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Měsíčník informací z Dubé a okolí

zdarma

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, mrazivé počasí posledních týdnů, kdy navíc
řadu z nás skolila chřipka, je jako dělané k tomu, abychom si v klidu
a u horkého čaje přečetli třeba Zprávu o činnosti města a MěÚ Dubá
za rok 2017. Ve zprávě, kterou každoročně připravujeme, a která je
zveřejněna na internetových stránkách www.mestoduba.cz, rekapitulujeme naši činnost v jednotlivých oblastech. Hned v úvodu se vracíme k navázání přeshraniční spolupráce s polským městem Mirsk
a připomínáme si jednotlivá setkání, během nichž jsme si vyměňovali
zkušenosti vztahující se k práci jednotlivých odborů i samosprávy
jako takové. Jen připomínám, že v rámci prvního společného projektu s partnerským Mirskem vznikla velice hezká česko-polská turistická mapa, seznamující návštěvníky s nejzajímavějšími místy jak
ve správním území Dubé, tak i Mirska. V již zmíněné zprávě si můžete připomenout také některé akce, které jsme v uplynulém roce
realizovali, dozvíte se více o bytovém i nebytovém hospodářství,
o tom, kolik činil příjem z různých poplatků i to, kolik na jednotlivých
poplatcích občané městu dluží. Zajímavé jsou také informace z oblasti majetkoprávní nebo chcete-li týkající se převodů nemovitostí či
kulturního života v našem městě. Do zprávy jsou zahrnuty rovněž
informace z oddělení matriky, stavebního úřadu, ochrany životního
prostředí, odpadového hospodářství, účtárny, dozvíte se, od koho,
v jaké výši a na jaké projekty jsme čerpali dotace a mnohé další.
Protože se na tvorbě této zprávy podílejí všichni pracovníci úřadu,
chtěla bych jim tímto ještě jednou poděkovat za čas, který věnovali
přípravě jednotlivých podkladů. Zároveň chci poděkovat vám, občanům, protože řada akcí, které jsme realizovali v uplynulých letech,
vznikla právě na základě vašich podnětů a připomínek.
Závěrem si dovoluji vyjádřit takové malé přání, a to sice, aby
nás blížící se jaro na sebe nenechalo příliš dlouho čekat. A protože
Velikonoce letos vychází na začátek dubna, dovolte mi, abych vám
popřála veselé a pohodové svátky již nyní.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

Odpady v roce 2017

Přátelé, dovolte mi, abych vás informovala o množství vytříděného odpadu v letech 2013 – 2017.
rok

plasty

papír

sklo

2013
2014
2015
2016
2017

20,490 t
23,716 t
26,790 t
29,675 t
35,711 t

27,192 t
26,921 t
24,551 t
23,126 t
30,794 t

15,933 t
33,699 t
26,301 t
29,768 t
24,082 t

Pozn.: údaje uvedené v tabulce vycházejí z ročního přehledu o produkci
odpadů zpracovaného svozovou firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.
r. o., pobočka Česká Lípa
Odpady neznamenají jen výdaje, ale také příjmy, např. od provozovatelů
kolektivních systémů Elektrowin či Asekol, dále pak od EKO-KOMu nebo
společnosti Kovošrot Group CZ a. s.
druh odpadu

množství (t)

příjem pro
město (Kč)

papír

3,884

plastové folie

0,960

železo (směs)

30,300

elektro (zpět. odběr)

1,469

4.452,-

elektro (zpět. odběr)

14,980

29.379,-

tříděné odpady

88,043

227.368,-

celkem

139.636

42.866,-

přijato od

Kovošrot Group
CZ
ASEKOL a. s.
ELEKTROWIN
a. s.
EKO – KOM a. s.

