLOVALO po projednání v kontrolním výboru zastupitelstva plnění usnese
ní Zastupitelstva Města Dubá č. 7/2020 ze dne
19. listopadu 2020, včetně nedořešených bodů
z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 8/2020 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha.
4a) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se stavu finančních
prostředků Města Dubá na bankovních účtech
ke dni 30. listopadu 2020 – na hlavní činnosti
13 568 938 Kč, hospodářské činnosti 3 792 676
Kč a sociálním fondu 143 274 Kč; celkové finanční
prostředky na účtech Města Dubá 17 504 888 Kč.
Hospodaření Města Dubá za leden až listopad roku
2020 skončilo kladným saldem příjmů a výdajů ve
výši 5 506 318 Kč; výsledek hospodaření hospodářské činnosti zisk ve výši 1 774 867 Kč (Městské
lesy Dubá zisk 712 633 Kč a Autocamp Nedamov
zisk ve výši 1 062 234 Kč).
4b) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu
Města Dubá na rok 2020, viz příloha.

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

komentář starostky: Rozpočtové opatření
č. 7/2020 spočívá v celkovém zvýšení salda příjmů
a výdajů o 3 150 000 Kč, celkové navýšení příjmů
o 3 150 000 Kč, z toho daňové příjmy jsou navýšeny o 2 945 000 Kč, nedaňové příjmy o 36 000 Kč,
kapitálové příjmy o 12 000 Kč a přijaté transfery
o 157 000 Kč. Výdaje se celkově nemění, jde jen
o změnu přeúčtování mezi dvěma paragrafy – paragraf silnice -98 000 Kč a paragraf pozemní komunikace +98.000 Kč. Celkový navrhovaný přebytek
rozpočtu ve výši 2 197 000 Kč.
Navýšení příjmů se skládá z: dorovnání daňových příjmů celkem o +2 945 000 Kč u daně
z příjmů fyzických osob placené plátci, daně
z příjmů fyzických osob vybírané srážkou, daně
z přidané hodnoty, poplatku ze psů, poplatku
z pobytu a daně z hazardních her s výjimkou dílčí
daně z technických her; z navýšení příjmů celkem
o +60 788 Kč u dotace úřadu práce na výdaje související s pracovníky veřejně prospěšných prací;
z navýšení příjmů o +96 212 Kč u dotace Minis-

terstva vnitra na hasičskou jednotku; z navýšení
příjmů o +36 000 Kč na přeplatcích za energie
u nebytového hospodářství; z navýšení příjmů
z prodeje pozemků o +12 000 Kč. Celkové navrhované navýšení příjmů je ve výši 3 150 000 Kč.
Navýšení výdajů se skládá z: snížení výdajů
u paragrafu Silnice o -98 000 Kč; navýšení výdajů
u paragrafu Ostatní záležitosti pozemních komunikací o +98 000 Kč - oprava Sadové a Nedamovské
ulice. Celkové změny ve výdajích nemají vliv na
výši rozpočtu.
4c) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti Karate klubu Beringin, z.s., IČ 22840516,
poskytnout dotaci z rozpočtu Města Dubá ve
výši 35 000,- Kč na spolufinancování spolku na
rok 2021, v této souvislosti bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
Města Dubá, viz příloha.
pro schválení: 8 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, E. Jelenová)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

4d) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti Klubu malých Dubáčků, z.s., IČ 22836802,
poskytnout dotaci z rozpočtu Města Dubá ve
výši 210 000,- Kč na spolufinancování provozu
mateřského centra na rok 2021, v této souvislosti
bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí
dotace z rozpočtu Města Dubá, viz příloha.
pro schválení: 7 (M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová,
E. Jelenová)
proti schválení: 0
zdrželo se: 1 (I. Žalovičová)

4e) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti JS Vrchovany - Obrok, z.s., IČ 62237284,
poskytnout v roce 2021 z Městských lesů
Dubá smrkové kulatinové dřevo v hodnotě do
40 000,- Kč na výrobu crossových překážek, které
budou použity při jezdeckých závodech koní, viz
příloha, v této souvislosti bude uzavřena darovací
smlouva.
pro schválení: 8 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, E. Jelenová)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

4f) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva závazné ukazatele pro Základní ško
lu Dubá – příspěvková organizace pro rok 2021
v tomto složení: provozní příspěvek na chod
školy a jídelny 2 400 000,- Kč, příspěvek na
pořádání akcí (sportovní kurzy a kroužky pro
děti) 50 000,- Kč.

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

4g) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva závazné ukazatele pro Mateřskou
školu Dubá – příspěvková organizace pro rok
2021 v tomto složení: provozní příspěvek na
chod školy a jídelny 600 000,- Kč, příspěvek

na pořádání akcí (sportovní kurzy a kroužky pro
děti) 25 000,- Kč.

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

4h) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva střednědobý výhled rozpočtu Města
Dubá na roky 2022 – 2023 jako vyrovnaný, viz
příloha.

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

4i) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočet Města Dubá na rok 2021
jako schodkový s příjmy 45 866 600 Kč, výdaji
56 566 600 Kč a záporným saldem příjmů a vý
dajů ve výši 10 700 000 Kč, viz příloha. Schodek
rozpočtu bude kryt z části z finančních prostředků
na účtech hlavní činnosti města a z části z úvěru
u České spořitelny, a.s.
pro schválení: 8 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, E. Jelenová)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

komentář starostky: Zastupitelstvo již v průběhu roku schválilo sjednání úvěru ve výši 4 miliony
Kč na částečné financování pořízení nové automobilové stříkačky pro naše hasiče s úrokovou
sazbou 0,79% za rok, aby neblokovalo finance na
další investice. Zbývajících 6,7 milionu Kč bude
kryto z finančních prostředků na účtech města, na
kterých je v současné době jen pro potřeby hlavní
činnosti 13,5 milionu Kč. V letošním roce město
skončí s velmi pěkným několikamilionovým přebytkem. Ke konci listopadu 2020 je výsledek 5,5
milionu Kč a i v loňském roce byl přebytek necelý
1 milion Kč. Tyto peníze bychom rádi profinancovali v příštím roce. Stále zůstane městu dostatečná
finanční rezerva, kterou není v tuto dobu vhodné
navyšovat, ceny především stavebních prací totiž
rok od roku stále rostou.
5a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva v rámci předloženého návrhu na vzá
jemné majetkoprávní uspořádání vlastnických
vztahů k nemovitostem mezi Městem Dubá
a Lesy České republiky, s.p., (složka č. 35/20),
v souladu s kladným stanoviskem odborného lesního hospodáře Městských lesů Dubá Ing. Josefa
Štveráčka, vyhlášení a zveřejnění záměru směny
nemovitostí – pozemků, takto: z vlastnictví Města
Dubá směnit pozemkovou parcelu parcelní číslo
1278, ostatní plocha (ostatní komunikace), o výměře 6 469 m², v obci Dubá, katastrální území Dřev
čice, a to za pozemkovou parcelu parcelní číslo
695, ostatní plocha (ostatní komunikace), o výměře
1 575 m², v obci Dubá, katastrální území Zátyní,
a za pozemkovou parcelu parcelní číslo 1483/2,
lesní pozemek, o výměře 481 m², pozemkovou
parcelu parcelní číslo 1729/1, lesní pozemek,
o výměře 367 m², pozemkovou parcelu parcelní
číslo 2826/2, ostatní plocha (ostatní komunikace),
o výměře 1 580 m², pozemkovou parcelu parcelní
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číslo 2826/3, ostatní plocha (ostatní komunikace),
o výměře 374 m², pozemkovou parcelu parcelní
číslo 2861/1, ostatní plocha (ostatní komunikace),
o výměře 1 872 m², pozemkovou parcelu parcelní
číslo 2861/2, ostatní plocha (ostatní komunikace),
o výměře 237 m², v obci Dubá, katastrální území
Dubá, vše o výměře 6 486 m², z vlastnictví Lesů
České republiky, s.p. Vzhledem k tomu, že směňované nemovitosti jsou téměř stejné výměry a tedy
téměř stejné hodnoty, bude tato směna nemovitostí
provedena bez dalšího finančního vyrovnání. Bližší
podmínky směny budou uvedeny ve zveřejněném
záměru.
pro schválení: 8 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, E. Jelenová)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

5b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva po projednání písemné žádosti xxxxxxx (strana kupující) týkající se posunu
termínu uzavření kupní smlouvy a zaplacení
stanovené kupní ceny a poplatků ve věci prodeje městských nemovitostí – pozemků složka
č. 9/20, změnu usnesení Zastupitelstva Města Dubá
č. 5k-5/2020 ze dne 17. září 2020. Termín podpisu
kupní smlouvy a zaplacení celé kupní ceny a všech
poplatků se posouvá nejpozději do 31. března
2021, přičemž se jedná o konečný termín a další
případný posun termínu již nebude možný. Strana
kupující je však povinna v termínu nejpozději do
31. prosince 2020 uhradit zálohu ve výši 10 000,Kč. Ostatní schválené podmínky původního citovaného usnesení zůstávají v platnosti i nadále.
pro schválení: 8 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, E. Jelenová)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

5c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městských nemovitostí –
pozemků (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost – složka č. 32/20): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o pozemkovou
parcelu parcelní číslo 118/21, ostatní plocha (jiná
plocha), o výměře 47 m², a pozemkovou parcelu
parcelní číslo 2509/31, orná půda, o výměře 80 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
6 160,- 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: 8 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, E. Jelenová)
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 „Dřevčice čp. 42, VÝMĚNA STŘEŠ
NÍHO PLÁŠTĚ“, kterou je na základě kritéria
nejnižší nabídkové ceny nabídka firmy Tomáš
Hlaváček, IČO 11452072, se sídlem Litoměřice,

nabídková cena činí celkem 920 880,56 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 10. prosince 2020, viz příloha.
Smlouva o dílo bude uzavřena nejdříve po uplynutí
lhůty k podání námitek.
SCHVÁLILO na návrh paní starostky smlouvu
o dílo mezi Městem Dubá a firmou Tomáš Hlaváček, IČO 11452072, se sídlem Litoměřice.
POVĚŘILO paní starostku podpisem smlouvy
o dílo mezi Městem Dubá a firmou Tomáš Hlaváček, IČO 11452072, se sídlem Litoměřice.
pro schválení: 8 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, E. Jelenová)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

