říjen 2017

1

Měsíčník informací z Dubé a okolí

zdarma

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, prvním tématem mého říjnového sloupku jsou kompostéry, na které již řadu týdnů ti z vás, kteří o ně projevili zájem, netrpělivě čekají. Jak jsem zmiňovala v jednom z minulých vydání městského
zpravodaje, kompostéry máme skladem a v době, kdy píši tento sloupek,
čekáme na rozhodnutí z Ministerstva životního prostředí ČR, na jehož základě je budeme moci začít vydávat. Vzhledem k tomu, že byly pořízeny
na dotaci, je celý administrativní proces poněkud složitější a zdlouhavější.
Navíc je důležité, abychom před vydáváním kompostérů měli k dispozici
všechny nezbytné dokumenty, které připravuje v souvislosti s přidělením
dotace ministerstvo. Proto vás žádáme o trpělivost. Ihned, jak dostaneme
svolení k výdeji, budeme vás kontaktovat. Spolu s kompostéry dostanete
také obálku, kde bude jak návod na sestavení, tak
informační brožura o správném postupu kompostování, smlouva a předávací protokol, který podepíšete při převzetí nádoby. Ve všech obálkách jsou
připraveny samolepky, které musí být nalepeny na
každém kompostéru. Na těchto samolepkách jsou
informace o dotačním titulu, z něhož byly nádoby
pořízeny a především číslo kompostéru, které je
shodné s inventárním číslem a číslem smlouvy.
Samolepky je nutné nalepit na kompostér při jeho
převzetí, aby se předešlo případné ztrátě. Věřím,
že i přes oddálení výdeje nádob občanům budete jako jejich uživatelé spokojeni. Kompostéry jsou
velice snadné na sestavení, přesto, v případě zájmu (zejména pak u starších občanů) s jejich sestavením naši zaměstnanci vypomohou.
Ráda bych se několika větami vrátila k zářijové akci pořádané městem, na mysli mám Dny evropského dědictví, které se jako tradičně odehrály v Sušárně chmele. Do této jedinečné technické
památky v letošním roce můžeme investovat bezmála tři miliony korun, přičemž jeden milion jsme
vyčlenili z rozpočtu města. Další práce bylo možné realizovat díky dotaci
z Programu záchrany architektonického dědictví od Ministerstva kultury ČR
ve výši 750 tisíc korun a také díky prostředkům ve výši jednoho milionu
korun, které nám poskytl Liberecký kraj. Byla jsem skutečně ráda, že jsme
na Dnech evropského dědictví mohli přivítat paní Ing. Květu Vinklátovou,
členku rady Libereckého kraje pověřenou řízením rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Právě ona se výraznou měrou zasloužila o to,

že jsme milionový příspěvek na opravu sušárny od kraje získali. Vzhledem
k tomu, že paní Ing. Vinklátová se s původním stavem této památky dobře
seznámila, byla velice mile překvapena, jak velký kus práce jsme na sušárně v letošním roce odvedli. Po odstranění narušených vnitřních omítek,
opískování trámů a obnovení původního průchodu, který byl v minulosti zazděn, vypadá sušárna uvnitř naprosto jinak, než jak jste ji mohli vidět při
loňských Dnech evropského dědictví. Chtěla bych tímto zároveň poděkovat
všem, kdo se podíleli na přípravách a realizaci programu letošního ročníku.
Výzdoba, hudební vystoupení Sboráčku, pana Pavla Maška a paní Renaty
Dvořákové, prezentace plánované naučné stezky po městě v podání Bc.
Lucie Heringové, prohlídka sušárny s poutavým výkladem Ing. Petra Kmínka, tvořivá dílna Klubu malých Dubáčků, vynikající občerstvení, chmelový
čaj nebo možnost vyzkoušet si chůzi bosou nohou po chodníčku z chmele
– to vše nám velice zpříjemnilo sobotní odpoledne. Venku před sušárnou

mohli přítomní obdivovat kovářské umění pana Hynka Pauzra a vystavené,
krásně zrekonstruované staré motocykly pana Jiřího Kadlečka. Program
uzavřela kapela SUNSET. Všem zúčastněným i návštěvníkům děkuji za
vydařenou akci a již nyní se těším na příští ročník.
Přeji vám pohodový barevný podzim.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

MIMOŘÁDNÝ SVOZ AZBESTU

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Vážení, jak jsme avizovali v minulých vydáních Dubáčku, mimořádný svoz nebezpečných odpadů s obsahem azbestu se uskuteční v říjnu. V době od pondělí 16. do soboty 21. října 2017 bude
ve sběrném dvoře umístěn uzavíratelný kontejner určený na přepravu tohoto odpadu. Možnost umístit sem odpady s obsahem
azbestu budou mít (v pracovní době sběrného dvora) trvale hlášení občané a vlastníci rekreačních objektů, kteří jsou zapojeni
do systému nakládání s odpady v našem městě, a to po předchozí telefonické dohodě na tel. čísle 724 857 243. Zavolat dopředu
je nutné především proto, abychom vám potvrdili, že je kapacita
kontejneru ještě dostačující.
Zuzka Martínková

Vážení občané, dovolujeme si vás informovat, že v pátek 20. října a v sobotu 21. října 2017 se konají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
V pátek 20. října budou volební místnosti otevřené v době od 14 do 22 hodin
a v sobotu 21. října pak v době od 8 do 14 hodin. V Dubé budou jako vždy
vyhlášeny tři volební okrsky, a to Dubá, Dřevčice a Deštná. Volební místnost
v Dubé bude opět v prostorách zasedací místnosti zastupitelstva v budově
Klubového domu čp. 86. Ve Dřevčicích bude volební místnost v čp. 1 v prvním patře (nad bývalým obchodem) a v Deštné bude volební místnost v prostorách knihovny v čp. 9.
Hlasovací lístky budou občanům doručeny do schránek a k dispozici budou samozřejmě také ve volebních místnostech.
Zuzka Martínková
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Usnesení z veřejného
zasedání zastupitelstva

ní komunikace, v souladu se skutečným dlouhodobým využitím tohoto pozemku.
pro schválení: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

Usnesení č. 7/2017 ze dne 21. září 2017 z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá.
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Zastupitelstvo města Dubá na svém zasedání
přijalo následující usnesení:
1) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele
zápisu pana Lubomíra Wagenknechta a paní Ing.
Lucii Dostálovou a zapisovatele usnesení paní
Mgr. Janu Maškovou.
pro schválení: 7 proti schválení: 0

zdrželo se: 0

2) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený program veřejného zasedání Zastupitelstva
města Dubá č. 7/2017.
pro schválení: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 6/2017 ze dne 22. června 2017, včetně
nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 7/2017 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha.
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě projednávání písemné žádosti – složka č. 9/17, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městské nemovitosti – stavby (budova
bez čp. nebo č.ev. – jiná stavba) stojící na stavební
parcele parcelní číslo 2/4, v obci Dubá, katastrální
území Horky u Dubé. Stavba je ve vlastnictví města Dubá a pozemek, na kterém stavba stojí je ve
vlastnictví žadatele. Bližší podmínky prodeje budou
uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

JUBILEA

Svatošová Jarmila, Dubá
Jílková Danuše, Panská Ves
Moravcová Ivanka, Dřevčice
Drdová Drahomíra, Nový Berštejn
Nikodémová Danuška, Dubá