304.065,-

Celkové náklady na odpadové hospodářství dosáhly v minulém roce
výše 4.838.280,- Kč.
Sběrný dvůr Dubá
SD si město od 1. 6. 2016 provozuje samo. Tento krok se ukázal být správným rozhodnutím, neboť díky tomu máme perfektní přehled o veškerém
dovezeném i vyvezeném odpadu.
Ve sběrném dvoře odložili v roce 2017 občané zapojení do systému nakládání s odpady v obci:
- 0,83 t odpadních barev a laků obsahujících organická rozpouštědla nebo
jiné neb. látky
- 0,4 t nechlorovaných minerálních motorových, převodových a mazacích olejů
- 3,884 t papírových a lepenkových obalů
- 0,753 t plastových obalů
- 0,503 t kompozitních obalů
- 1,53 t obalů obsahujících zbytky nebezpečných látek
- 3,58 t pneumatik
- 30,3 t železa a oceli
- 7,48 t stavebních materiálů obsahujících azbest (v rámci mimořádného
ambulantního svozu)
- 183,9 t směsných stavebních a demoličních odpadů
- 119,87 t objemného odpadu
Ze sběrného dvora se vyvezlo na kompostárnu 107 tun biologicky rozložitelných odpadů.
V rámci svozu směsného domovního odpadu bylo na skládku ve Mšeně
vyvezeno na 577,612 tun odpadu.
Pro Diakonii Broumov se díky občanům podařilo nashromáždit 7,2 tuny textilu.
Děkuji všem, kteří přistupují k problematice odpadového hospodářství zodpovědně a třídí odpady.
Zuzka Martínková, ekoložka
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Zastupitelstvo města Dubá na svém zasedání
přijalo následující usnesení:
1) URČILO na návrh pana místostarosty zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu pana Lubomíra Wagenknechta a pana Milana Netrha a zapisovatele usnesení paní
Ludmilu Kadlečkovou.
pro schválení: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2) SCHVÁLILO na návrh pana místostarosty
předložený doplněný program veřejného zasedání Zastupitelstva města Dubá č. 2/2018.
pro schválení: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 1/2018 ze dne 25. ledna 2018, včetně
nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 2/2018 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha.
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 3/18, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městské nemovitosti – pozemku: pozemkové parcely parcelní číslo 673,
ostatní plocha (ostatní komunikace), o výměře
191 m2, v obci Dubá, katastrální území Zátyní.
Jedná se o pozemek navazující na nemovitosti ve vlastnictví žadatele v blízkosti stavby čp.
14 v části obce Zátyní. Předmětný pozemek je
z hlediska využití pro město Dubá nepotřebný.
Bližší podmínky prodeje budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 4/18, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městských nemovitostí – pozemků: části pozemkové parcely parcelní číslo
443/2, ostatní plocha (jiná plocha), o výměře cca
250 m2, a části pozemkové parcely parcelní číslo
449, trvalý travní porost, o výměře cca 100 m2,
v obci Dubá, katastrální území Dubá. Přesné
výměry a rozsahy pozemků budou upřesněny
geometrickým plánem. Jedná se o pozemky
navazující na pozemky ve vlastnictví žadatele
v blízkosti stavby čp. 58 Na Výsluní v části obce
Dubá. Předmětné části pozemků jsou z hlediska
využití pro město Dubá nepotřebné. Bližší podmínky prodeje budou uvedeny ve zveřejněném
záměru.
pro schválení: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 5/18, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městské nemovitosti – pozemku:
části pozemkové parcely parcelní číslo 1203/1,
ostatní plocha (ostatní komunikace), o výměře
cca 65 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. 29 v části obce Zakšín.
Předmětná část pozemku je z hlediska využití pro
město Dubá nepotřebná. Bližší podmínky prodeje
budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 0
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Usnesení z veřejného
zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 2/2018 ze dne 22. února 2018 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.
4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě projednávání
písemné žádosti – složka č. 2/18, vyhlášení
a zveřejnění záměru směny nemovitostí – pozemků, takto: z vlastnictví města Dubá směnit část pozemkové parcely parcelní číslo 14/
1, ovocný sad, o výměře cca 1 150 m 2, v obci
Dubá, katastrální území Korce, a to za část pozemkové parcely parcelní číslo 13/2, zahrada,
o výměře cca 75 m 2, v obci Dubá, katastrální
území Korce, z vlastnictví žadatele o směnu.
Jedná se o pozemky za stavbou čp. 30 v části obce Korce. Předmětná část městského pozemku je z hlediska využití pro město Dubá
nepotřebná, naopak část pozemku, kterou by
město Dubá získalo, je pro město Dubá vhodná
pro budoucí možné využití k činnostem Osadního výboru Korce. Přesné výměry a rozsahy
pozemků budou upřesněny geometrickým plánem. Vzhledem k tomu, že směňované nemovitosti nejsou stejné výměry a ani nejsou stejné
ceny, bude tato směna nemovitostí provedena
s finančním vyrovnáním ve prospěch města
Dubá. Bližší podmínky směny budou uvedeny
ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městských nemovitostí
– pozemků (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn,
písemná žádost složka č. 1/18): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o pozemkovou parcelu parcelní číslo 196/9, vodní plocha,
o výměře 152 m2, a pozemkovou parcelu parcelní číslo 196/11, ostatní plocha (neplodná půda),
o výměře 49 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 panem T.N. (strana kupující). Kupní cena je
stanovena ve výši 8 040,- 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. V kupní smlouvě bude
dále uvedeno ustanovení o zřízení bezplatného
věcného břemene služebnosti ve prospěch města Dubá, které se týká práva přístupu, umístění a provozování podzemní dešťové kanalizace,
která je na prodávaném pozemku pozemkové
parcele parcelní číslo 196/9, v obci Dubá, katastrální území Dubá, vybudována, s umožněním
následné údržby a opravy tohoto kanalizačního
zařízení. Věcným břemenem služebnosti bude
zatížen celý předmětný nově vzniklý prodávaný
pozemek dle geometrického plánu.
pro schválení: 6 proti schválení: 0 zdrželo se: 1