7) SCHVÁLILO na návrh paní starostky na
základě předložené žádosti ředitelky Základní
školy Dubá – příspěvková organizace uzavřít
veřejnoprávní smlouvu o návratné finanční vý
pomoci a poskytnutí dotace z rozpočtu Města
Dubá, viz příloha, na předfinancování realizace
projektu reg. číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/000
3749 „Modernizace odborné učebny ZŠ Dubá“,
který bude spolufinancován z Integrovaného regionálního operačním programu (IROP) ve výzvě č.
47 „Infrastruktura základních škol (SVL)“. Město
Dubá s realizací uvedeného projektu souhlasí.
Město Dubá poskytne Základní škole Dubá návratnou finanční výpomoc ve výši 2 950 600 Kč.
Jedná se o investiční půjčené prostředky, které
budou následně vráceny na účet Města Dubá po
finančním vypořádání akce bez částky odpovídající
spoluúčasti projektu.
pro schválení: 7 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, E. Jelenová
proti schválení: 0
zdrželo se: 1 (V. Matějková)

komentář starostky: Jedná se o kompletní
rekonstrukci a modernizaci jazykové učebny na
základní škole včetně stavebních prací, úpravy
podlah, rozvodů, osvětlení, nábytku a především
technického a SW vybavení. Město Dubá poskytne
škole prostředky na předfinancování celého projektu. Stejným způsobem jsme v roce 2019 řešili
projekt úpravy zahrady pro mateřskou školu.
8) SCHVÁLILO na návrh paní starostky po projednání ve finančním výboru zastupitelstva v rámci
přípravy nové Obecně závazné vyhlášky Města
Dubá, o místním poplatku za obecní systém od
padového hospodářství, kterou bude nahrazena
stávající Obecně závazná vyhláška Města Dubá
č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, že výše
stávajícího poplatku 450,- Kč za rok bude zachována i pro rok 2021, se splatností k 31. března
a 31. července aktuálního roku.
pro schválení: 7 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, E. Jelenová)
proti schválení: 0
zdrželo se: 1 (H. Středová)

komentář starostky: Roční výdaj pouze na
svoz komunálního odpadu (černých popelnic) je
770 Kč včetně DPH na jednoho poplatníka a rok.
Celkové náklady na likvidaci veškerého odpadu ze
sběrných míst tříděného odpadu a sběrného dvora

letos vyjde na cca 1 700 Kč na poplatníka. Rozdíl
mezi vybranou částkou a úhradou je kryt z jiných
daní – daně z nemovitosti a dalších sdílených
daní. Poplatníkem je trvale hlášený občan nebo
rekreační objekt. Dle platných právních předpisů
bohužel nelze nastavit rozdílnou výši poplatku za
trvale hlášeného obyvatele a za rekreační objekt.
9) VYDALO na návrh paní starostky po projednání ve finančním výboru zastupitelstva Obecně
závaznou vyhlášku Města Dubá č. 2/2020, viz
příloha, kterou se zrušuje Obecně závazná
vyhláška Města Dubá č. 2/2010, o místním po
platku za užívání veřejného prostranství, vydaná
dne 16. prosince 2010.

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

komentář starostky: Výnos na poplatcích
z této vyhlášky vzhledem k různým výjimkám
a osvobozením je ročně v průměru asi 7 000 Kč,
většina těchto poplatků je vybrána od dojíždějících
zelinářů. Zastupitelé se rozhodli vyhlášku zrušit
a tím podpořit právě tyto farmáře. Stále ale platí, že umístit jakýkoliv stánek nebo jiné zařízení,
či složit materiál na městský pozemek lze pouze
s předchozím souhlasem.
10) STANOVILO na návrh paní starostky data,
časy a místa konání řádných veřejných zase
dání Zastupitelstva Města Dubá v roce 2021.
Veřejná zasedání se budou konat ve čtvrtek od
1700 hodin v termínech: 21. ledna, 25. února,
25. března, 22. dubna, 20. května, 24. června,
23. září, 21. října, 18. listopadu a 16. prosince.
Místo konání zasedání: Dubá, Dlouhá ulice čp.
86 (Klubový dům, zasedací místnost) s výjimkou
termínů 22. dubna (ve Dřevčicích) a 21. října (v
Deštné).
pro schválení: 8 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, E. Jelenová)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

11) VZALO NA VĚDOMÍ informace týkající se:
- převzetí ceny za 1. místo za množství vytříděného elektroodpadu na jednoho obyvatele v roce
2019
- zvýšení zastupitelnosti na matrice MěÚ Dubá
(zkoušky odborné způsobilosti pro výkon funkce
matrikáře)
komentář starostky: Tři zaměstnankyně městského úřadu prošly v tomto roce několika školeními
a za pomoci dosluhující mnohaleté paní matrikářky
paní Papírníkové se připravily a zkoušku složily.
Bude tedy zajištěna lepší zastupitelnost pro případy ověřování listin nebo organizaci obřadů.
- výsadby stromů (tipy na místa)
komentář starostky: Budeme rádi za podněty
od občanů a osadních výborů na místa pro budoucí výsadbu stromů. Město preferuje výsadbu na
městských pozemcích, ale z některých dotačních
titulů lze financovat i výsadby na soukromých pozemcích například podél cest. Nutný je ale souhlas
a součinnost vlastníka pozemku.
- ohňostroje a Vánoční mše
komentář starostky: Vzhledem k platným nařízením nebude Město Dubá organizovat v letošním
pokračování na straně 8
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roce ohňostroj. Vánoční mše by mohla proběhnout pouze za přísnějších podmínek, bez zpěvu
a s omezenou kapacitou.
- studie na využití stodoly a sloučení pokladen do
jedné recepce v autokempu v Nedamově
komentář starostky: Zimní období je ideální
čas na plánování další sezony v kempu v Nedamově. Zastupitelé i veřejnost se mohli seznámit
s připravovaným projektem využití stodoly pro návštěvníky kempu, ale i pro místní potřeby například jako záloha v případě špatného počasí v době
konání jazzových dnů nebo školní akademie. Do
budoucna kromě výměny některých dosluhujících
chatek bude potřeba vyřešit i zázemí a sloučení
dvou pokladen do jedné plně funkční recepce
s veškerým potřebným zázemím, součástí by měla
být i prádelna pro potřeby ubytovaných.
Ing. Irena Žalovičová, starostka
Martin Fuxa DiS., místostarosta

Příští veřejné zasedání se koná ve čtvrtek
21. ledna 2021 od 17:00 hodin v Dubé.

Ceník služeb
poskytovaných městem
půjčovné velkého traktoru s obsluhou
(minimálně 1 pracovník) vč. valníku
např. na odvoz sypkého materiálu
- 470 Kč / hodina
půjčovné velkého traktoru s obsluhou
(minimálně 2 pracovníci) vč. valníku
např. na odvoz odpadu na sběrný dvůr a jeho
dotřídění
- 570 Kč / hodina
půjčovné malého traktoru s obsluhou
(minimálně 1 pracovník) vč. valníku
- 300 Kč / hodina
půjčovné valníku (bez obsluhy)
- 500 Kč / den
štěpkování (minimálně 2 pracovníci)
- 600 Kč / hodina
půjčovné Citroënu s obsluhou
(minimálně 1 pracovník)
odvoz sypkého materiálu
- 350 Kč / hodina
půjčovné Citroënu s obsluhou
(minimálně 2 pracovníci)
např. odvoz odpadu
- 450 Kč / hodina
Ceny jsou uvedeny včetně DPH a dalších vedlejších poplatků. Tyto služby nejsou hlavní činností
pracovníků údržby města a mohou být poskytnuty
pouze v rámci jejich volné kapacity.
Kontakt pro objednání služeb je Václav Šarboch
tel. 607 933 058. V případě odvozu většího množství odpadu je třeba volat také sl. Martínkové tel.
724 857 243.

DUBÁ ZÍSKALA ELEKTROOSKARA
V roce 2020 jsme přišli o spoustu milých akcí,
a to nejen kulturních, ale i slavnostních - například
o předávání cen vítězům ve sběru elektrospotřebičů.
Výsledky soutěže, jejímž vyhlašovatelem je kolektivní systém Elektrowin a. s., za Liberecký kraj
za rok 2019 jsou již ale známé. A my se můžeme
radovat. Dubá totiž jednoznačně zvítězila v kategorii obce do 4 000 obyvatel, a to s výtěžností 11,11
kg na obyvatele, což je krásný výsledek.
Z rukou Tomáše Kirbse ze společnosti Elektrowin tak převzala starostka Dubé Irena Žalovičová sošku Elektrooskara a šek na finanční odměnu
ve výši 20 tisíc rokun.
Do výtěžnosti ve zmíněné soutěži jsou započítávány všechny elektrospotřebiče, které jsou občany
odevzdávány ve sběrném dvoře a v rámci zpětného odběru jsou následně předávány společnosti
Elektrowin, která zajišťuje jejich další zpracování
a recyklaci.
Velký dík za tento úspěch patří všem, kdo zachází s vysloužilými elektrospotřebiči v souladu s
platnou legislativou a odevzdávají je do míst zpětného odběru - v našem případě tedy do sběrného
dvora, místo toho, aby je hodily do popelnice, kam
rozhodně nepatří.
Děkujeme, že nám pomáháte chránit životní prostředí a přistupujete k problematice odpadového
hospodářství zodpovědně.
Zuzka Martínková

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 zapo
jeni 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.

NEZAPOMÍNEJTE NA SVÉ POVINNOSTI

Rozmáhá se nám tu takový nešvar, který se opět
týká zvýšeného výskytu neuklizených exkrementů
po chlupatých čtyřnohých miláčcích. Ráda bych
touto cestou na Vás apelovala, abyste byli co nejvíce ohleduplní k ostatním spoluobčanům našeho
malého města a uklízeli po svých miláčcích.
Tímto Vám chci připomenout městskou vyhlášku č. 1/2014 o zabezpečení čistoty veřejných prostranství při pohybu psů, která ukládá majitelům
psů povinnost neprodleně znečištění odstranit
a pejska mít v obydlených oblastech vždy na vodítku. Vyhláška také jasně stanovuje místa, kde
je držitel zvířete povinen zamezit pohybu zvířete
po některých veřejných prostranstvích jako je park

na náměstí, park před nákupním střediskem, na
dětských hřištích u základní školy, autobusovém
nádraží, v areálu mateřské školky a taktéž v kempu
v Nedamově.
Pokud majitel pejska opakovaně porušuje tuto
vyhlášku, může být podle přestupkového zákona
potrestán i několikatisícovou pokutou. Proto ještě
jednou prosím všechny nezodpovědné majitele
pejsků, aby neznepříjemňovali ostatním občanům
pobyt venku.
Všem našim spoluobčanům přeji do nového
roku 2021 pevné zdraví, klid, spokojenost a čisté
chodníky.
Barbora Tomášková
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Z MATRIKY
JUBILEA

Jelenová Věra, Dubá
Knotová Blanka, Dubá
Peterová Jaroslava, Dřevčice
Skalická Miloslava, DS
Černá Terezia, Dubá
Jirkalová Libuše, Dubá
Gyečuk Ivan, Dubá
Kulhanová Drahomíra, Deštná

VÁCLAVE, DĚKUJEME ZA VŠE
81 let
84 let
81 let
87 let
82 let
85 let
70 let
89 let

NAROZENÍ

Fuxa Jan, Dubá

Srdečné blahopřání
Dne 13. ledna 2021 se dožívá 87 let naše maminka, babička, prababička, praprababička, sestra paní
Miloslava Skalická z Dubé. Pevné zdraví a lásku
všech, na kterých Ti nejvíce záleží, přejí syn Bedřich s rodinou a všichni, kteří Tě mají rádi.