70 let
81 let
85 let
87 let
84 let

4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 14/17, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městských nemovitostí – pozemků: pozemkové parcely parcelní číslo 103/3,
trvalý travní porost, o výměře 416 m2, části pozemkové parcely parcelní číslo 105/5, ostatní plocha (ostatní komunikace), o výměře 2 m2, v obci
Dubá, katastrální území Dubá. Přesné výměry
a rozsahy pozemků budou upřesněny geometrickým plánem. Jedná se o již zaplocené pozemky
navazující na pozemky ve vlastnictví žadatele.
Bližší podmínky prodeje budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 11/17, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městského pozemku: části
pozemkové parcely parcelní číslo 989, ostatní
plocha (neplodná půda), o výměře cca 250 m2,
v obci Dubá, katastrální území Zakšín. Přesná
výměra a rozsah pozemku budou upřesněny
geometrickým plánem. Jedná se o pozemek
navazující na pozemky ve vlastnictví žadatele
v blízkosti stavby čp. 5 v části obce Bukovec.
Bližší podmínky prodeje budou uvedeny ve zveřejněném záměru. Zbývající části předmětného
pozemku, které zůstanou i nadále ve vlastnictví
města Dubá, budou ve způsobu využití převedeny z kategorie neplodná půda do kategorie ostat-

pro schválení: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání majetkoprávního vypořádání k nemovitostem v rámci
plánované stavební akce města Dubá „Chodníky a přechod pro chodce, silnice č. I/9 v Deštné“
– návrh složka č. 12/17, vyhlášení a zveřejnění
záměru směny nemovitostí – pozemků, takto:
z vlastnictví města Dubá směnit část pozemkové parcely parcelní číslo 1573/1, ostatní plocha
(ostatní komunikace), o výměře cca 150 m2, a pozemkovou parcelu parcelní číslo 1573/2, ostatní
plocha (ostatní komunikace), o výměře 32 m2,
v obci Dubá, katastrální území Deštná u Dubé,
kde se jedná o pozemky navazující na pozemky ve vlastnictví fyzické osoby v blízkosti stavby
čp. 44 v části obce Deštná, za pozemek z vlastnictví fyzické osoby tj. část pozemkové parcely parcelní číslo 1368/1, vodní plocha, o výměře cca 180 m2, v obci Dubá, katastrální území
Deštná u Dubé, kde se jedná o pozemek navazující na pozemky ve vlastnictví města Dubá

Z městské matriky

NAROZENÍ

Vičanová Veronika, Dubá
Rudolf David, Dubá
Fuxa Matěj, Dubá

Dne 14. 10. 2017 oslaví zlatou svatbu manželé
Jarmila a Miloslav Svatošovi z Dubé, ul. Požárníků 145.
Srdečně blahopřejeme.

Dne 1. 10. 2017 uplynuly tři roky od
chvíle, kdy nás náhle navždy opustil pan
Petr Charouzek z Dubé. Stále vzpomínají
manželka a děti s rodinami.
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4d) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě projednávání
písemné žádosti – složka č. 13/17, vyhlášení
a zveřejnění záměru prodeje městského pozemku: pozemkové parcely parcelní číslo 139, ostatní
plocha (neplodná půda), o výměře 119 m2, v obci
Dubá, katastrální území Zakšín. Jedná se o udržovaný úzký pruh pozemku mezi silnicí a Zakšínským potokem v zastavěné části obce Zakšín.
S ohledem na existenci betonových sloupů s nadzemním elektrickým vedením a dále na případný
přístup např. při čištění potoka, je vhodné, aby
město Dubá zůstalo i nadále vlastníkem předmětného pozemku.

Dne 31. 10. 2017 tomu budou již čtyři roky, co nás po
prohraném boji s těžkou nemocí navždy opustil pan Vlasta
Donát z Krčmy. S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají
manželka Marie a děti s rodinami.
Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád.
Uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát.
Takoví lidé by neměli umírat…

Dne 23. října 2017 uplynou dva roky od
chvíle, kdy nás navždy opustil náš milovaný
tatínek, dědeček a bratr pan Jiří Hrabě ze
Zakšína. S láskou a bolestí v srdci stále
vzpomínají sestra, děti a vnoučata s rodinami.

Dne 29. 10. 2017 tomu budou tři roky, co nás
navždy opustila milovaná maminka a babička
paní Dagmar Martínková z Dubé. S bolestí
v srdci stále vzpomíná rodina.

v blízkosti stavby autobusové zastávky v Deštné.
Přesné výměry a rozsahy pozemků budou upřesněny geometrickým plánem. Vzhledem k tomu,
že směňované pozemky jsou téměř stejné výměry, a tudíž téměř stejné hodnoty, bude tato směna
pozemků provedena bez dalšího finančního vyrovnání. Bližší podmínky směny budou uvedeny
ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4f) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městských nemovitostí
– pozemků (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn,
písemná žádost složka č. 17/16): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o pozemkovou parcelu parcelní číslo 45/19, trvalý
travní porost, o výměře 54 m2, a pozemkovou
parcelu parcelní číslo 138/3, trvalý travní porost, o výměře 69 m2, v obci Dubá, katastrální
území Nedamov. Strana kupující: manželé pan
A.M. a paní J.M., kupní cena činí 4 920,- Kč
plus správní poplatky, (u pozemku p.p. p.č. 45/
19 bude dále účtováno k částce 2 160,- Kč 21 %
DPH), 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: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4g) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městské nemovitosti
– pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn,
písemná žádost složka č. 7/17): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o pozemkovou parcelu parcelní číslo 1250/27, trvalý
travní porost, o výměře 59 m2, v obci Dubá, katastrální území Korce. Strana kupující: manželé
pan P.S. a paní H.S., kupní cena činí 2 360,- Kč
plus 21 % DPH, plus správní poplatky, vše se
splatností nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní
ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode
dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
pro schválení: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4h) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městské nemovitosti
– pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost složka č. 27/16): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o pozemkovou parcelu parcelní číslo 260/8, ostatní
plocha (jiná plocha), o výměře 70 m2, včetně
porostů, v obci Dubá, katastrální území Deštná
u Dubé. Strana kupující: manželé pan J.D. a paní
L.D., kupní cena činí 2 800,- Kč plus 21% DPH,
plus správní poplatky, vše se splatností nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu
kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení
tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde
k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento
schválený prodej zrušen.
pro schválení: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4i) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městské nemovitosti
– pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn,
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písemná žádost složka č. 6/17): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o pozemkovou parcelu parcelní číslo 260/7, ostatní
plocha (jiná plocha), o výměře 114 m2, včetně
porostů, v obci Dubá, katastrální území Deštná
u Dubé. Strana kupující: paní Z.Š., kupní cena
činí 4 560,- Kč plus 21 % DPH, plus správní poplatky, vše se splatností nejpozději při podpisu
kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy
a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději
do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje.
Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
pro schválení: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4j) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městské nemovitosti –
pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn,
písemná žádost složka č. 8/17): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o pozemkovou parcelu parcelní číslo 260/6, ostatní
plocha (jiná plocha), o výměře 110 m2, včetně
porostů, v obci Dubá, katastrální území Deštná
u Dubé. Strana kupující: paní I.H., kupní cena
činí 4 400,- Kč plus 21 % DPH, plus správní poplatky, vše se splatností nejpozději při podpisu
kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy
a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději
do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření
předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený
prodej zrušen.
pro schválení: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4k) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městské nemovitosti
– pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost složka č. 10/17): podle
vypracovaného geometrického plánu se jedná
o pozemkovou parcelu parcelní číslo 260/10,
ostatní plocha (jiná plocha), o výměře 69 m2,
včetně porostů, v obci Dubá, katastrální území
Deštná u Dubé. Strana kupující: paní M.N., kupní
cena činí 2 760,- Kč plus 21 % DPH, plus správní
poplatky, vše se splatností nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy
a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději
do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje.
Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
pro schválení: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4l) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu číslo IE-124004672/SOBS_VB/1, „CL-Nedamov, výměna TS
CL_0665“, 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 – přeložení a úprava stávajícího
nadzemního kabelového vedení NN v rozsahu
cca 16 běžných metrů, na částech městských
nemovitostí – pozemků pozemkové parcele parcelní číslo 1331/2 a pozemkové parcele parcelní
číslo 1331/6, v obci Dubá, katastrální území Nedamov. Jednorázová finanční náhrada za zřízení
práv odpovídajících věcnému břemeni služebnos-