4f) 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-12-4016345/VB01, CL-Dubá, ppč.
427/56 smyčka kNN, mezi městem Dubá (budoucí strana povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín (budoucí strana oprávněná),
která se týká umístění a provozování nového
zařízení distribuční soustavy – uložení zemního kabelového vedení NN v rozsahu 0,42 m 2
(0,7 běžných metrů), na části městské nemovitosti – pozemku pozemkové parcele parcelní číslo 427/19, v obci Dubá, katastrální území
Dubá. Jednorázová finanční náhrada za zřízení
práv odpovídajících věcnému břemeni služebnosti 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

5) ROZHODLO na návrh pana místostarosty 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 „DUBÁ, KORCE – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ“, kterou je na základě kritéria nejnižší nabídkové ceny nabídka firmy Otto
ŽÍTEK – elektro-osvětlení ELOS, IČ 18347614,
se sídlem Česká Lípa, nabídková cena činí celkem 473 455,45 Kč bez 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 uvedenou v Zápisu hodnotící komise ze dne 19. února 2018. Smlouva
o dílo bude uzavřena nejdříve po uplynutí lhůty
k podání námitek.
SCHVÁLILO na návrh pana místostarosty
smlouvu o dílo mezi městem Dubá a firmou Otto
ŽÍTEK – elektro-osvětlení ELOS, IČ 18347614,
se sídlem Česká Lípa.
POVĚŘILO na návrh pana místostarosty
paní starostku podpisem smlouvy o dílo mezi
městem Dubá a firmou Otto ŽÍTEK – elektro-osvětlení ELOS, IČ 18347614, se sídlem Česká
Lípa.
pro schválení: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

6) SCHVÁLILO na návrh pana místostarosty předložený návrh společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., na uzavření dodatku
č. 2 ke smlouvě o zajištění služeb v oblasti odpadů ze dne 21. 12. 2016 mezi městem Dubá
(objednatel) a společnosti AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o (poskytovatel), který se týká
ceníku svozu směsného komunálního odpadu
v souvislosti s aktualizací počtu poplatníků ke
dni 1. 1. 2018 a vývozů nádob na velkoobjemo-

9) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
Zprávu o činnosti JPO II/1 SDHO Dubá za rok
2017, zpracovanou panem Zbyškem Stiborem velitelem JPO II/1 SDHO Dubá, viz příloha.

vý odpad ze Sběrného dvora Dubá. V této souvislosti bude uzavřen předložený dodatek č. 2
ke smlouvě o zajištění služeb v oblasti odpadů,
viz příloha.
pro schválení: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

10) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
Zprávu o činnosti města Dubá a Městského úřadu Dubá za rok 2017, zpracovanou sl. Zuzanou
Martínkovou, viz příloha.