Přání k narozeninám
Dne 9. prosince 2020 oslavil krásné 65. narozeniny
pan Miloslav Růžička z Tuhaně. Mílo, do dalších let
ti mnoho štěstí, pevné zdraví, spoustu lásky, radosti
a spokojenosti přeje celá rodina. Děkujeme ti za
vše, co pro nás děláš.

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 28. ledna 2021
od 8.00 do 10.00 hodin.

Jako blesk z čistého nebe nás o vánočních svátcích zasáhla smutná zpráva o tom, že nás
25. prosince 2020 navždy opustil Václav Zýval, báječný člověk, vynikající fotograf, skvělý kamarád,
kolega a velice inspirativní osobnost. Jen těžko se s jeho odchodem smiřujeme.
Václava jsme všichni znali jako skvělého policistu, který byl vždy ochotný poradit a pomoci,
ale také jako usměvavého, laskavého, veselého, vtipného, přátelského, naslouchajícího přítele
a fotografa, který obdivoval krásy přírody stejně jako křivky ženského těla. Mnoho ze svých fotografií
věnovaných právě kráse žen jsme mohli vidět na facebooku, ale také na jeho výstavách, a to nejen
v Dubé, ale i v řadě dalších měst.
Václav mnoho let aktivně spolupracoval s městem i s redakcí Dubáčku. Jeho krásné fotografie
z různých městských akcí tak potěšily i ty, kdo neholdují internetu ani sociálním sítím, ale zůstali
věrni tištěnému periodiku.
Od chvíle, kdy jsme se dozvěděli, že v nemocnici statečně bojuje, věřili jsme, že svůj boj vyhraje
a nenašel by se snad nikdo, kdo by na něj nemyslel a tiše nedoufal, že se vše v dobré obrátí.
Nestalo se tak... Václave, děkujeme ti za vše, co jsi pro nás dělal. Nezapomeneme!
Rodině bychom tímto chtěli vyjádřit hlubokou soustrast.

LÉKÁRNA V DUBÉ
Provozovatel: Českolipská lékárenská společnost, s. r. o.
PO, ST, ČT, PÁ 8:00 – 14:00
ÚT 8:00 – 18:00
SO 8:00 – 12:00
kontakty: 487 870 139, lekduba@seznam.cz
V lékárně je možné platit také kartou.
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z radnice

PŘEDSTAVUJEME NAŠE ZASTUPITELE
Posledním ze zastupitelů města, kterého vám
chceme představit, je MUDr. Jiří Klement. Rozhovor s ním byl velice příjemný, o tom se ostatně
můžete přesvědčit sami...

to úžasná. Přesluhovala se mnou ještě několik
let. Nakonec ji vystřídala paní Knapová, která se
pacientům věnuje doteď spolu s paní doktorkou
Středovou.

MUDr. Jiří Klement
- věk 65 let
- vystudoval Lékařskou fakultu v Olomouci
na Univerzitě Palackého (promoval v roce
1980)
- zvolen za Nezávislé
- je ženatý, má dvě děti a tři vnoučata

pacienti jako lékaře ještě navštěvovat?
Paní doktorka Středová nechtěla ztratit kontakt
s rychlou záchrannou službou, ani s oddělením
ARO v České Lípě, kde dříve působila jako kmenový lékař. Aby stále mohla částečně pracovat na
ARU nebo na rychlé záchranné službě, souhlasil
jsem s tím, že jeden den v týdnu budu v ordinaci
já. Většinou jsou to středy, není to ale úplně pravidlem. Dojíždím také nadále do Chlumu, a to první úterý v měsíci. Podobnou službu jsem nabízel
i Tuhani, aby zejména starší občané nemuseli dojíždět do Dubé, ale z tohoto záměru nakonec sešlo. Dokud bude paní doktorka mít zájem, budeme
v tomto režimu pokračovat.
V uplynulých letech mělo město v plánu pře
stavět Elitku na lékařský dům. Tento záměr se
nakonec nepodařilo realizovat. Domníváte se,
že Elitka mohla být ideálním místem pro provoz
ordinací?

Prozradíte našim čtenářům, odkud vlastně
pocházíte?
Pocházím z Moravy, konkrétně z Ostravska.
Narodil jsem se v Karviné a na Moravě jsem i vystudoval - studoval jsem v Olomouci.

Co Vás přimělo k tomu, že jste se v Dubé
rozhodli bydlet?
Čím více jsme to tu poznávali, tím více jsme
zjišťovali, jak příjemná je Dubá k bydlení. V roce
1993 jsme zrekonstruovali vilu na Novém městě.
Tam jsme si také vybudovali ordinace praktického
lékaře a stomatologa.

Přestavět Elitku na lékařský dům by pro město
znamenalo velmi vysoké výdaje. S minulým vedením města jsme proto plánovali, že až skončím
svoji praxi, prodám náš dům s ordinacemi městu,
které by zde mohlo zachovat jak stomatologii, tak
i místo praktického lékaře. V poschodí by bylo
bývalo možné vybudovat třeba ještě ordinace pro
dětského lékaře nebo rehabilitace. Od realizace
tohoto plánu jsme nakonec museli upustit.

Vaše žena provozovala v Dubé řadu let sto
matologickou ordinaci. Po jejím odchodu do
důchodu si někteří pacienti ještě do teď nedo
kázali najít zubaře, který by je k sobě zaregist
roval. V čem myslíte, že je hlavní problém?
Jak jste se dostal z Moravy na sever Čech?
Do severních Čech jsem přišel za prací. Zaměstnavatel navíc k nástupu nabízel byt. To v 80.
letech byla obrovská výhoda a rozhodně ne samozřejmost. Původně jsem si myslel, že v nemocnici
v České Lípě zůstanu zhruba pět let a pak se vrátím opět na Moravu, kde jsem měl slíbené místo.
Situace se ale zkomplikovala, když vyšel zákon
o stabilizaci lékařů v Severočeském kraji. Proto
jsme se rozhodli tu zůstat.
Můžete nám popsat své pracovní začátky?
V červenci 1980 jsem nastoupil do nově vybudované nemocnice v České Lípě. Byl to veliký
nemocniční komplex, do kterého sháněli spoustu
lékařů. Začínajících lékařů nás tam tehdy mohlo
být kolem čtyřiceti. Začal jsem pracovat nejdříve na
interním oddělení, ve kterém jsem zůstal do roku
1984. Poté jsem se rozhodl stát se praktickým
lékařem. Složil jsem potřebnou atestaci a 2. ledna
1984 jsem nastoupil do ordinace v Dubé. Ta tehdy
byla ještě na dubské radnici. Zprvu jsem do Dubé
dojížděl z České Lípy, poté z Doks, kam jsme se
v roce 1985 přestěhovali. V ordinaci jsem nejdříve
pracoval s paní Bernou. Tu po pár letech vystřídala
paní Bělohlávková, která se mnou pracovala více
jak 30 let. Spolupráce s ní byla vždycky napros-

Jsem přesvědčený, že pro zubaře je rozhodující
mít v místě svého pracoviště vlastní byt a vybavenou ordinaci. V dnešní době je obtížné zřizovat
si vlastní ordinaci. Náklady na vybavení se totiž
pohybují okolo dvou milionů korun. Přál jsem si
se svou ženou, aby ordinaci stomatologa někdo
převzal. Bohužel se nám nepodařilo nikoho sehnat,
i když jsme se s inzercí obrátili i na stomatologickou komoru. Je třeba ale říci, že Dubá není pro
začínající zubaře tak atraktivní lokalita, jako větší
nebo dokonce krajská města. V dnešní době už
spousta zubařů preferuje přímou platbu. Proto jim
stačí pár stovek stabilních pacientů. Na spoustu
výkonů mají svoje ceníky, podle kterých pacienti
platí přímo v ordinaci. Řada stomatologů tak ani
neuzavírá smlouvu s pojišťovnami. Nezbývá nám
tudíž, než dům prodat a s ním také veškeré stomatologické zařízení.
Jak tedy nejlépe postupovat, když někdo
potřebuje sehnat zubaře nebo jiného lékaře?
Nejlepší je obrátit se přímo na svou pojišťovnu.
Ta má totiž přehled o tom, který lékař v dané chvíli
může registrovat nové pacienty.
Vy sám jste plán ukončit svoji praxi a jít do
důchodu avizoval s velkým předstihem. Dubá
měla štěstí, že se rychle podařilo získat jako
Vašeho nástupce MUDr. Středovou. Mohou Vás

Bylo po tolika letech Vaší praxe snadné ode
jít do důchodu?
V posledních letech mi bylo opravdu velmi úzko
z představy, že by se za mě nepodařilo sehnat zástup a že by tak Dubá po stomatologovi přišla také
o praktického lékaře. Spadl mi tak velký kámen
ze srdce, když se paní doktorka Středová rozhodla převzít po mně ordinaci. Velice mi tak ulehčila
závěr mé více jak čtyřicetileté praxe, během níž
mi ordinací prošlo přibližně půl milionu pacientů.
Pozoroval jste, že by se v průběhu těch 40
let role lékaře nějak proměňovala?
Pozoruji velkou změnu v povinnostech lékaře.
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Nejen já, ale také mnozí mí kolegové stále více nabývají dojmu, že lékař začíná být také úředníkem.
Dříve jsem například ukončil v poledne ordinaci
a následně objížděl pacienty, kteří se do ordinace
nemohli dostat. Na to teď téměř nezbývá čas, protože enormně vzrostly požadavky na vedení administrativy. Vyplňování různých formulářů zabírá již
několik hodin denně.

hou mít restrikční opatření katastrofální následky,
nicméně z pohledu lékaře považuji setkávání lidí
v takovýchto prostorách za rizikové. Mnoho lidí se
rovněž dotazuje, zda má smysl nosit roušky a zda
bude vhodné nechat se očkovat, až bude k dispozici patřičná vakcína. Jsem toho názoru, že nosit
roušky je na místě a že očkování bude přínosné.