ti je sjednána ve výši 1 000,- Kč bez DPH. Budoucí strana oprávněná hradí všechny související
poplatky.
pro schválení: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4m) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti uzavřít smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu číslo
IV-12-4015631/001, „CL-Dubá ppč. 234/1, nové
Knn“, mezi městem Dubá (budoucí strana povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín
(budoucí strana oprávněná), která se týká umístění a provozování nového zařízení distribuční
soustavy – kabelového vedení NN a rozpojovací
skříň v rozsahu cca 70 běžných metrů, na částech městských nemovitostí – pozemků pozemkové parcele parcelní číslo 234/11, pozemkové
parcele parcelní číslo 443/2 a pozemkové parcele parcelní číslo 450/2, v obci Dubá, katastrální území Dubá.Jednorázová finanční náhrada za
zřízení práv odpovídajících věcnému břemeni služebnosti je sjednána ve výši 5 000,- Kč bez DPH.
Budoucí strana oprávněná hradí všechny související poplatky. Termín realizace uvedené stavební akce s ohledem na plánovanou rekonstrukci
městských komunikací v předmětné oblasti se
stanovuje nejpozději do 31. května 2018.
pro schválení: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5a) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se stavu finančních
prostředků města Dubá na bankovních účtech ke
dni 31. srpna 2017, který byl na hlavní činnosti
8 milionů 706 tisíc Kč, celkové finanční prostředky na účtech města Dubá byly 12 milionů 197 tisíc Kč, hospodaření města Dubá za leden až srpen roku 2017 skončilo kladným výsledkem ve
výši 2 miliony 793 tisíc Kč.
5b) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočtovou změnu č. 8 rozpočtu
města Dubá na rok 2017, viz příloha.

pro schválení: 6 proti schválení: 0 zdrželo se: 1

komentář starostky: Na straně příjmů jsou
navýšeny položky související s vyšším daňovými výnosy: 1121 – Daň z příjmů právnických
osob o 250 tisíc Kč, 1211 – Daň z přidané hodnoty o 450 tisíc Kč, 1381 – Daň z hazardních
her o 57 tisíc Kč, 1511 – Daň z nemovitých věcí
o 347 tisíc Kč, 1341 – Poplatek ze psů o 5 tisíc
Kč, 1361 – Správní poplatky o 50 tisíc Kč, v souvislosti s nadcházejícími volbami 4111 – Neinvestiční přijaté transfery o 50 tisíc Kč, a úprava dotací 4116 – Ostatní neinvestiční transfery o 713 tisíc
Kč (z toho: 750 tisíc Kč dotace Ministerstva kultury na Sušárnu, snížení dotace na sklepy o nezpůsobilé výdaje o 37 tisíc Kč), 4222 – Investiční
přijaté transfery snížení o 300 tisíc Kč o část dotace na Sušárnu z Libereckého kraje, která bude
v příjmech až s vyúčtováním v roce 2018. Dále
na straně příjmů dochází k navýšení těchto paragrafů: 3632 – Pohřebnictví o 10 tisíc Kč, 5512
– Požární ochrana – dobrovolná část o 32 tisíc
Kč o úhrady od pojišťoven. Na straně výdajů jsou
navýšeny tyto paragrafy: 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací o 43 tisíc Kč za zřízení věcného břemene na projekt bezbariérovosti
– chodník Deštná, 3612 – Bytové hospodářství
o 400 tisíc Kč – na projektovou dokumentaci
sociálních bytů z budovy bývalé Elitky a úpra-

vy učitelského bytu, 5512 – Požární ochrana –
dobrovolná část o 150 tisíc Kč na náhrady mezd
a kotel, 6112 – Zastupitelstva obcí o 40 tisíc Kč
v souvislosti se změnou zákona o odměňování
uvolněných zastupitelů, 6114 – Volby do Parlamentu ČR o 50 tisíc Kč. Návrh úpravy rozpočtu
města Dubá je přebytkový ve výši 981 tisíc Kč.
Celkový schodek rozpočtu pro rok 2017 je výši
5 milionů 700 tisíc korun a bude kryt z finančních
prostředků na účtech města.
6) SCHVÁLILO na návrh paní starostky založení dobrovolného svazku obcí EKOD (dále jen
„dobrovolný svazek obcí“), smlouvu o založení
dobrovolného svazku obcí, která je přílohou č. 1
tohoto usnesení, stanovy dobrovolného svazku
obcí, které jsou přílohou č. 2 tohoto usnesení,
vstup města Dubá do tohoto dobrovolného svazku obcí.
ZMOCNILO paní starosku k zastupování
města Dubá k účasti, jednání a hlasování o založení a vzniku dobrovolného svazku obcí a dále
k účasti v orgánech dobrovolného svazku obcí.

POVĚŘILO paní starostku k podpisu zakladatelských a dalších dokumentů dobrovolného
svazku obcí.
VZALO NA VĚDOMÍ nutnost zvolit kandidáty
do orgánů dobrovolného svazku obcí.
SOUHLASILO s tím, aby volbu za město
Dubá provedla paní starostka, a proto jí pověřuje, aby na ustavující členské schůzi dobrovolného svazku obcí činila vše potřebné ke zvolení
členů orgánů dobrovolného svazku obcí, zejména v rámci jejich volby hlasovala pro jejich
zvolení.
SOUHLASILO na návrh paní starostky
se zmocněním paní Ing. Evy Burešové, bytem
Doksy, aby podala návrh na zápis dobrovolného svazku obcí do rejstříku svazku obcí a zastupovala město v tomto řízení.
pro schválení: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Hlavním předmětem činnosti svazku je zabezpečení služeb v oblasti
nakládání s odpady a péče o životní prostředí.
Cílem svazku je společná realizace odpadového
hospodářství, zavádění principů oběhového hos-

Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá v srpnu
l Dne 1.8.2017 od 19:51 do 2.8.2017 – 4:38 hodin byla jednotka vyslána
Krajským operačním střediskem HZS Liberec s technikou CAS-32 a RZA I
Nissan Patrol v počtu 1 + 4 k mezikrajské výpomoci do Středočeského kraje (okres Mělník, k.ú. Vidim) k požáru lesního porostu na ploše 100 x 200
metrů. Pomocí vozidla RZA I Nissan Patrol prováděla jednotka vyhledávání
místa zásahu, příjezdové cesty a rovněž jím byla zajištěna strava a pitný
režim zasahujících hasičů. CAS-32 byla velitelem zásahu určena na doplňování vody a její posádka na provádění hasebních prací.
l Dne 2.8.2017 od 4:05 do 4:24 hodin vyjela jednotka s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 1 k technické pomoci na komunikaci III. třídy číslo 2601
(mezi obcemi Dubá a Chlum - Drchlava). Po příjezdu na místo zásahu byly
zjištěny dva spadlé stromy, které jednotka rozřezala pomocí motorové pily,
odstranila je z vozovky a provedla úklid komunikace.
l Dne 3.8.2017 od 7:55 do 8:06 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4 k technické pomoci na komunikaci III. třídy
číslo 27325 v k.ú. Ždírec (Ždírecký důl), kde zasahoval do jedné třetiny komunikace spadlý strom, na který upozornil řidič autobusu. Jednotka strom rozřezala motorovou pilou, odstranila jej z vozovky a provedla
úklid komunikace.