7) NESCHVÁLILO návrh pana místostarosty
stanovit počet zaměstnanců města Dubá s pracovním poměrem na dobu neurčitou zařazených v údržbě města Dubá (údržba, úklid, zeleň, sběrný dvůr) z 8 na 10, s platností ode dne
1. dubna 2018.
pro schválení: 5 proti schválení: 0 zdrželo se: 2

8) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
Zprávu o hospodaření Městských lesů Dubá
– organizační složka města Dubá, za rok 2017,
zpracovanou Ing. Josefem Štveráčkem odborným lesním hospodářem Městských lesů Dubá,
viz příloha.

JUBILEA - únor

Štolcová Anna, Dubá
Toušek Josef, Dubá
Kořínková Anna, Nedamov
Stehnová Božena, Deštná
Brandejský Miroslav, Křenov
Hladíková Vlasta, Dubá

75 let
70 let
81 let
82 let
70 let
85 let

11) VZALO NA VĚDOMÍ informace pana místostarosty týkající se:
a) výsledku volby prezidenta republiky
(II. kolo) ve městě Dubá
b) Masopustu, který se konal v sobotu
dne 17. února 2018 v Dubé
c) vyhlášení humanitární sbírky města
Dubá a Diakonie Broumov, sociální družstvo
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Tomáš Novák, místostarosta města Dubá

JUBILEA - březen

Marklová Marie, Dubá
Joachimstálová Josefa, Dubá
Plicková Miroslava, Dubá
Brychová Růžena, Dubá

30. března tomu bude již pět let, co nás nečekaně a beze slova
rozloučení v nedožitých 63 letech opustil náš kamarád, pan
Jaroslav Pergl z Dubé. Věnujte mu s námi, prosím, tichou
vzpomínku.
Dne 29. 3. 2018 to bude neuvěřitelných 15 let, co nás navždy
opustil pan JAROSLAV ŠIMÁK z Dubé. Stále vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.
12. 3. už tomu bude dlouhých a prázdných 6 let.
Co nás navždy nedobrovolně a nečekaně opustil
nenahraditelný tatínek,manžel,
dědeček,strýc,kamarád a soused Pan Miloslav Resl. Stále tady
po něm zůstává prázdné místo. Předem děkuji všem, kdo na
jeho památku zapálí svíčku a vzpomenou s námi.
Syn Jiří s rodinou.
Dne 1. 3. 2018 uplynulo 10 let od chvíle,
co nás navždy opustil náš milovaný tatínek
a dědeček pan Josef Žák z Dřevčic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S bolestí v srdci a láskou vzpomínají děti
s rodinami a vnoučata.
Za tvoji nežnou lásku,
za všechna milá slova a starosti,
zachováme v našich srdcích
pocit neskonalé vděčnosti.
Dne 30. 3. 2018 tomu budou již tři roky, co
nás navždy opustila naše milovaná maminka,
babička, prababička a sestra paní Milena
Hrabětová ze Zakšína.
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají děti, vnoučata
s rodinami a sourozenci.
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86 let
70 let
70 let
85 let

Příští veřejné zasedání
bude 22. března v Dubé

Městská knihovna Dubá
bude z důvodu
školení ve čtvrtek
15. 3. 2018 zavřená.
Chtěla bych poděkovat osazenstvu školní
jídelny za vskutku dobré achutné obědy.
I když sejistě najdou i šťouralové, kterým
něco vadí, většina strávníků je spokojena.
A tak ještě jednou díky!
Hana Plocarová

Z městské matriky

Dne 5. 3. 2018 to bude již 9 let, co nás
navždy opustila naše milovaná babička
Marta Šimková.
S láskou vzpomíná vnučka Kateřina
s rodinou.

Dne 10. března 2018 uplynou 2 roky
od úmrtí paní Květoslavy Procházkové.
S láskou stále vzpomínají manžel Milan,
dcera Radka s rodinou, syn Milan s rodinou
a sestra Jarka.

Dne 14. 3. 2018 uplyne třetí smutný rok
od chvíle, kdy nás navždy opustila naše
milovaná přítelkyně Jana Odvárková.
S láskou stále vzpomíná přítel Fanda
s rodinou a kamarádky.