Je možné říci, že e-neschopenka nebo
e-recept ulehčují lékařům administrativní práci?
Vnímám oboje jako velké zjednodušení administrativy, i když ze začátku nebylo úplně snadné na tyto změny přejít. Jak e-neschopenka, tak
e-recept navíc byly z právního hlediska problematické. Zvláště v dnešní době se ale projevuje výhoda těchto elektronických vymožeností. Nedokážu si
totiž představit, jak by se vystavovaly klasické neschopenky, když je za současné situace nutné řešit
s pacienty některé záležitosti pouze telefonicky.

Co Vás v těch 90. letech přimělo do komu
nální politiky vůbec vstoupit?

Několikrát se mi stalo, že jsem od jiných léka
řů slyšela: „Vy jste z Dubé? Tam se o vás sta
rá Klement – Gotvald.“ Slýchával jste podobné
narážky často?
Kdepak, s tím jsem se téměř nikdy nesetkal. Ale
náhoda to byla opravdu úsměvná, zvláště když si
uvědomíte, že jsme oba ordinovali na náměstí, které se dříve jmenovalo Náměstí Klementa Gottwalda. Já se spíš setkával s tím, že když naši pacienti
někde nahlásili, že jsou z „Dubí“, byly pak lékařské
zprávy zasílané do Dubí u Teplic, nikoliv do Dubé.
Ale doktor v Dubí už to znal, a když viděl, že se
nejedná o jeho pacienta, přeposílal zprávy k nám.

Vést město není nic snadného a je vždy velmi
důležité, když se můžete opřít o tým schopných
lidí. Domnívám se, že na úrovni komunální politiky
by vůbec neměl existovat výraz „opozice“ a všichni bychom měli táhnout za jeden provaz. V Dubé
máme velké štěstí, že zde pracuje mimořádně
schopný tajemník. Intenzivně sleduji také finanční
výbor a myslím si, že tým vedený Ing. Ložkovou
si vede velmi zdatně. Po posledních volbách se
zastupitelstvo výrazně omladilo. V zastupitelstvu
působím již od roku 1994 a mohu občanům slíbit,
že toto je moje poslední období a že své místo
v zastupitelstvu rád přenechám mladším. Nebude
to však znamenat, že bych se poté o záležitosti
města přestal úplně zajímat. Nadále budu chodit na
veřejná zasedání zastupitelstva a vždy rád přispěju
ke zdaru naší obce.

Těď máte jistě mnohem více volného času.
Jaké máte koníčky?
Když jsem šel do důchodu, překvapilo mě, kolik
lidí se mě ptalo, jak vyplním svůj volný čas. Koníčků mám spoustu a teď na ně konečně mám
prostor. Od dětství také rád čtu. Mám v oblibě téměř všechny žánry, ale poslední dobou se mi líbí
zejména zahraniční románová literatura. Velmi rád
se přitom zaposlouchám do klasické hudby. Nejvíce si ale odpočinu při turistice. Se svou ženou
hodně cestuji. Zamilovali jsme si například Lužické
hory nebo také Krušné hory a Česko-saské Švýcarsko. Ze zahraničí preferujeme německy mluvící země, mimo jiné i proto, že se tam dokážeme
domluvit. Syn dlouhá léta studoval a pracoval
v Německu, takže tam jsme se nacestovali skutečně hodně. V Německu je nádherná příroda a všude
jsme se setkali s velice příjemnými lidmi. Nicméně
za jedno z nejkrásnějších míst stejně považuji okolí
Dubé, Kokořínsko a vůbec celé Dubské Švýcarsko.

Pamatuji si na první návštěvu mého tchána
v Dubé před více jak 30 lety. Tehdy pronesl: „Proboha, kam jste to přišli, vždyť tady snad včera
skončila válka.“ V tu chvíli jsem si uvědomil, že by
bylo vhodné, kdybych se začal trochu více veřejně angažovat. Myslím si, že se Dubá v uplynulých
desetiletích výrazně proměnila. Každé zastupitelstvo tu odvedlo velký kus práce. Dnes by už nikdo
neřekl, že tu včera skončila válka.
Je naopak něco, co v Dubé postrádáte?
Byl bych velmi rád, kdyby si zde ordinaci opět
otevřel zubař a kdyby se mezi obchody objevilo
také řeznictví.

Můžete vybrat jedno místo, které máte na
Dubsku nejraději?

V médiích se dnes nemluví téměř o ničem
jiném než o koronavirové krizi. Jak Vy jako lé
kař vnímáte vládní nařízení vydaná v této sou
vislosti?
Některé kroky vlády pokládám za chaotické
a nekoncepční. Není mi například jasné, proč
mohly být otevřené obchodní domy a velké řetězce, zatímco malé obchůdky, kde se jen velmi
výjimečně sejdou více než dva tři zákazníci, musely mít zavřeno. Pravdou zůstává, že pro potírání epidemie je nezbytné omezit sociální kontakty.
Chápu, že zejména v gastronomické oblasti mo-

Nedá se říci, že bych si oblíbil jedno místo více
než jiné. Je tu nádherně všude. Vždycky, když se
vracíme z nějakého výletu nebo dovolené a blížíme se k Dubé, říkáme si, že tam bylo sice hezky,
ale tady že je to prostě nejhezčí. Rád a s velkým
zaujetím čtu o výletech, které paní Myšková představuje v Dubáčku. Mnohokrát nás již k výletům inspirovala a díky ní jsme na Dubsku poznali spoustu
krásných míst.
Co Vás osobně činí opravdu šťastným?
Určitě jsem šťastný teď, když se mohu mnohem
více věnovat svým koníčkům. Velice šťastným mě
činí rodina a naše tři vnoučata. Na ně mám nyní
konečně více času, než když jsem pracoval. Šťastný jsem také z toho, že se mi se ženou podařilo
postavit si nový domek.
Jste nejdéle působícím členem městského
zastupitelstva. Jaký je Váš pohled na komunál
ní politiku?

Co z realizovaných projektů za poslední roky
Vás nejvíce potěšilo?
Mám velkou radost z nového hřiště, dlouhodobé opravy infrastruktury a z rekonstrukce školky.
V jejím případě mě těší zejména skutečnost, že je
hřiště školky otevřeno pro veřejnost po celé léto.
Moc se mi také líbí, že se daří rekonstruovat sušárnu chmele. Jedná se totiž o významnou technickou
památku, jejíž zchátrání by bylo nesmírnou škodou.
Významným počinem je také Klub malých Dubáč-
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z radnice

ků pod vedením paní Rupertové, která si zaslouží
velký obdiv. Třeba z kamínkové stezky jsme byli
všichni naprosto nadšení.
Co byste závěrem popřál našim čtenářům
a občanům města do nového roku?
V první řadě zdraví. A potom také štěstí. Ono
jedno bez druhého asi moc nefunguje. Přál bych
také více úsměvu na tváři. Vždyť i pouhým úsměvem můžeme někomu zlepšit den.
Zuzka Martínková

Tříkrálová sbírka
Tradiční dobrovolnická akce, která je na Českolipsku pořádána Farní charitou Česká Lípa na
podporu školního svozu hendikepovaných dětí,
bude v roce 2021 trvat od 1. až do 24. ledna
a nově má zřízen účet s vlastním českolipským
variabilním symbolem.
Pevně věříme, že nebudete ani během tohoto
ročníku ochuzeni o možnost osobně se potkat se
třemi krály, kteří rozdávají požehnání do novému
roku a do zapečetěných kasiček přijímají dobrovolné příspěvky na výše zmíněný projekt Sociální
automobil. Pro jistotu byl ale pro účely Tříkrálové sbírky zřízen tříkrálový účet 66008822/0800
s variabilním symbolem pro Českou Lípu 7770411.
Ten funguje i za předpokladu, že tři králové do ulic
vyrazí.
Na jakou podobu tříkrálové sbírky se tedy můžeme těšit? Kde krále hledat? Tóny tříkrálové koledy a hlasy dětí vás jistě samy navedou, nebojte.
A kdyby i přesto ne, pak hledejte na www.fchcl.cz.
Děkujeme, že stojíte při nás.
K†M†B† 2021
Mgr. Pavla Bratršovská
koordinátorka Tříkrálové sbírky

MIKULÁŠ V ZAKŠÍNĚ

Bylo 5. 12. 2020 těsně po setmění, když se po
Zakšíně rozezněly podivné zvuky. Cinkání, zvonění, rachtání, řinčení řetězů... Z ničeho nic se ze
tmy vynořily čtyři postavy v čele s majestátným mužem s hustým bílým plnovousem, červenou čepicí
a zlatou holí. Byl doprovázen krásným andělem
se svatozáří a dvěma rohatými čerty, ze kterých
šel opravdu děs a hrůza. Byl to svatý Mikuláš se
svou družinou, který se přišel opět po roce podívat
do Zakšína. Byly tu všechny děti náležitě hodné
nebo snad některé zlobily své rodiče natolik, že
by propadly peklu?
Družina obcházela stavení s dětmi, a těch se následně vyptávala, zda se přiznají k nějaké lumpačině nebo budou zapírat. Sv. Mikuláš samozřejmě
moc dobře věděl, jak které děcko celý rok zlobilo,
neposlouchalo, odmlouvalo nebo jinak trápilo své
rodiče a podle toho naděloval. Tu přikázal čertům,
aby si dítko vzali do parády a ukázali mu, co ho
čeká, pokud se nenapraví. Tu pokynul andělovi,
aby dítko pochválil za snahu býti hodným.
Nakonec se všechny děti mohly vykoupit básničkou nebo písničkou, kterou přednesly sv. Mikuláši.
Byly odměněny sladkou nadílkou nebo uhlím, kaž-

K ČEMU SLOUŽÍ KNIHOBUDKY

Máte doma knížky, které jste již přečetli, jen tak
někde leží, knihovna je plná k prasknutí, ale je vám
líto je vyhodit? Máme pro vás ideální řešení. Máme
totiž nejen městskou knihovnu, ale navíc v Dubé
fungují i tzv. „KnihoBudky“.
V našem podání jsou to volně dostupné regály
s knihami, ve kterých si můžete knihy buď vyměnit
za jiné, které jste ještě nečetli, nebo je tam prostě
zanechat, ať si je může přečíst někdo jiný. KnihoBudky slouží k bezplatnému půjčování a výměně
knih a v Dubé máme již dvě funkční přes celou
sezonu a jednu sezonní v kempu.
Již dlouhou dobu velmi dobře funguje knihovnička na městském úřadu u Infocentra. V loňském
roce jsme jednu zřídili také na chodbě před poštou
a přes letní sezónu také u recepce v kempu.