podářství do praxe a úspora prostředků dosud
vynakládaných jednotlivými členy svazku.
7) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se kulturních a společenských
akcí města Dubá
– Letní slavnosti města Dubá, které se konaly v sobotu dne 1. července 2017
– Sportovní hry v Nedamově, které se konaly
v sobotu dne 15. července 2017
– 23. ročník Mezinárodních jazzových dnů
Dubá – Nedamov, které se konaly v pátek dne
11. a v sobotu dne 12. srpna 2017
– Dny Evropského dědictví u Sušárny chmele v
Dubé, které se konaly v sobotu dne 16. září 2017.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Tomáš Novák, místostarosta města Dubá

Příští veřejné zasedání
zastupitelstva se bude
konat 19. října v Deštné

l Dne 8.8.2017 od 15:40 do 15:56 vyjela jednotka s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 3 k technické pomoci na komunikaci III. třídy číslo 2601
v obci Heřmánky, kde byly zjištěny dva spadlé stromy. Jednotka je pomocí motorových pil rozřezala, odklidila z vozovky a provedla úklid komunikace.
l Dne 9.8.2017 od 6:33 do 7:07 byla jednotka s technikou CAS-25 Liaz
v počtu 1 + 3 vyslána k dopravní nehodě nákladního automobilu přepravujícího dřevní hmotu, k níž došlo na komunikaci I. třídy číslo 9. Vozidlo se
nacházelo mimo komunikaci převrácené na bok, řidič byl pomocí nastavovacího žebříku vyproštěn z kabiny a předán do péče Zdravotní záchranné
služby. Vozidlo bylo zajištěno proti možnému vzniku požáru a úniku provozních kapalin. Při nehodě došlo k poškození svodidel a dopravního značení. Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Ve dnech 11.8.2017 od 18:30 do 23:00 a 12.8.2017 od 18:30 do 23:00
hodin prováděla jednotka v počtu 1 + 1 dle „Nařízení Libereckého kraje číslo: 6/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při
akcích, kterých se zúčastní větší počet osob“ a vyhlášky města Dubá číslo
3/2007 zajištění požární ochrany při plánované akci města – „23. Mezinárodní jazzové dny Dubá-Nedamov“. Akce se konala v areálu letního kina
v Autokempu Dubá-Nedamov.
Zuzka Martínková
ilustrační foto

ilustrační foto

TELEFONNÍ ČÍSLO
NA DUBSKÉ HASIČE: 725 076 553
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Pokračování přeshraniční spolupráce s Mirskem

Projekt Nemusí to býti nuda, když se spojí
Mirsk a Dubá - aplikace dobré praxe do řízení obcí/Nie musi to być nuda, jak się polączy
Mirsk i Duba – stosowanie dobrych praktyk
w zarządzaniu gminami, CZ.11.4.120/0.0/0.0/
16_012/0000789 dotačně podpořený z Fondu
mikro projektů Euroregionu Nisa se dostává
do své druhé poloviny. Dne 15. 09. 2017 byla
úspěšně realizována již čtvrtá setkávací tematická aktivita. „Dobrá praxe“ byla předávána
v oblasti problematiky „Monitoring potřeb a komunikace s odlehlými částmi měst“.
Do Mirska přijelo desetičlenné zastoupení úředníků a samosprávy z Dubé, které se
potkalo se svými polskými protějšky. Od časných ranních hodin až do podvečera společně
jak v rámci teoretické dopolední části, tak i té
praktické, diskutovali zajímavé otázky týkající se života obyvatel žijících v osadách města Mirsk. Program byl jako vždy velmi nabitý
a získané informace přinášejí mnoho inspirací, jak dělat “věci veřejné lépe a efektivněji“.
Obec Mirsk spravuje území o rozloze 187 km²,
z čehož samotné město zaujímá rozlohu 14,85
km². Součástí obce je město Mirsk a 17 osad,
přičemž co se počtu stálých obyvatel týče,
nejmenší osadou je Kotlina, ve které žije 30
obyvatel, a naopak nejvíce obyvatel aktuálně
v počtu 1264 obyvatel žije v Giebułtowie. Po
přivítání a společné snídani byla v zasedací
místnosti městského úřadu v Mirsku panem
starostou Andrejem Jasińskim moderována připravená prezentace, která účastníky seznámila
např. se samosprávou osad, způsobem voleb
a účasti zástupců osad na samosprávném řízení obce Mirsk, také se způsobem financování osad z celkového rozpočtu obce Mirsk. Se
zaujetím jsme vstřebávali informace týkající se
integračních aktivit a skutečného rozhodování obyvatel o prioritách osad a realizaci po-

třebných projektů. V desetičlenné partnerské
skupině našich polských přátel byli zástupci
„Sołtysové“ (v doslovném překladu starostové) čtyř „Sołectew“ (osad).
V odpoledním programu jsme měli možnost navštívit dvě nejaktivnější osady, a to
osadu Grudza a Rębiszów. Průvodcovské
slovo si vzali jejich sołtysowé v Grudze paní
Danuta Zatchiej-Flig a v Rębiszowě pan Piotr Cybulski. Obě tyto osady mají vypracovaný svůj Strategický rozvojový dokument, který
tvořili za účasti obyvatel těchto osad na podstatě přístupu LEADER. V rozvojové koncepci vymezují v horizontu deseti let, jaké aktivity
mají v záměru realizovat. Své projekty potom
mohou uchopit prostřednictvím Programu OBNOVA DOLNOŚLĄSKIEJ WSI (DOLNOSLEZSKÉ VESNICE), do kterého se od dubna 2009
obec Mirsk zapojila, a osady tak mají možnost

ZUBNÍ POHOTOVOST

Krajská nemocnice Liberec, a.s., zubní ordinace
Jablonecká ul. 15, (budova LDN), Telefon: 485 312 187
Ordinační hodiny soboty, neděle, svátky
od 8.00 -15.00 hodin, od 12.00 -12.30 hodin přestávka
Liberecká dentální s.r.o., Soukenné náměstí 121/1, Liberec
(budova Dunaj – 4. patro), Telefon: 777 738 625
Ordinační hodiny soboty, neděle, svátky
od 18.00 -22.00 hodin
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realizovat z prostředků plynoucích do rozpočtu obce prostřednictvím finančního transferu
z Dolnoslezského vojvodství mnoho zajímavých a pro život místních obyvatel přínosných
projektů. Ze 17 osad jich je do Programu zapojeno 11. Navštívili jsme i osadu Krobica, kde
jsme shlédli některé investice.
Při pozdně odpoledním obědě, při kterém
jsme ochutnali tradiční polskou kuchyni, kdy
byla podávána zupa ogurkowa (polévka z kysaných okurek), několik druhů pirohů a bigos,
jsme poděkovali našim polským přátelům za
jejich velmi srdečné přijetí, perfektně zorganizovaný program, a vyjádřili jsme obdiv ke
způsobu zcela přirozené integrace lidí v osadách obce. Lidé se tam sdružují, setkávají se
při různých příležitostech v klubovnách, společně pečou, vaří např. při Dožínkách, anebo
se prostě jen sejdou a promlouvají o životě
v osadě.
Doslova fascinováni jsme byli tím, že mnoho z realizovaných projektů v osadách podpořených prostřednictvím programového grantu
v podstatě spočívalo v tom, že byl z grantového transferu zakoupen pouze materiál, ale
samotná výstavba či revitalizace integračních
ploch (např. venkovní posezení se zastřešením, lavičky, houpačky, atp.) si místní lidé
společně zhotovují sami bez nároku na odměnu. Dělají to pro dobrý pocit, s očekáváním že
díky „vlastnímu vkladu – společné práci“ bude
osada vypadat lépe, a že se neustále bude
dařit zvyšovat kvalitu života u nich na venkově. Držíme jim pěsti! A těšíme se na další setkání s našimi polskými přáteli tentokrát u nás
v Dubé 27. 10. 2017. Jazyková bariéra se začíná velmi prolomovat a z toho máme také velikou radost.
Ing. Barbara Vítková, koordinátora projektu