Večer, když slunce zemi opouštělo,
Tvoje srdce se navždy zastavilo…
Odešla jsi tichou tmou, tiše s bolestí svou.
Nebylo Ti dopřáno s námi být,
nebylo léku, abys mohla žít…
Hvězdy Ti nesvítí, slunce nehřeje,
už se k nám nevrátíš, už není naděje.
Prázdný je domov, smutno je v něm,
cestička k hřbitovu zůstala jen.
Vydala ses na cestu, kde chodí každý sám
a dveře vzpomínek krásných nechala jsi dokořán.
Moc nám chybíš Anetko.
S velkou bolestí v srdci stále vzpomínají MÁMA a TÁTA.

Město Dubá nabízí letní brigády
Plavčík v Autokempu Dubá-Nedamov
Pracovní poměr bude sjednán dohodou na dobu určitou, a to od 1. července
do 31. srpna 2018 (s přihlédnutím k vývoji počasí nástup možný již v červnu).
Požadavky zaměstnavatele:
dovršení věku 18 let, dobrý zdravotní stav, plavecká zdatnost.
Vybraní zájemci podstoupí školení.
Veškeré náklady s tímto spojené budou hrazeny městem.
V případě zájmu o spolupráci nebo doplnění dalších informací se obracejte na MěÚ
Dubá – paní Barboru Tomáškovou na tel. čísle 728 168 134 nebo
na e-mail sprava.domu@mestoduba.cz.
Zájemci se mohou hlásit nejpozději do 30. 4. 2018
Uklízečka v Autokempu Dubá-Nedamov
Pracovní poměr bude sjednán dohodou na dobu určitou, a to od 1. července
do 31. srpna 2018 (s přihlédnutím k vývoji počasí nástup možný již v červnu).
V případě zájmu o spolupráci nebo doplnění dalších informací se obracejte
na MěÚ Dubá – paní Barboru Tomáškovou na tel. čísle 728 168 134
nebo na e-mail sprava.domu@mestoduba.cz.
Zájemci se mohou hlásit nejpozději do 31. 5. 2018

KONTAKTY NA MĚSTSKÝ ÚŘAD DUBÁ
Jméno

funkce

tel. číslo

Mgr. Zdeňka Šepsová
Tomáš Novák (SLK)
Bedřich Janďourek
Leona Maříková
Barbora Tomášková

starostka
místostarosta
tajemník
sekretariát
správa domů
přestupky
mzdová účetní
hlavní účetní
účetní
ekolog
lesní hospodář, ochrana ŽP
lesník ML
stavební úřad
stavební úřad
přestupky
investiční a proj. příprava
koordinátor VPP
poplatky
infocentrum, spisovna
matrika, evidence ob.
městská údržba

725 071 130, 487 870 535
602 417 721
606 372 922
487 870 201
728 168 134, 487 870 201
487 870 201
487 870 201
487 870 201
487 870 201
724 857 243, 487 870 201
607 851 462, 487 870 201
606 904 093, 487 870 201
487 870 103
487 870 103
487 870 201
606 077 702, 487 870 201
606 826 945, 487 870 201
487 870 201
736 126 063, 487 870 490
487 870 201
607 933 058, 487 870 201

Danuše Červená
Ing. Irena Žalovičová
Alena Buřtová
Zuzana Martínková
Ing. Josef Štveráček
Zbyšek Stibor
Věra Králová
Lenka Čermáková
Barbora Tomášková
Ing. Petr Kmínek
Martina Šepsová
Ludmila Plzáková
Bc. Lucie Heringová
Miroslava Papírníková
Vladimír Knap
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e-mail
starostka@mestoduba.cz
mistostarosta@seznam.cz
tajemnik@mestoduba.cz
sekretariat@mestoduba.cz
sprava.domu@mestoduba.cz
prestupky@mestoduba.cz
ucetni@mestoduba.cz
ucetni1@mestoduba.cz
ucetni2@mestoduba.cz
ekolog@mestoduba.cz
lesni.hospodar@mestoduba.cz
lesnik@mestoduba.cz
stavebni.kralova@mestoduba.cz
stavebni.urad@mestoduba.cz
prestupky@mestoduba.cz
dotace@mestoduba.cz
koordinator@mestoduba.cz
poplatky@mestoduba.cz
podatelna@mestoduba.cz
matrika@mestoduba.cz
udrzba@mestoduba.cz