U pošty knihy mizí naprosto závratnou rychlostí,
nestíháme je ani doplňovat. I když základní princip je právě ve výměně knih, nevadí, hlavně jestli
dělají radost. Moc prosíme, dodržujte u těchto míst
pořádek, mezi knihy rozhodně nepatří různé obaly,
roušky a podobný odpad.
V KnihoBudkách si můžete najít takovou knihu,
co by se vám líbila nebo hodila. K dispozici bývají
detektivky, romány, dětské knihy, i kovbojky... Zkrátka ode všeho něco. Pokud byste se chtěli některých knih nebo časopisů zbavit i vy a nevíte kam
s nimi, můžete se stavit v Infocentru nebo v městské knihovně. Knížky přebereme, některé zařadíme do městské knihovny, další použijeme do KnihoBudek. Pokud nám některými knihami přispějete,
budeme velice rádi.
Petra Mečířová

dý dle svých zásluh. Letos žádné z dítek nepropadlo peklu, uvidíme, jak tomu bude příští rok.
Za Mikuláše a jeho družinu: Martin Hrabě
Martin Dvořák

Výsledky soutěže
o nejhezčí výzdobu
Ani jsme nečekali, že nám do soutěže o nejhezčí
adventní výzdobu přijde tolik fotografií. Nápaditost
soutěžících byla neuvěřitelná, a to jak v případě
venkovní, tak i v případě vnitřní výzdoby. Rozhodování neměla šestičlenná porota vůbec jednoduché.
Hodně nám pomohlo, jak jste jednotlivé fotografie
hodnotili na našem facebooku vy sami.
A jak to tedy dopadlo? Absolutní vítězkou se stala paní Tintěrová (LT) s vnitřní i vnější výzdobou
a nejvíce FB hlasy. S venkovní výzdobou zabodovala i paní Kopecká (IK) a s vnitřní paní Horecká
(JH). Všem moc děkujeme a vybrané fotografie si
můžete prohlédnout na zadních kolážích. Ale zkrátka nepřijdou ani ostatní, všichni od nás dostanou
malý dárek.
red
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ZÁSAHY JPO II/1 SDHO DUBÁ
Dne 21. 11. 2020 od 22:11 do 22:48 hodin vyjela jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+4
k technické pomoci do Poštovní ulice v Dubé, odkud
byl na operační středisko nahlášen výbuch kotle v rodinném domě. Na místě bylo zjištěno, že se nejednalo o výbuch kotle, ale o prasknutí radiátoru z důvodu
nedostatku vody v topném tělese. Jednotka kotelnu
odvětrala a vynesla zbytek spalované dřevní hmoty
z kotle ven. Nikdo z osob v domě neutrpěl zranění.

Dne 7. 12. 2020 od 5:45 do 6:13 hodin vyjela jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+4 k technické pomoci k odstranění spadlého stromu. Jednotka
vyjela na místo dle určení navigace v tabletu, ukázalo se ale, že poskytnuté údaje byly chybné. Z radiokomunikace bylo patrné, že jednotka HZS stanice
Doksy dorazila na správné místo a strom odstranila.
Operační důstojník proto naši jednotku povolal zpět
na základnu.

Dne 23. 11. 2020 od 11:14 do 12:23 hodin vyjela jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+3
k dopravní nehodě osobního vozidla do Chlumu.
Havarované vozidlo se nacházelo na střeše, k úniku
provozních kapalin nedošlo a vůz byl zajištěn proti
možnému vzniku požáru. Řidič se nacházel venku
z vozu při vědomí a bez zranění. Podle jeho slov byla
příčinou nehody hypoglykémie. Jednotka vypomohla s transportem pacienta do sanitního vozu. Vozidlo bylo převráceno zpět na kola a odtlačeno mimo
komunikaci. Na místě byla přítomna také dopravní
policie.

Dne 8. 12. 2020 od 15:28 do 17:52 hodin vyjela jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+4
k dopravní nehodě osobního vozu a traktoru na komunikaci č. II/269. Traktor byl mimo vozovku zapřený o stromy a měl poškozenou nápravu. U osobního
vozu došlo k úniku provozních látek, které byly zasypány sorbentem a vůz byl zajištěn proti možnému
vzniku požáru. Na místě již byla letecká záchranná
služba a ZZS, která měla zraněnou řidičku ve vozidle v péči. Na místo dorazila také HZS Štětí a HZS
Doksy. Po domluvě se zdravotníky byla pacientka
z vozidla vytažena a transportována do vrtulníku. Na
místo dorazila také dopravní policie. Po domluvě s ní
byl proveden úklid vozovky a osobní vozidlo bylo odtlačeno a naloženo na podval, který zajistili příbuzní
zraněné řidičky.

Dne 24. 11. 2020 od 9:28 do 10:14 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+3 k technické pomoci - záchraně osoby pomocí AED přístroje Na Výsluní v Dubé. Ještě před příjezdem jednotky
byla této osobě poskytována srdeční masáž členem
jednotky žijícím ve stejném domě. Ihned po příjezdu
zahájila jednotka oživování a po příjezdu zdravotníků
s nimi i nadále spolupracovala. Přes veškerou snahu konstatoval lékař smrt. Po domluvě s operačním
střediskem se jednotka vrátila na základnu.
Ve 12:35 hod. byla na žádost místostarosty jednotka na místo povolána znovu, aby vypomohla
s transportem nebožtíka do vozu pohřební služby.
Dne 4. 12. 2020 od 23:39 do 00:23 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 Liaz k dopravní nehodě
osobního vozidla, které se nacházelo mimo komunikaci I/9 u obce Chlum. Vozidlo bylo zajištěno proti
možnému vzniku požáru, k úniku provozních kapalin
nedošlo. Řidič, který se nacházel venku z vozu utrpěl
oděrky v obličeji. Byl předán do péče zdravotníků. Na
místě byla přítomna také policie. Po odjezdu ZZS se
jednotka vrátila zpět na základnu.

Dne 9. 12. 2020 od 11:50 do 13:41 hodin byla jednotka v počtu 1+3 povolána k pomoci zdravotníkům.
Na místo dorazila jednotka pěšky, protože se jednalo
o objekt přes ulici. Jednotka vypomohla se snesením
pacienta a jeho transportem do sanitního vozu.
Dne 11. 12. 2020 od 7:14 do 7:36 hodin vyjela jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+4
k technické pomoci ke spadlému telefonnímu vedení
do Zakšína k autobusové zastávce. K potrhání telefonního kabelu došlo patrně při průjezdu vysokého
vozidla nebo vozidla s vysokým nákladem. Kabel
z komunikace č. III/2695 jednotka odstranila a prostřednictvím operačního střediska bylo požádáno
o přivolání technika.
Dne 11. 12. 2020 od 16:14 do 16:37 hodin vyjela jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+5
k technické pomoci k odstranění spadlého stromu
na komunikaci I/9 v Bukovci. Jednalo se rozlomenou
špičku spadlého stromu, přičemž došlo k poškození
reflexního dopravního značení. Jednotka odlomenou část stromu odtáhla mimo vozovku a provedla
úklid komunikace.
Dne 17. 12. 2020 od 14:02 do 15:34 hodin vyjela jednotka s technikou CAS 25 Liaz v počtu 1+3
k požáru autodílny v Doksech. Na místě již prováděla hasební práce jednotka HZS stanice Doksy. Naše
jednotka po domluvě s velitelem zásahu pomáhala v
dýchací technice s vynášením materiálu z dotčené
garáže. Následně byla ale jednotka odvolána k další
události - požáru sazí v komíně.
Zuzka Martínková

POTŘEBUJETE HASIČE?
VOLEJTE 150 NEBO 112.

hasiči
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Hasiči radí občanům:
Nástup zimního období přináší kromě radosti milovníkům zimy a vyznavačům zimních sportů také
řadu starostí a nepříjemných událostí spojených
s poklesem teplot, vytápěním objektů či vznikem námraz a přívaly sněhu. Výjezdy hasičů v tomto období
souvisejí převážně s požáry spojenými s provozem
kotlů centrálního vytápění a dopravními nehodami.
Požáry a otravy oxidem uhelnatým
Zastavme se nejdříve u problematiky topné sezóny a připomeňme si v této souvislosti alespoň několik
základních informací. Základní lhůta pro čištění spalinové cesty na pevná paliva s celoročním provozem
(např. běžný rodinný dům), kde je výkon kotle do
50kW, je 3x ročně. U spotřebiče na kapalná paliva 2x
ročně a 1x za rok je potřeba provést údržbu spotřebiče na plynná paliva. Vyhláška Ministerstva vnitra číslo 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové
cesty je benevolentní v tom, že umožňuje občanům,
pokud jsou toho schopni, si čištění spalinové cesty
na pevná paliva provést svépomocí. Minimálně jednou do roka však musí komín prohlédnout kominík.
Je-li před znovuuvedením zařízení do provozu
po klimaticky teplém období zanedbána pravidelná
údržba, hrozí jeho uživateli kromě nebezpečí požáru
i možnost otravy oxidem uhelnatým. Ta může nastat
jak v případě špatně průchodného komínového tělesa, tak i poruchou samotného tepelného zdroje.
Vzhledem k tomu, že záludnost úniku oxidu uhelnatého spočívá v tom, že není vidět ani cítit, doporučujeme při užívaní těchto zařízení instalaci detektorů
oxidu uhelnatého.
Dopravní nehody
Také pro snížení možnosti vzniku dopravních nehod v zimním období je důležité dodržovat určitá pravidla. Rozhodně bychom před jízdou neměli zapomínat na řádné očištění vozidla od sněhu a námrazy.
Malé průzory v čelním skle nejsou pro bezpečný
výhled z vozu zdaleka dostačující. Dejme za jízdy
pozor také na padající sníh a led ze střechy vozidel,
díky kterému může dojít k dopravní nehodě.
Nezapomeňme na novelu zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zákon
č. 133/2011 Sb., v souvislosti s povinností používat
v období od 1. listopadu do 31. března zimní pneumatiky, pokud to stav vozovky vyžaduje. A také na
to, že pro jízdu na sněhu bychom je měli hustit o cca
20 kPa více, než v létě. S tvorbou náledí je třeba nejčastěji počítat na mostech, v lesních úsecích a ve
vyjetých podélných stopách. Odstup mezi vozidly je
důležité udržovat větší než na suché vozovce. Minimálně tolik metrů, kolik činí polovina naší rychlosti
v km. Mějme také na paměti, že vytápění vozu
a vytvářené teplo přispívá k větší únavě a ospalosti,
proto je nutný pravidelný přísun čerstvého vzduchu.
Zároveň bychom měli pamatovat na to, že v zimním období můžeme uvíznout na silnicích v kolonách
i několik hodin. Proto je vhodné při jízdách na delší vzdálenost mít plnou palivovou nádrž, ve vozidle
deku, případně teplé nápoje. Při jízdě do horských
oblastí nezapomeňme na zimní řetězy, lopatu a trochu písku vhodného k podsypání kol vozu uvízlého
na zledovatělé vozovce.
por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje

14

zajímavosti

DUBSKÁ VÝROČÍ V ROCE 2021

Ernst Nepomucky

Od roku 1881 stála v parku vedle “malé” školy socha císaře Josefa II, odstraněná po roce 1918, její
podstavec byl zlikvidován až po II. světové válce.
Roku 1896 byl postaven městský špitál, dům čp. 1
v Nedamovské ulici.
Před 85 lety, roku 1936, vyšel turistický průvodce
Bohumila Kinského Dubské Švýcarsko. Roku 1971,
10. července, zemřel v Mühldorfu dubský fotograf
a nakladatel Karl Streer. Téhož roku, 26. srpna, zemřel v Innsbrucku malíř Ernst Nepomucky, dubský
rodák, známý pod jménem Ernst Nepo.
Letos oslaví dvojí výročí Gustav Zvěřina, kazatel
Jednoty bratrské (ochranovské), narodil se před 115
lety 17. ledna 1906 a zemřel 11. prosince 1991. Byl
to nadšený turista a památkář, podílel se na vydání
brožury o Dubé v roce 1974.
Před 25 lety byla vyhlášena na Dubsku přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky. Jedná se
o soustavu mokřadů na horním toku Liběchovky
a na jejích přítocích, kde se vyskytuje řada ohrožených druhů rostlin a bezobratlých živočichů.
myš

HÁDANKA
Hádanka pro tento
měsíc není úplně jednoduchá. Fotografie zachycuje věc, kterou nemáte
možnost vidět, přesto se
s ní ale můžete denně
"setkávat".
Foto Markéta Myšková

Řešení:
Na snímku je zachycen
hodinový stroj umístěný ve
věži dubské radnice.

Z nejstarších dějin dubského regionu si letos můžeme připomenout, že uplyne 630 let od první písemné zmínky o Chudém hrádku u Dřevčic. Jindřich
Berka z Dubé zvaný Jednooký v roce 1391 rozdělil
část svého panství mezi starší syny, Chudý hrádek
si ponechal, aby později připadl do dědického podílu
jednoho z mladších synů.
540 let uplyne od smrti Aleše Berky z Dubé zvaného Zakšinský, který zdědil po svém otci mimo jiné
Deštnou a Zakšín s hradem. Další osobnost z rodu
Berků z Dubé, která letos oslaví výročí, je arcibiskup
pražský Zbyněk Berka z Dubé, vzdálený potomek
Jindřicha Jednookého. Zbyněk Berka z Dubé se narodil před 470 lety v roce 1551 na tvrzi Dřevěnice
u Jičína a zemřel před 415 lety 6. března 1606. Zajímavostí je, že působil jako velmistr řádu Křižovníků
s červenou hvězdou – toho církevního řádu, od kterého Ronovci, z nichž páni z Dubé pocházejí, dubské panství koupili. K roku 1551 se připomíná Černý
mlýn v Nedamově, a to při události, kdy Šimon z Černého mlýna a Havel z Dražejova zabili Jana Nerodu
jinak zvaného Šálený.
Před 430 lety roku 1591 vydali bratři Jiří a Václav
Berkové pro město Dubá potvrzení městských práv,
která dokládaly bohatství města v tomto období.
V průběhu 17. a na počátku 18. století se situace
v Dubé velmi zhoršila, roku 1711 postihl město druhý
z velkých požárů, při nichž shořely originály městských privilegií. Lepší časy přišly až se Swéerts-Sporcky. Roku 1726, tedy před 295 lety, nechala
Anna Kateřina Swéerts-Sporck postavit na dubském
náměstí sloup Nejsvětější Trojice. Toho roku byla
také v Dubé postavena nová, tak zvaná malá, škola.
V letošním roce, 6. listopadu, si můžeme připomenout 185. výročí smrti básníka Karla Hynka Máchy
a dvojí výročí jeho dobrého přítele, se kterým putoval zdejším krajem Eduarda Hindla. Hindl se narodil
v Praze před 210 lety, 10. září 1811 a v Praze také
zemřel, a to 13. dubna 1891.
V roce 1831 započala stavba hlavní silnice z Dubé
do Mělníka, dokončena byla o tři roky později. 170.
výročí letos slaví dubská empírová radnice, v roce
1851 byla dokončena a v tomtéž roce byly také zřízeny městské hodiny.

Gustav Zvěřina
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MALÁ PROCHÁZKA KOLEM LHOTY
Vesnická památková rezervace Lhota s mnoha
půvabnými ukázkami lidové architektury je zajímavá
sama o sobě. Ale i v jejím okolí je řada míst, které
stojí za to vidět. Výchozím bodem malé, necelých
5 km dlouhé, procházky bude centrum obce s rybníčkem a křížkem za dvěma jírovci.

Od křížku půjdeme malý kousek po silnici směrem
na Zátyní a před roubenkami zabočíme doprava na
cestu, která vede mezi velkým roubeným domem
a pobořenou stodolou.
Cesta se noří do lesa a kamenný úvozem stoupá
vzhůru.

Dojdeme k rozcestí, kde se dáme mírně vpravo
a na dalším rozcestí zabočíme vlevo. Cesta se stáčí
nejdříve vlevo, pak ostře doprava a klesá dolů a poté

opět zatáčí vlevo. Po levé straně se objevují skalní
útvary, některé velmi bizarní. Zajímavá je i paseka
v jednom místě napravo, zvedající se ke zcela rovné horní hraně. Cesta se poté, oproti zákresu v mapách, ostře stáčí doleva a stoupá stráňkou nahoru
k zeleně značené cestě od Dřevčic. Na této cestě
se dáme vlevo a po pár desítkách metrů dojdeme
k rozcestí Velká Řepčice na Husí cestě.

Červená a zelená turistická značka vede k rozcestí Pod Čířem a dále k Čapu, červená zpět po Husí
cestě míří ke Skalce, Husí cesta mírně vlevo není
značená, vede po ní pouze cyklotrasa. A půjdeme po
ní i my. Mineme několik odboček, ale pokračujeme
stále rovně. Všimneme si ohořelých stromů v místech nedávného požáru. Husí cesta po 1 kilometru
vyústí na silnici od Zátyní.
Na silnici se dáme doleva, ale po necelých 100
metrech odbočíme ze silnice doprava a vzápětí ještě jednou doprava. Cesta vlevo vede k vodárně. My
ale vzápětí odbočíme znovu doprava, cesta prudčeji
stoupá úvozem do lesa a nahoře cesta zahýbá ostře
vlevo. Pokračujeme po ní až do místa, kde vpravo
uvidíme pahorek. Vydáme se po úzké pěšině na jeho
vrchol. Nahoře si můžeme prohlédnout skalní monument, kterému se dle Bohumila Kinského dříve říkalo
Tlustý hejtman (Dicker Hauptmann), či také Strážník.
Vrch sám se jmenuje Strážnice s nadmořskou výškou 398 m.

Vrátíme se pěšinkou dolů na cestu a pokračujeme ještě po ní dál. Vlevo pak uvidíme další návrší,
na které opět po pěšině vystoupáme. Neuvěřitelný

skalnatý vrcholek Žákovy hory s nadmořskou výškou
582 m překvapí svými tvary i dutinami v nejvyšším
místě. Navíc nabídne pěkný rozhled do krajiny. Po
prohlídce tohoto přírodního úkazu sestoupíme opět
dolů na cestu a vracíme se směrem zpět. Po pár krocích odbočíme doprava na pěšinu, klesající úžlabím
dolů.
Scházíme k úpatí skalnatého vrcholu. I zde můžeme obdivovat podivuhodné skalní útvary. Pěšina
nás vede řídkým lesem, napravo nad ní si všimneme skalního okna, zepředu dvojice skal vypadá jako
zvířecí čenichy. Pěšina posléze vyústí na polní cestu, kde se dáme doleva a dojdeme k domům Lhoty
a po silnici se vrátíme k opravenému rybníčku v centru osady.
myš
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nejlepší místo pro život

ZAHŘÍVACÍ BYLINY
… ten pocit, když přijdete promrzlí z venku, nohy
studené, ruce studené a vezmete do rukou teplý hrnek s voňavým čajem… A čaj nemusí vonět rumem,
může vonět bylinkami, medem nebo skořicí.
Heřmánek pravý, Matricaria chamomilla
Ze starého herbáře: “Heřmánek zahřívá a suší, složení jest ušlechtilého.„ Heřmánek má potopudné,
uklidňující, dezinfekční a proti zánětlivé účinky. Mohou ho pít úplně malé děti i budoucí maminky.
Je to jednoletá bylinka, ale na zahrádce můžete pěstovat také vytrvalý heřmánek římský s téměř stejnými
účinky.

Mateřídouška obecná, Thymus serpyllum
Čaj z mateřídoušky pomáhá uvolňování hlenu, mírní
kašel, zabraňuje nadýmání.
Maria Treben píše: „Kdo bude pít po ránu místo
kávy šálek mateřídouškového čaje, pocítí záhy její
léčivé účinky: duševní svěžest, dobrý pocit v žaludku
a obecnou pohodu – a zbaví se ranního kašle.“ Tedy
zkuste! Anebo zkuste posilující koupel: 200g mateřídoušky a půl litru vody chvilku povaříme a vlijeme
do lázně.