Lékárna v Dubé

Provozovatel: Českolipská lékárenská společnost, s. r. o.

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

–
–
–
–
–
–

14,00 hod.
14,00 hod.
14,00 hod.
18,00 hod.
14,00 hod.
12,00 hod.

Tel.: 487 870 139, e-mail: lek.duba@seznam.cz
V lékárně je možné platit také kartou.

Přes Pavlovice a Chlum

Větší, přibližně 26 km dlouhý, podzimní cyklovýlet povede po silnicích i polními cestami, proto je
lepší vydat se na něj za suchého počasí. Vyjedeme z Dubé mírným táhlým stoupáním směrem na
Holany, u vjezdu do Dřevčic si po pravé straně
silnice všimneme opraveného kamenného soklu
s křížem. Pokračujeme osadou, mineme kamenný podstavec s reliéfem sv. Jana Nepomuckého
a s ozdobným křížem a rovněž opravený hostinec
v památkově chráněném objektu staré školy. Za
Dřevčicemi u odbočky k Butterbergu stojí další
z mnoha křížů, také nedávno opravený.
Silnice klesá hlubokým skalním úvozem, na
křižovatce odbočíme doprava na Sušici. Pokračujeme úzkou silničkou mezi konopnými poli, cestu
lemuje alej statných ořešáků. Mineme opravenou
vodárničku a o něco dále kříž u odbočky k jednomu z domů osady. U další odbočky můžeme
obdivovat opravený kříž a poté sjíždíme mezi vysokými skalami velmi poničenou silničkou dolů
k silnici na Holany, kde se dáme doprava.
Projíždíme údolím Heřmáneckého potoka, na
ostrohu nalevo nad silnicí byly v nedávné době
identifikovány pozůstatky malého hrádku. Mineme
další opět opravenou vodárnu, všimneme si i malého starého objektu vodárenské soustavy vlevo nad
silnicí. Po necelých dvou kilometrech odbočíme
doprava vzhůru do Pavlovic. Strmějším stoupáním
vyjedeme na náhorní planinu, odkud jsou krásné

rozhledy. Míjíme kříž u velkého topolu, za ním v dálce vidíme věž Pavlovického kostela. Nalevo s kopci
na obzoru se otvírá pohled na Českou Lípu, pod lesem pak uvidíme půvabný hřbitov. U odbočky k němu stojí další z mnoha křížů. Kříž nalezneme i při
vjezdu na náves, kde je také pomník padlým.
Projedeme kolem raně barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie a o něco dále, kde silnice ostře zahýbá doleva, pokračujeme v přímém
směru dlážděnou, posléze polní cestou mezi
stromy a keři. Cesta nás vyvede mezi rozlehlá
pole a louky. U cípu lesa, ke kterému dojedeme
si můžeme všimnout starého úvozu, o něco dále
pak do lesa odbočuje méně vyježděná cesta, po
té dojedeme k opravené kapličce a posléze k vodárně. Můžeme vyjet z lesa a pokračovat cestou
podél něj, bývá ale hodně rozježděná, proto můžeme pokračovat doprava lesní cestou. Vyjedeme nad kostelem sv. Mikuláše, kolem kterého nás
cesta vyvede na silnici, kde se dáme doleva.
Po opravené silnici projedeme kolem hřbitova a po přibližně 1,5 km dorazíme k hlavní silnici 1/9. Tu přejedeme a pokračujeme do Chlumu.
Mineme památnově chráněný roubený dům a odbočíme doprava směrem na Vrchovany. Vlevo se
tyčí kostel sv. Jiří, u odbočky k němu stojí kamenný sokl s křížem. U hřbitova mineme sloupová
kamenná boží muka. Silnička vede kolem jabloňových sadů. Máme z ní výhled na postupující
kamenolom nad Chlumem, ale i na okolní kopce
a Starý Berštejn. Jabloňové sady vystřídají po-

rosty mladých topolů. Vedle kaple Nanebevzetí
Panny Marie vyjedeme na hlavní silnici od Doks,
kde se dáme doprava a sjedeme až na konec
obce, a tam odbočíme doleva polní cestou mezi
plaňkovými ploty. O něco dále se nám otevře výhled přes dostihové závodiště a pastviny na Berkovský vrch se zříceninou Starého Berštejna.
Dojedeme ke křížku mezi mohutnými jírovci,
cesta zde zahýbá doprava a stoupá mezi pastvinami k cípu lesa, kde byl postaven dřevěný kříž.
Můžeme si všimnout i bunkru vpravo v lesíku,
další stojí v pastvině. Cesta mezi lesem a pastvinou, z niž jsou pěkné výhledy do krajiny, nás
dovede do lesa, kde hned na kraji odbočíme doleva a sjíždíme hlubším úvozem. V lese se táhne celá řada bunkrů. Zabočíme mírně doprava
a napojíme se na zeleně a žlutě značenou turistickou trasu. Značená cesta, místy po skalních
hrbech klesá až na kraj lesa, kde vyjedeme na
silnici se dáme doprava. Serpentinou sjedeme
k Černému rybníku v Nedamově a odtud doprava
lipovou alejí do Dubé.
–myš–
Silnice ze Sušice

Kostel v Pavlovicích

Kříž při vjezdu do Dřevčic

Jeden z křížů v Sušici
Výhled ze silnice do Pavlovic

Kaplička nad Drchlavou
Boží muka u hřbitova v Chlumu
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Samoty na Kluku

Osada Kluk neměla jednoduchý osud. Ačkoliv v polovině 19. století zde žilo
více než 100 obyvatel, před druhou světovou válkou jejich počet klesl na 62
a jen 3 lidé z toho se hlásili k české národnosti. Po odsunu a následném
dosídlení po roce 1945 bylo v Kluku trvale hlášeno pouhých 27 osob a od
roku 1961 již dlouhá desetiletí nikdo. Zbylé původní domy spolu s nově postavenými chatami byly úředně považovány za rekreační objekty, přiřazené
k Dražejovu a osada Kluk byla administrativně zrušena. Naštěstí posléze
došlo k jejímu obnovení a snad již nikdo nebude popírat její existenci.
Původně osadu Kluk tvořila řada menších domů podél cesty v údolí a především šest samot, z nichž většina se dochovala dodnes. Roubený dům číslo popisné 13 dosud stojí nad Pramenným dolem – jméno samoty bylo Borngrund. Na opačné straně cesty k Dražejovu leží samota Hallerberg, s adresou
Kluk čp. 1. Poblíž tohoto domu stávalo ještě číslo popisné 14, ale zaniklo již na
začátku 20. století. Ve skalním bloku nad cestou je vytesaná sušárna o dvou
místnostech, nad hlavním vchodem nese datum 1789. Od Hallerbergu směrem
k Vlkovu ležela samota Munkerberg s číslem popisným 15. Dnes po ní zbyla
jen stavební parcela se zbořeništěm v majetku Státních lesů.