l Dne 3.1.2018 od 18:31 do 18:39 hodin byla jednotka s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 4 vyslána operačním střediskem k technické pomoci na
komunikaci č. 259. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k odlomení
části pískovcové skály o rozměru 1 x 0,7 m. Odlomený pískovec se nacházel v komunikaci. Jednotka pomocí bourací palice tento kus rozbila a následně provedla úklid vozovky. Na místě byla přítomna Policie ČR.
l Dne 4.1.2018 od 8:25 do 8:48 hodin byla jednotka s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 3 vyslána operačním střediskem k dopravní nehodě na
komunikaci I/9 poblíž Medonos. Řidič havarovaného vozidla byl v okamžiku
příjezdu na místo již v péči zdravotníků. Spolujezdec vyvázl bez zranění.
Jednotka provedla na voze protipožární opatření a po domluvě s velitelem
zásahu z HZS Mělník se vrátila zpět na základnu.
l Dne 5.1.2018 od 7:58 do 8:07 hodin zasahovala jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3 v lokalitě Nový Berštejn, kde se nacházel strom
spadlý přes komunikaci a navíc zde došlo k přetržení elektrického vedení.
Jednotka pomocí motorové řetězové pily strom rozřezala, odstranila z komunikace a na operační středisko nahlásila přetržené dráty el. vedení. Před
odjezdem byl proveden úklid vozovky.

Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá v lednu
pádu stromu došlo k přetržení drátů vysokého napětí, které se nacházelo
mimo komunikaci a obydlí. Operačnímu středisku byla telefonicky podána
zpráva o dané situaci a jednotka se vrátila na základnu.
l Dne 19.1.2018 od 15:32 do 15:46 hodin byla jednotka s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 5 vyslána operačním střediskem k technické pomoci na komunikaci II/259, kde se nacházel zlomený strom, který částečně zasahoval do
vozovky. Jednotka jej rozřezala, odstranila z vozovky a provedla její úklid.
l Dne 21.1.2018 od 11:36 do 12:22 hodin byla jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4 vyslána operačním střediskem k požáru osobního vozidla v Dubé v Českolipské ulici. Po příjezdu na místo události bylo

l Dne 5.1.2018 od 13:45 do 13:56 hodin byla jednotka s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 4 vyslána operačním střediskem k technické pomoci na
komunikaci č. III/2601, kde byl zjištěn strom spadlý přes celou komunikaci.
Jednotka jej rozřezala, odstranila z komunikace a před odjezdem provedla
úklid vozovky.
l Dne 6.1.2018 od 15:47 do 16:08 hodin byla jednotka s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 +4 vyslána operačním střediskem k dopravní nehodě na komunikaci I/9 za Medonosy, kde se mimo vozovku nacházel osobní automobil zn. Škoda Fabia přetočený na střechu. Řidič i spolujezdkyně byli již
v péči zdravotníků. Jednotka provedla protipožární opatření a po domluvě
s velitelem zásahu z HZS Mělník se vrátila na základnu.
l Dne 9.1.2018 od 6:08 do 6:21 hodin byla jednotka s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 4 vyslána operačním střediskem k technické pomoci na
komunikaci č. II/259, kde se nacházely dva spadlé stromy přes celou vozovku. Pomocí motorových řetězových pil byly stromy rozřezány a byly odstraněny. Před odjezdem byl proveden úklid.
l Dne 14.1.2018 od 20:00 do 20:16 hodin byla jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5 vyslána Krajským operačním střediskem HZS
Liberec k požáru propan-butanové lahve do obce Chlum. Majitelka objektu,
která čekala venku, sdělila jednotce, že došlo k zahoření z těsnícího kroužku 2kg propan-butanové lahve, u které byl našroubován sporáček, který
vynesla z domu na zahradu. Jednotka zjistila, že plyn z lahve již vyhořel
a při měření byla teplota 0,5 stupně, tudíž nehrozilo žádné nebezpečí. Na
místě byla přítomna Policie ČR a HZS Česká Lípa.
l Dne 18.1.2018 od 19:22 do 19:30 hodin byla jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5 vyslána operačním střediskem k technické pomoci do ulice Za Hřištěm v Dubé. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že po

zjištěno, že vozidlo, které bylo ohořelé u motorové části, bylo již majitelem
uhašeno. Zdravotníci na místě ošetřili majitele vozu, který utrpěl popáleniny vzniklé při hašení práškovým přístrojem. Jednotka na voze provedla
protipožární opatření. Na místě byla přítomna HZS Česká Lípa a Policie
ČR. Přivolán byl vyšetřovací technik. Po domluvě s ním jednotka ohořelé
vozidlo přeparkovala a po ohlášení na operační středisko se jednotka vrátila na základnu.
(Mar)