Černý bez, Sambucus nigra
Čaj z květů bezu vyvolává pocení, snižuje horečku
a příznivě působí na cévní stěny. Také ulevuje při
neuralgiích, migréně, bolesti zad. Nejsilnější čarovné
účinky má bez na svatého Jána – kdo sní v poledne
smažený květ, po celý rok nezastoná. Tak si to do
června pamatujte!
Velmi zdravý je také likér z plodů černého bezu – potřebujeme bezinky, cukr, černou kávu, hřebíček, kousek skořice (svaříme a přecedíme) a přidáme rum.

Rozmarýn lékařský, Rosmarisnus officinalis
Prokrvuje, povzbuzuje, zahřívá a pomáhá s nízkým tlakem, upravuje také trávení. Posiluje paměť
a usnadňuje soustředění. Výborný je proti studeným
nohám. Pozor, neměl by se používat v těhotenství,
prokrvuje dělohu.
Pokud venku prochladnete nebo na vás něco leze,
doporučujeme rozmarýnovou zahřívací koupel, nakapejte do ní pár kapek oleje nebo silnější odvar.
Nejúčinnější je namočit bylinu přes noc do studené
vody, pak krátce povařit a nechat asi patnáct minut
louhovat. Po přecezení odvar vlijte do horké lázně.

Do nového roku přejeme všem čtenářům hlavně
zdraví! A něco proto udělejte – třeba si právě teď
uvařte bylinkový čaj.
… anebo se přihlaste na některý náš bylinkový kurz:
Nejbližší kurz: 6. 2. 2021 sobota - workshop „Jak
založit vlastní bylinkovou zahrádku“ a použití
běžných bylinek, 10 – 17 hod
Navrhnete si Vaši vlastní zahrádku nebo bylinkový
záhon. Představíme si vybrané bylinky, vyberete si
své oblíbené. Budeme mluvit o jejich využití v léčitelství, v kuchyni, ale i ve floristice. Probereme si ekologické nároky jednotlivých druhů a zvolíte si vhodný
typ výsadby. Vybírat můžete např. mezi vyvýšeným
záhonem, jedno druhovým nebo smíšeným, štěrkovým nebo mozaikovým.
Zaměřeno na bylinky hezké i v zimě a jedlé plevele.
Čas: 10 – 17 hodin
Na všechny kurzy je třeba se registrovat předem.
Jana Samcová

Setkání a kurzy
jaro 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

Lípa srdčitá, l. velkolistá, Tilia cordata, T. pla
typhyllos
Lipový čaj vyvolává pocení, zmírňuje bolesti hlavy,
celkově zklidňuje. Je výborný při nachlazení, kašli,
zahlenění i snížení horečky. Může se pít dlouhodobě. Neobyčejně silnou magickou energii má dvanáct
lip vysazených do kruhu. V jeho středu může prožít
mystickou sílu i méně vnímavý člověk, pocítí láskyplnost a krásu.

Protichřipková čajová směs (Maria Treben):
10 g bezového květu
5 g podbělu
5 g heřmánku
5 g lipového květu
10 g smetankového kořene
5 g jahodníkového listu
15 g tužebníku
Na jeden šálek vrchovatá lžička, spaříme a necháme
5 minut vyluhovat. Denně pijeme 3 šálky, půlku prvního šálku vypijeme před snídaní.
Zdroje:
Maria Treben: Moje léčivé rostliny
Klára Trnková: Bylinkový kalendář 2019
Pavel Váňa: Léčivé stromy a keře podle bylináře
Váni
Klára Trnková: Magické byliny
https://www.novinky.cz/zena/zdravi/clanek/byliny-pro-zahrati-tela-i-duse-40306766

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

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
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CO JE NOVÉHO
V LESOPARKU?
V září jsme měli pěkně našlápnuto v Lesoparku
Dubá budovat a pracovat. Bohužel vládní nařízení
nám nedovolovala zorganizovat další hromadné brigády. I přes to všechno se nám něco velmi pěkného podařilo, Lesopark Dubá má svou vlastní uvítací
ceduli i s usměvavými postavičkami Dubánků. Toto
krásné dílo vzniklo pod rukami našeho zasloužilého autora Martina Ruperta a máme z něj opravdu
velkou radost.
Děkujeme manželům Šimonovým za věnované
dubové špalky a Jiřímu Hraběti za darovanou dubovou fošnu.
Těšíme se na jaro, až se situace zlepší a budeme
se moci vrhnout do další práce.
Už jste si byli naši Dubánkovou rodinku prohlédnout?
Jarmila Rupertová, Irena Žalovičová

ZAPOJTE SE DO PTAČÍ HODINKY
O projektu České společnosti ornitologické Ptačí
hodinka jsme vás informovali již v loňském roce. Letos se Ptačí hodinka koná ve dnech 8. - 10. ledna.
Zapojit se do této akce je velice jednoduché, potřebné informace vám přinášíme níže.
Kdy sčítat
Ve vyhlášeném termínu od pátku do neděle. Sčítá
se po dobu jedné hodiny (60 minut). Výběr přesného
času v tomto rozmezí záleží pouze na vás.
Kde sčítat
Kdekoliv – na zahradě, na balkoně, v parku,
u lesa… Vybereme si takové místo, na kterém rádi
strávíme hodinu pozorováním ptáků. Nejlepší je
z tepla domova sledovat krmítko pravidelně zásobené kvalitní a rozmanitou stravou. Ptáci si zvyknou jej
navštěvovat a my budeme mít pestrou podívanou.
Jak přesně mám sčítat
Bereme v úvahu všechny ptáky, které během své
hodiny spatříme – není důležité, zda přímo přistáli
na krmítku nebo jen prolétli kolem. Pro správné
vědecké výsledky je podstatné, abychom žádného
ptáka nezapočítali dvakrát. Proto pro každý druh zaznamenáváme nejvyšší prokazatelný počet jedinců,
který se objevil v našem zorném poli. Za každý druh
hlásíme jen jedno číslo – počty samců, samic či mláďat nerozlišujeme.
Co pro sčítání potřebuji
• Místo, kde budu pozorovat – nejlépe krmítko
s kvalitní potravou.
• Hodinu času ve vyhlášeném termínu.
• Formulář k zaznamenávání (buď elektronický formulář v mobilu či počítači nebo tužku a sčítací arch
z letáku s kresbami nejčastějších hostů na krmítku,
který nám zápis v terénu usnadní) - toto je ke stažení
na www.ptacihodinka.birdlife.cz
• Hodit se může i dalekohled a příručka k určování
ptáků.
Jak a kam mám poslat svá pozorování
Na výběr jsou dvě možnosti: elektronický a papírový formulář. Elektronický formulář se dá využít
dvěma způsoby. Buď online během pozorování – na
začátku si jej otevřeme, spustíme časovač a pak už
jen jednoduše zaznamenáváme nové ptáky, které
jsme viděli. Nebo si na pozorování můžeme vzít papír či sčítací arch z letáku a tužku, poznamenat si čas
sčítání, všechny spatřené druhy, včetně jejich počtů,
ukončit pozorování a teprve poté své záznamy – najednou – přepsat do počítače a odeslat.

Elektronický formulář má řadu výhod – výsledky
z něj se objeví ihned na webu, umožňuje zaznamenat více informací o místě pozorování (např. blízkost
lesa, keřů či rybníků v okolí) a snáze se zpracovává
(odpadá přepis dat).
Papírový formulář je volně ke stažení jako součást
letáku. Můžeme jej využít jako pomůcku při samotném sčítání a data pak odevzdat přes elektronický
formulář. V případě, že nemáme a nebudeme mít
přístup k internetu, lze vyplněný papírový formulář
zaslat poštou na adresu: Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 34, 150 00, Praha-Smíchov.
Výsledky, ať už klasickou poštou či elektronicky
odešleme do týdne od pozorování.
zdroj: www.ptacihodinka.birdlife.cz
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Klub malých dubáčků

ADVENTNÍ AUKCE

V letošním roce nám bylo odepřeno společné
tvoření a následný prodej na náměstí při rozsvícení
vánočního stromu. Vytvořili jsme proto adventní výzvy formou aukcí, které probíhaly přímo na FB Klubu
malých Dubáčků.
Výrobky do aukcí nám věnovaly Jana Pravdová,
Anna Čížová, Věra Říhová, Irena Žalovičová, Anita
Černá, Romana Holíková, manželé Rupertovi.
Děkuji všem, kteří jste v aukcích přihazovali. Díky
vám se podařilo na aukcích vybrat neuvěřitelných
10 400 Kč na provoz Klubu malých Dubáčků, krásných 1700 Kč pro Adámka Číže a milých 950 Kč pro
Útulek Dogsy.
Děkuji za Vaši podporu a přízeň. Nemůžu se dočkat okamžiku, kdy se nám všem život zase vrátí
do normálních kolejí, a těším se na to, až pro vás
budu moci otevřít herničku a pořádat pro vás tradiční a oblíbené akce. Přeji vám všem zdraví, pohodu
a optimismus do nového roku 2021.
Jarmila Rupertová
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KONEČNĚ VE ŠKOLE
Žáci 4. třídy se nám vrátili do školních lavic v době
adventu. Ve třídě jsme si ozdobili stromeček a vyzdobili okna. Také jsme psali Ježíškovi. Víte, co by zajímalo žáky 4. třídy, kdyby se s Ježíškem mohli vidět
a zeptat se ho na jakékoliv otázky?
Jen si to přečtěte:
Sára: Ahoj, jak se máš? Jak to zvládáš všem rozdávat dárky? Já bych si tě představovala hodného
a pracovitého Ježíška. Já bych chtěla vědět, jestli
jsem na seznamu zlobivých a nebo hodných. A chtěla bych tě někdy vidět. Tak zatím ahoj.
Ema: Ahoj Ježíšku, zajímalo by mě, jak dokážeš
všem dětem přinést dárky tak rychle?? Pomáhají ti
doopravdy skřítkové? Do jaké školy jsi chodil? Děkuji
za všechny dárky a radost.
Milan: Ahoj Ježíšku, jak se máš? Já se mám dobře. Chci se tě zeptat, jestli mi řekneš něco o sobech,
protože si je chci také vycvičit a jezdit na nich. A mohl
bych se u vás někdy stavit? A to je asi vše.
Bianka: Ahoj Ježíšku, zajímá mě, jak rychle stíháš nosit dárky? Kam jsi chodil do školy a kde bydlíš? A někdy bych tě chtěla vidět. Děkuji, že nám
nosíš dárky. Máme tě všichni rádi. Děkuji za všechny
dárky. Veselé Vánoce.
Marian: Ahoj Ježíšku, jak to zvládáš roznášet tolik
dárků? Máš soby, kočku, pejska a nebo myš?
Dominika: Ahoj Ježíšku, jsi moc hodný člověk,
mám tě moc ráda. Kolik ti je let? Jak vypadáš? Jak
to všechno stíháš?
Janička: Milý Ježíšku, moc bych se tě chtěla zeptat na nějaké otázky. Jak rychle rozdáváš dárky?
Jak sehnáváš dárky? A jak to, že to děláš tak rychle?
A chci se s tebou seznámit. A to je vše. Přeji ti pěkný
den. Ahoj.
Dominik: Ahoj Ježíšku, jak se máš? Já dobře. Co
skřítkové? Mají se dobře? Jak to jde s těma dárkama, vyrábíš je pro hodně dětí?