Samota Odenberg

Směrem k východnímu okraji náhorní plošiny se dochovaly rozsáhlé
ruiny čísla popisného 11 a 18. Místo pobořených staveb měl být svého
času postaven shluk chatiček pro rekreaci. Došlo i k rozparcelování pozemků na dvě řady malých stavebních parcel, ale stavbu chatiček nepovolilo CHKO Kokořínsko. Tento veliký statek se dvěma domy a stodolami
nesl jméno Bauernberg.
K celkovému obrazu osady Kluk je nutné zmínit i nepatrné zbytky malého hradu na ostrohu nad Beškovským dolem. Na starých mapách má lokalita název Wüstes Schloss (Pustý zámek). Archeologické nálezy z hrádku
u osady Kluk jsou uloženy v Archeologickém oddělení Krajského muzea
v Teplicích.
–myš–

Samota Munkerberg

U návrší, které je dnes v mapách označováno jako Mařík, se rozkládaly hned dvě samoty. Velký dvorec čp. 2, dodnes stojící pod mírnou strání, se nazýval Odenberg. Dům opodál, který dnes nese číslo
popisné 3, byl ve stabilním katastru označován jako čp. 12 a říkalo se
mu Gärtnerberg.

Šesťáci začali školní rok
u zvířátek

K prvním aktivitám v novém školním roce patří neodmyslitelně návštěva
chovatelské třídy. Jakmile jsem pronesla větu „Jdeme ke zvířátkům“, ozvalo
se bouřlivé huráááááá a děti se okamžitě zvedaly ze svých židliček. Zvířátka se tak mohla provětrat, proběhnout a především se dočkala pohlazení
a pochování. Všechny děti se už těší na další vyučování mezi zvířecími
kamarády.
Mgr. Miroslava Sochová
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Samota Bauernberg

Ze života škol

Vítáme vás v první třídě
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Klub malých Dubáčků, z. s.

Klubovna pro mládež, cvičení, pravidelné setkávání maminek.
Otevírací doba: říjen až duben
po, st, pá 8.00 – 16.00
út, čt 8.00 – 12.00 14.00 – 18.00

Kontakt: klub.dubacku@email.cz, www.kmd.estranky.cz, FB: Klub malých Dubáčků
J. Rupertová - 737 044 353

O poznání z přednášky

Předně je nutné přijmout fakt, že vši a časem patrně i svrab budou běžnou součástí našich životů (nejen díky zcestné legislativě, ale především
kvůli lhostejnosti některých jedinců).
Je velice snadné si je opatřit, prakticky kdekoliv: v MHD, ve škole, školce, v restauraci, čekárně…
Veš přežije mnohem déle bez hostitele než
18 hodin, deklarovaných kdesi na internetu. Vydrží hladovět 5-7 dní!
Preventivní opatření: Nejefektivnější je kontrola vlasaté části hlavy každé dva dny (je lehčí
odstranit 8-12 hnid, než třeba 50 a více) Zvláště v době výskytu je vhodné používání repelentů.
Funkční jsou ty s účinnou látkou IR3535, nebo
repelenty z kvalitních éterických olejů (eukalypt,
levandule, tea tree, citrón, rozmarýn). Používání
vlasové kosmetiky k prevenci osídlení vší.
Léčba zavšivení: Musí být komplexní – při výskytu v kolektivu je bezpodmínečně nutné tento
odvšivit naráz. Je nutné informovat rodiče všech
dětí. Pro všechny rodiče to znamená, že své dítě
pečlivě prohlédnou ( nad bílým papírem důkladně pročešou vlasy všiváčkem) v případě, že veš
ani hnidy nenajdete, postačí použít vlasovou kosmetiku určenou k prevenci zavšivení, je vhodné
i použití repelentu.
V případě, že najdete veš či hnidy, je nutné
odvšivit a informovat o výskytu MŠ či ZŠ kam
dítě dochází.
Jak tedy správně odvšivit: Je nutné ošetřit
dítě, ostatní členy domácnosti a prostředí.
Ošetření dítěte: podstatný je výběr přípravku.
Na živé vši s účinnou látkou dimethicone (postupovat dle návodu výrobce). Nehubí hnidy, ty je
nutné odstranit manuálně, jdou z vlasu stáhnout
nehty nebo napadené vlasy vystříhat ( je vhodné
použít detektor vší, jsou po aplikaci krásně vidět
a barví opravdu jen hnidy, ne pokožku) v dostupných materiálech se píše, že dál než centimetr
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od kořene vlasu je hnida vylíhlá, což je dle mého
názoru velice sporné, neb každému rostou vlasy
jinak rychle a těžko mohou kantoři přeměřovat
jak daleko ta hnida vězí, takže je nutné dítě do
kolektivu vrátit nejen bez vší, ale i hnid. Vyhneme se tím případným konfliktům a opětovnému
zavšivení kolektivu.
Pro zdárné odvšivení je nejdůležitější důkladné vyčesávání (popsáno víše) a to opakované, je
pravděpodobné, že se Vám na první pokus vše
odstranit nepodaří. Krom klasického všiváčku lze
použít i elektronický hřeben na vši.
Ovšem samotné odvšivení dítěte nestačí, je
nutné prohlédnout a ošetřit všechny členy domácnosti.
Nezbytnou součástí je i úklid, důkladně vysát i matraci, vše co jde tak vyprat (nejlépe při

90 °C) a vyžehlit. To, co nelze prát při tak vysoké teplotě, dát do neprodyšného pytle, který v zimě stačí dát na mráz, v létě nechat v pytli cca
10 dní a až poté vyprat. Vozíte-li dítě autem, je
vhodné vyčistit i to.
Bez veškerých těchto opatření nelze říct, že
máte odvšiveno… tím, že dítěti umyjete hlavu
a za hodinu ho toužíte vrátit do školky, nejen že
přispíváte k řádnému zavšivení celého kolektivu,
ale vystavujete se tím i dalším opatřením, která
vůči vašemu bezohlednému a nezodpovědnému
jednání, může MŠ či ZŠ použít. Pro samotné kantory už jen fakt, že jsou 8x do roka vystaveni zavšivenému kolektivu musí být frustrující. Pro dítě
také není přínosem, že je „ten věčně zavšivenej“.
Buďme tedy prosím zodpovědnými rodiči.
Michaela Bašová

Kult ura

ČESKÁ LÍPA

Jiráskovo divadlo
9. 10. 2017 19:00 Hvězdné manýry
Povedená, rychlá a bláznivá fraška
Vstupné: 350 Kč
10. 10. 2017 19:00 Biograf (41. čdp/hp)
Slavnostní zahájení přehlídky pro všechny milovníky němých biografů a hravého divadla.
Cirk La Putyka. Vstupné: 120 Kč
11. 10. 2017 19:00 Jídelna, aneb Vařím, vaříš, vaříme…
Školní jídelna jako prostředí inspirované Orwellovou Farmou zvířat. Vstupné: 120 Kč
12.10. 2017 19:00 (Ne)chtěná útěcha
Sugestivní dokumentární drama o tabuizovaném
tématu japonských utěšitelek. Vstupné: 120 Kč
13. 10. 2017 19:00 Archiv jazyků
Něžná hra o jazycích, komunikaci, lásce a neschopnosti najít společnou řeč. Vstupné: 120 Kč
13. 10. 2017 21:30 Simply Clever
Svérázná road movie s herci, loutkami a zpěvy
o jedné (ne)osamělé cestě Škodou 120 L.
Vstupné: 120 Kč
14. 10. 2017 14:00 Ošklivé káčátko
Loutková pohádka o malém ptáčeti, které se musí
vypořádávat s tím, že vypadá jinak než ostatní.
Vstupné: 90 Kč
14. 10. 2017 16:00 Solitaire.sk/cz
Generační výpověď o životě čtyř třicátníků, kteří
žijí vedle sebe, ale každý sám. Vstupné: 80 Kč
14. 10. 2017 19:00 Legenda o lesích a lidech
Premiéra nové hry pořádajícího souboru, rodové ságy inspirované severským románem Věčně
zpívají lesy. Vstupné: 120 Kč
31.10. 2017 19:00 SBOROVNA
Původní česká komedie, která řeší problematiku učňovské mládeže prostřednictvím učitelského sboru.
Vstupné: 280 Kč
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Výstava v Galerii Pošta

Do 21. října mohou návštěvníci v Galerii Pošta v Dubé shlédnout výstavu „Co to je“, na které představí
své obrazy akademičtí malíři Petr Tejkal a Igor Grimmich. Tvorba obou malířů vychází z podobného
základu, ale každý z nich si vytvořil svou vlastní
cestu zobrazení reality a pocitů, které z ní plynou. Výstava nabízí zajímavé srovnání způsobu
malby, využití barevné škály a především pojetí
světa, v němž žijeme.
Výstava je otevřená vždy v sobotu a ve středu
od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin. Jiný
termín návštěvy si lze dohodnout na telefonním
čísle 607 138 832.
–myš–

I. Grimmich - V horách

P.Tejkal

Crystal
10. 11. 2017 19:00 SEBASTIAN
Sebastian je jednou z nejvýraznějších osobností
tzv. on-line generace. Vstupné:220.00 Kč
Vlastivědné muzeum a galerie
do 31. 12. 2017 JAN KOMÁREK
plastiky ze sbírky Vlastivědného muzea a galerie
Ambit - hlavní výstavní prostor
do 22. 11. 2017 ZLATÁ KNIHA ČESKÝCH POHÁDEK
Galerie Jídelna
do 11. 10. 2017 MANUEL RODRIGUEZ MEN-

DEZ - HEAVEN ON EARTH.
20. 10. - 31. 12. 2017 KLÁRA HORÁČKOVÁ
sklářská výtvarnice
Maštálkova výstavní síň
do 12. 11. 2017 ROKY NA KARTĚ
Výstava ze sbírky kartičkových kalendářů
Hrad Lipý
2. 12. – WORKSHOP „ADVENTNÍ VĚNCE A VÁNOČNÍ VÝZDOBA“
Celý den neprobíhají klasické prohlídky v Centru
textilního tisku
9. 12. – Vánoční jarmark na hradě

Chlumská pouť

Po úspěšných oslavách výročí 750 let od první písemné zmínky o obci
Chlum v roce 2014 padlo rozhodnutí založit tradici Chlumské pouti. Hlavní
byla myšlenka, že se místní i hosté sejdou, pobudou spolu a užijí si slavnostní okamžik. Chlumská pouť se letos tedy již tradičně konala druhou
zářijovou sobotu.
Oslava začala dopoledne u myslivny, kde myslivci připravili guláš
a pro děti střelbu ze vzduchovky. Pokračovala odpoledne na hřišti: fotbalový turnaj, pěnová show, skákací hrad. Na sále zahrálo pohádku divadlo
N.O.P.O.Ď. z Nového Boru. U hospody pak následoval turnaj v ping-pongu
a na závěr na sále zábava.
Přijeli hosté z Dětského domova Dubá Deštná a dokonce sestavili (vítězné!) fotbalové družstvo.
Dík patří všem, kteří se na organizaci pouti podíleli: kulturní komisi,
rozhodčím Karlu Šedivému a Pavlu Broučkovi, všem sportovcům, myslivcům, hasičům z Dubé a Zákup, Dětskému domovu Dubá Deštná za zapůjčení skákacího hradu.
Snad i druhou zářijovou sobotu roku 2018 vyjde stejně pěkné počasí
jako letos.
Veronika Žáková
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Sport