Nejlepší stavba
ze stavebnice
Letošní školní rok nás omezil v pořádání některých akcí, např. sportování nebo žáky oblíbené spaní v družině. Proto jsem se žáky 2. B uspořádala
soutěž o nejlepší stavbu ze stavebnice. Podívejte
se, co se dá vytvořit, když zapojíte fantazii.
Vedoucí vychovatelka Lenka Treutnerová

ze života škol

Alice: Ahoj. Jak stíháš vyrábět tolik dárků? Kolik
ti je let? Umíš násobilku? Taky pečeš cukroví? Máš
taky stromeček?
Klárka: Ahoj Ježíšku, jak se máš? Já se mám
dobře. Už se těším na Vánoce. Snad bude hodně
sněhu na sáňkování. Sáňkuješ Ježíšku? Já ano.
Tento rok budou Vánoce určitě hezké jako vždy. Co
se ti na Vánocích nejvíc líbí? Mě se líbí, jak všechno
svítí. Přeju ti hezké Vánoce.
Adéla: Ahoj Ježíšku. Mám malej dotaz. Zajímá
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mě, jak to děláš, že máš tolik dárků a nikoho nezajímá, že je rozdáš všem v ČR. A ty si nenecháš ani
jeden dárek?
Michal: Milý Ježíšku, jak se máš? Kolik ti je let?
A seš kluk nebo holka? Chtěl bych tě vidět a existuješ?
Dan: Milý Ježíšku, jak se máš? Kolik ti je let? Jak
rozdáváš ty všechny dárky do všech domů?
Vilda: Jsi kluk? Jsi doopravdický? Napiš mi to.
Čtvrťáci s paní učitelkou Konšelovou

EKOŠKOLA DUBÁ BUDE OPĚT
OBHAJOVAT TITUL, DRŽTE JÍ PALCE
Od školního roku 2020/ 2021 mají všechny Ekoškoly v ČR - tedy i naše škola - možnost získat tři
stupně mezinárodního ocenění.
Jedná se ocenění za projití Bronzové cesty, Stříbrné cesty a ocenění nejvyšší za projití Zelené cesty =
získání Zelené vlajky (původně titul Ekoškola).
Naše škola je v mezinárodním programu zapojena od roku 2006 a v roce 2008 získala titul Ekoškola
poprvé, dokonce jako první základní škola v Libereckém kraji.
Od té doby obhájila titul Ekoškola už třikrát, v pravidelných čtyřletých intervalech.
V roce 2020 má titul obhájit počtvrté. Vzhledem
k novým kritériím a nově zavedenému systému hodnocení zapojených škol se naše škola bude ucházet
o titul nejvyšší, tedy o titul Zelená škola.
V současné chvíli proběhla konzultační návštěva
zástupce programu Ekoškola s koordinátorem naší
školy a koncem ledna 2021 proběhne audit (návštěva) zástupců mezinárodního projektu Ekoškola
a naše aktivní obhajoba přímo v běžném školním
režimu.
Zelená cesta vede k získání titulu Zelená škola
(dříve titul Ekoškola) a je téměř totožná s cestou,

která doposud vedla k získání titulu a zelené vlajky.
Být nositelem Zelené vlajky ukazuje, že skrze
plně realizovanou metodiku 7 kroků u dětí rozvíjíme
schopnost a ochotu aktivně a samostatně zlepšovat
životní prostředí a ovlivňujeme tak i celou naší školu.
Zelenou vlajku a další insignie následně škola dostane při slavnostní ceremonii v červnu 2021.
Držte nám pěsti, jdeme do toho!
Jana Mašková

Jídelna základní
školy informuje
Milí strávníci, dovolujeme si vás informovat, že školní jídelna pro vás opět začíná vařit
obědy od 4. ledna 2021.
Do nového roku Vám všem přejeme hodně zdraví, štěstí a dobrou chuť.
kolektiv ŠJ
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ze života škol
Ekoaktivita
Čtvrtá třída se Ekoúkolu zhostila na jedničku. Rozhodli jsme se, že uděláme hostinu ptáčkům. Ve
škole jsme pro ptáčky vyrobili lojové koule a rozvěsili je po stromech. Pomocí 100 % rostlinného tuku a
zrníček jsme vyrobili 37 koulí. Dobrou chuť ptáčci!
Čtvrtá třída s paní učitelkou Konšelovou

Pečení perníčků
u čtvrťáčků

Výslužka
pro zvířecí sousedy

Čtvrtá třída se rozhodla nasát vánoční atmosféru
i ve škole. Zadělali si těsto na perníčky a v odpoledním vyučování těsto vyváleli, vykrájeli a upekli. Provoněli jsme celou školu a všem se sbíhali sliny. Další
den jsme perníčky nazdobili a odnesli domů.
Čtvrtá třída s paní učitelkou Konšelovou

V předvánočním čase myslíme nejen na své nejbližší, ale i na zvířátka v přírodě. Proto jsme se rozhodli obdarovat je na naší školní zahradě a vytvořili
jsme jim nejrůznější dárky v podobě pamlsků zavěšených na větvích stromů nebo keřů. Kdo si přijde
smlsnout, nebude litovat.

Prvňáčci podarovali
zvířátka v lese
V posledním týdnu se naši prvňáčci vypravili
s výslužkou pro zvířátka přímo do lesa. Zanechali
v krmelci dobroty, které tak jistě v období Vánoc
potěší naše zvířecí kamarády.
Letošní rok zatím dětem nedopřál dostatek
sněhu, aby si užily typických radovánek, a tak se
místo koulování zasypaly spadaným listím. Moc
se jim to líbilo a vykouzlilo úsměv na tváři. (Nebojte, zase si po sobě uklidily). Máme tak hezkou
vzpomínku nejen na zvířátka.
Mgr. Jana Konopáčová

Šesťáci vyráběli
dárky pro zvířátka
Šesťáci myslí na zvířátka i při pečení a zdobení
cukroví. Snad si na ovoci pochutnají tak, jako my na
cukroví.
Veronika Zítková

Dubáček | leden 2021
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Páťáci u krmelce
17. 12. se páťáci vydali ke krmelci, aby nakrmili divoká zvířátka. Každý, kdo si přinesl nějaké dobroty, se
v okolí krmelce pokusil vytvořit nějaký obrazec. Také
jsme dali do krmítka ptáčkům nějaké zrní a zob.
Páťáci a paní učitelka Dvořáková

Kořenová a košťálová Podzimní opékání
zelenina
Poslední podzimní túru jsme zakončili překvapeVydali jsme se s dětmi na výlet do ekocentra
v Brništi. Mrkev nebo květák zná každý, ale co je
to takový tuřín? To i spoustu dalších zajímavostí se
dozvěděly děti zábavným prožitkovým učením. Zahrály si pohádku O veliké řepě, řepu se jim podařilo
nakonec i vytáhnout.
Naučily se rozeznat různé druhy zeleniny, dokázaly zeleninu třídit podle kořene a plodu, vědí, které
časti se mohou jíst, některé druhy dokonce i ochutnaly. Na závěr si vyrobily loutku mrkvičky a plní zážitků a dojmů zvesela vyrazily zpátky do školky.
Za kolektiv MŠ G. Garrihy

ním. Kousek za Dubou jsme měli možnost si opéci
buřtíky a věřte, že nám všem i v tom sychravém podzimním počasí přišly k chuti. Proto moc děkujeme
pánům dřevorubcům za přípravu ohně a spolupráci
při opékání. Mňam, to byla ale dobrá túra.
MŠ Dubá

Mikuláš nezapomněl
ani na školku
Mikuláši, Mikuláši - kdo to tady děti straší? Kdo tu
řinčí řetězem? Že by čert? Ale my se čerta nebojíme,
společně mu zazpíváme.
Někdo měl namále, někdo se smál, ale Mikuláš
s andílkem všem balíček dobrot dal.
MŠ Dubá

Divadélko Koloběžka
"Kolo, kolo, koloběžka, jízda na ní není těžká, je
to príma špás. Vozí děti do pohádky, nejdřív tam
a potom zpátky..."
Touto znělkou nás vždy vítá oblíbené divadélko
Koloběžka, které k nám do školky po dlouhé pauze
přijelo s pohádkou Trampoty čerta Huberta. My si
zase mohli zazpívat, zatleskat, čertík nám vysvětlil,
proč loupežník patří do pekla, že krást se nesmí a jak
se polepšit. Těšíme se na další Kolopohádku.
MŠ Dubá

Nový pracovní ponk

Betlém v MŠ Dubá

Touto cestou bychom chtěli vyjádřit obrovský dík
panu Česanému, který nám poskytl věcný dar v podobě pracovního stolu.
Ponk bude součástí venkovní učebny, pracovat
na něm budou moci, všechny děti z MŠ, vyzkouší
si svoji zručnost, budou se učit bezpečnosti při práci
s nářadím a náčiním a celkově tak mají možnost rozvíjet svoje polytechnické dovednosti.
Ještě jednou velký díííík.
Za kolektiv MŠ G.Garrihy

V letošním roce je to trochu jinak. Adventní výstava v městské šatlavě se nemohla uskutečnit a tak
jsme využili prostor přírodní učebny na zahradě.
Téma pro letošní vánoční tvoření bylo BETLÉM.
Tvořili jsme ve všem třech
třídách a rodiče doma s dětmi. A musíme uznat,
že dílo se moc zdařilo. Vznikl krásný betlém se vším,
co do něj patří. Děkujeme všem rodičům, kteří se zapojili za skvělou spolupráci.
MŠ Dubá
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