TJ SLAVOJ DUBÁ
3. kolo: Sobota 26.08.2017 15:00 hod.
TJ Jestřebí-Provodín x TJ Slavoj Dubá 3:4
(0:1) – PK 2:3
Rozhodčí: Pavel Volf – Pavel Jankech, František Löffelmann
Branky: 63., 65. Čvančara Jakub, 69. Němec Jakub x 7., 59. Luboš Wagenknecht, 54. Miroslav
Soukup; ŽK: 82. David Šmejkal x 56. Ferdinand
Hanuš, 65. Martin Beneš, 75. Miroslav Soukup
Sestava Dubé: Radek Lotz (GK) – Jakub Sloup,
Jan Jeništa (c), Josef Rejzek, Martin Beneš – Luboš Wagenknecht, Martin Šverma (81. Ladislav
Nevrlý), Milan Heptner, Miroslav Soukup – Lubomír Wagenknecht (29. Ferdinand Hanuš), Lukáš
Šembera (75. Jaroslav Švec)
Hodnocení trenéra: Derby jak má být. Hezký
kombinační fotbal na obou stranách, mnoho
šancí a také celkem 6 gólů, toto utkání se muselo oku diváka líbit. Mému oku se toto utkání
líbilo do 60. minuty. Po gólu na 3:0 jsme měli
hrát chytřeji, ze zajištěné obrany, bránit od půlky. Bohužel jsme Jestřebí dovolili vsítit gól na 1:
3 a tím pádem jsme je dostali „na koně“. Během
našeho 10 minutového totálního výpadku jsme
obdrželi 3 branky. Z přímého kopu, z penalty
a poslední gól byl z tečované střely. Poté byl
fotbal nahoru dolu s mnoha šancemi na obou
stranách. Bohužel jsme naše 4 nájezdy na gólmana neproměnili v branku, a tak utkání skončilo remízou 3:3 a rozhodovali pokutové kopy,
ve kterých jsme byli úspěšnější. Kdyby nám někdo řekl před utkáním, že si povezeme z Jestřebí dva body, tak by panovala u nás spokojenost. Takto cítím z výsledku mírné zklamání.
Ale jo, dva body z Jestřebí bereme!
4. kolo: Sobota 02.09.2017 17:00 hod.
TJ Slavoj Dubá x TJ Jiskra Nový Oldřichov
6:1 (3:1)
Rozhodčí: Zbyněk Poppr – Milan Nguyen
Branky: 9. František Fraňek, 10. , 50. Libor Drunecký, 22. Josef Rejzek, 47. Jaroslav Švec, 80.
Lukáš Šembera x 24. Jaroslav Podlipný
Sestava Dubé: Tomáš Dvořák (GK) – Jakub
Sloup, Jan Jeništa (c), Josef Rejzek, Martin
Beneš – Libor Drunecký (57. Miroslav Soukup),
Martin Šverma (63. Jan Kamarád), Milan Hepner
(54. Lukáš Šembera), Jaroslav Švec (71. Lubomír
Wagenknecht) – Miloslav Vokolek, Franěk František (57. Ferdinand Hanuš)
Hodnocení trenéra: V tomto utkání dostali v základní sestavě příležitost hráči, kteří v předchozích zápasech moc minut neodehráli. Za svůj přístup a práci v tréninku si tuto šanci hrát od první
minuty určitě zasloužili. Jsem velmi rád, že jsme
k zápasu s Novým Oldřichovem přistoupili všichni zodpovědně! Zápas jsme měli ve svojí režii
a konečný výsledek tomu také odpovídá. Opět
co nás stále trápí je koncovka a proměňování
100% šancí. V tomto se musíme všichni zlepšit,
protože 100% přijdou utkání, kde by nás neproměněné šance mohli velmi mrzet.
5. kolo: Sobota 09.09.2017 17:00 hod.
TJ Jiskra Svor x TJ Slavoj Dubá 4:3 (3:3)
Rozhodčí: Michal Janovský – Josef Řezáč, Mi-
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loš Marek
Branky: 23. David Koten, 42., 79. Ondřej Machara,
44. Martin Červenka x 12. Lubomír Wagenknech,
13. Miloslav Vokolek, 31. Martin Beneš
ŽK: 7. Lotz Radek, 30. Wagenknecht Lubomír
Sestava Dubé: Radek Lotz (GK) (70. Tomáš
Dvořák) – Jakub Sloup, Jan Jeništa (c), Josef
Rejzek, Martin Beneš – Miroslav Soukup (83.
Libor Drunecký), Lukáš Šembera (72. Jaroslav
Švec), Milan Hepner, Luboš Wagenknecht – Miloslav Vokolek, Lubomír Wagenknecht (46. Martin Šverma)
Náhradníci, kteří nezasáhli do hry: Franěk František
Hodnocení trenéra: Toto utkání jsme si prohráli svojí vlastní nedisciplinovaností a naivitou. Za
vítězného stavu 3:1 musíme hrát fotbal chytřeji
v bloku od půlky a být naprosto koncentrovaní.
Namísto toho lítáme po hřišti jako smyslů zbláznění s tím, že chceme dát 20 gólů. Hráči si neplnili svoje úkoly na 100 %, proto jsme toto „vyhrané“ utkání zbytečně prohráli a ztratili 3 body
do tabulky.
6. kolo: Sobota 16.09.2017 16:30 hod.
TJ Slavoj Dubá x SK Družba Bukovany
2:1 (1:1) PK 5:4
Rozhodčí: Miloš Marek – Ondřej Matys
Branky: 31. Martin Beneš x 44. David Vetešník
ŽK: 10. Lukáš Šembera, 21. Milan Heptner
Sestava Dubé: Tomáš Dvořák (GK) – Jakub
Sloup, Jan Jeništa (c), Martin Beneš, Ferdinand
Hanuš (58. Libor Drunecký) – Jaroslav Švec,
Lukáš Šembera (78. František Franěk), Milan
Heptner, Petr Sýkora – Martin Šverma, Miloslav Vokolek
Náhradníci, kteří nezasáhli do hry: Tomáš Hladký
Hodnocení trenéra: V tomto utkání jsme postrádali 5 hráčů z našeho kádru. Chlapi byli na půlmaratonu v Ústí nad Labem, který mimo jiné zaběhli ve vynikajících časech. Co se týče průběhu
utkání, tak spokojený s naším výkonem moc nejsem. Nedařilo se nám kombinovat a roztahovat
hru do šířky. Proto si naši krajní záložníci v tomto
utkání moc nezahráli, což si osobně myslím, že
byl kámen úrazu. Kdybychom hráli po křídlech
a měli rychlý přechod do útoku v křídelních prostorech, tak bychom mohli pomýšlet na výhru.
Takto utkání, zcela zaslouženě, skončilo spravedlivou remízou. Na penalty jsme zvítězili 5:4 (Tomáš Dvořák chytil jednu penaltu), tudíž z tohoto
zápasu máme namísto 3 bodů body dva. Kaňkou
celého utkání je, že proti nám byl uznán zcela neregulérní gól, který padl z jasného offsidu, ještě
k tomu ke konci prvního poločasu. Bohužel... Pozitivní zpráva je, že se nám podařilo dotáhnout
příchod Petra Sýkory (TJ Dynamo Holany – I.B
třída), který si v zápase odbyl svůj debut, a výkon

našeho Martina Beneše, který dle mého názoru
byl nejlepším hráčem našeho mužstva.
7. kolo: Sobota 23.09.2017 16:30 hod.
FK Lokomotiva Kravaře x TJ Slavoj Dubá
1:3 (1:2)
Rozhodčí: Josef Řezáč – Josef Táborský
Branky: 39. Tomáš Gvizd x 13. Luboš Wagenknecht,
33. Lubomír Wagenknecht, 55. Ferdinand Hanuš
ŽK: 51. Martin Šverma, 70. Ferdinand Hanuš,
80. Lukáš Šembera
Sestava Dubé: Tomáš Dvořák (GK) – Jakub
Sloup, Jan Jeništa (c), Josef Rejzek, Miroslav
Soukup – Martin Šverma, Lukáš Šembera, Milan Heptner, Petr Sýkora (77. Jaroslav Švec)
– Lubomír Wagenknecht (33. Ferdinand Hanuš),
Luboš Wagenknecht
Náhradníci, kteří nezasáhli do hry: František Franěk, Libor Drunecký, Martin Beneš
Hodnocení trenéra: Na zápas s mužstvem z Kravař se vždy moc těšíme, je to pro nás velmi prestižní zápas. Před začátkem utkání jsme si v kabině řekli, že budeme muset pohlídat velmi rychlé
hráče Kravař. Jejich přechod do útoku je velmi
rychlý a pokud není tento útok zachycen už v zárodku, tak je i smrtící. Osobní obranu jsme nasadili hlavně na Honzu Koutného, který je nejrychlejší hráč z Kravař a věděli jsme, že nám
může svou rychlostí způsobit potíže. V prvním
poločase jsme měli s bráněním těchto rychlých
protiútoků menší problémy. Kravaře na nás v první desetiminutovce vlétli s taktikou „totální útok“.
Naštěstí jsme tuto horkou chvilku přečkali a v minutě 13. jsme vsítili krásnou branku, kterou jsme
Kravaře nalomili a jejich tlak otupili. V 33. minutě
jsme díky Lubomíru Wagenknechtovi přidali druhou branku, který díky svému důrazu ve vápně
dokázal překonat gólmana. Bohužel při souboji
utržil šrám na noze, tudíž musel být vystřídán.
Chvilku nato jsme měli obrovskou šanci, kdy Miroslav Soukup sólem z půlky doběhl až do vápna
soupeře a při snaze obstřelit gólmana trefil pouze
tyčku. Nedáš, dostaneš …. rychlý protiútok a Kravaře srovnali na 2:1. V druhém poločase jsme
přesně dodrželi to, co jsme si řekli v poločasové
přestávce v kabině a bojovným výkonem jsme
utkání dovedli do vítězného konce. K uklidnění
nám pomohl gól na 3:1 v minutě 55., kdy Martin Šverma krásně navedl balon do středu hřiště a přesnou přihrávkou za obranu vybídl Ferdu
Hanuše ke gólu. Kravaře poté zvýšili svůj tlak
a snažili se vehementně vstřelit kontaktní gól, ale
díky naší precizní a bezchybné obranné činnosti
celého teamu jsme jim to nedovolili. Musím pochválit celý team, výborný výkon.
Vedoucí mužstva: Jaroslav Horyna
Trenér: Jakub Fliegel
Lékař/zdravotník: Karel Šedivý
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