TELEFONNÍ ČÍSLO
NA DUBSKÉ HASIČE: 725 076 553

FINANČNÍ SPRÁVA ČR INFORMUJE
Finanční úřad pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v České Lípě v rámci zajištění bezproblémového podávání
daňových přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2017 rozšiřuje úřední hodiny v budově Územního
pracoviště v České Lípě, Pátova 2892, 470 01 Česká Lípa, následovně:
v termínu od 26.03.2018 do 29.03.2018
ve všech pracovních dnech vždy od 8:00 do 17.00 hod.
v úterý 03.04.2018 od 8:00 do 18:00 hod.
zároveň je v tyto dny otevřena daňová pokladna v rozmezí hodin
8.00 – 11.30 12.30 - 16.00
Informace nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů jsou zveřejněny na
www.financnisprava.cz v záložce „Daně“ a jsou aktuálně doplňovány („Novinky“). Daňové přiznání lze též podat přes
aplikaci EPO na Daňovém portálu, dostupném též na adrese www.daneelektronicky.cz. Interaktivní formuláře DAP
k DPFO a DPPO jsou také k dispozici na stránkách www.financnisprava.cz v záložce Daňové tiskopisy.
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Diakonie Broumov, sociální družstvo a město Dubá
VYHLAŠUJÍ

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
-

letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek (látky by měly mít alespoň 1 m2)
domácích potřeb, nádobí, skleniček (vše jen nepoškozené)
peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
obuvi (pouze nepoškozené, páry prosím svažte k sobě, aby se při převozu nepoztrácely)
drobných elektrických spotřebičů (pouze funkční a kompletní)
hraček (plastové, plyšové, elektronické – jen funkční)
knih a časopisů
věcí užitečných pro maminky s dětmi (kočárky, postýlky, vaničky, chodítka…)

VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍM NEDÁVEJTE:

značně obnošené a poškozené boty a oblečení, znečištěný a vlhký textil, matrace, nábytek

Sbírka se uskuteční v Dubé ve čtvrtek 15. a v pátek 16. března 2018
od 8:30 do 16:00 hodin (11:00 – 11:30 polední přest.) ve sběrném dvoře,
věci od vás přebere obsluha sběrného dvora.
Vše prosím noste zabalené do igelitových pytlů, tašek nebo papírových krabic,
aby se věci nepoškodily transportem
Kontaktní osoba pro případné dotazy či domluvení odvozu věcí, pokud je na SD nemůžete dopravit sami,
je sl. Martínková, tel. 724 857 243. Děkujeme za Vaši pomoc.
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům a dává práci
lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce. S městem Dubá v této oblasti spolupracuje již devátým rokem.
Více o Diakonii Broumov na www.diakoniebroumov.org.
PLACENÁ INZERCE

Pozor! Změna ordinačních hodin
praktického lékaře
MUDr. Jiří Klement, IČO 46752391 Nové Město 277, 471 41 Dubá
tel.: 728 269 590, 487 870 386

pondělí, středa, čtvrtek, pátek
úterý 12.00 – 14,00 hod. Chlum

7.30 – 11.30 hod.
14.00 – 18.00 Dubá

Ordinace pro zvané denně 11.30 – 13.30:
pouze vyšetření na objednání
(řidičské průkazy, zbrojní průkazy, lázně,
vyšetření pro OSSZ a další)
Návštěvní služba denně po ordinaci

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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Lékárna v Dubé

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

P O Z O R ! Z M Ě NA O T V Í R AC Í D OBY !
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

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

–
–
–
–
–
–

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

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

Mladá Alej roku...

...na Staré Husí cestě u Dřevčic
Tento článek snad mnohé čtenáře potěší.
Jde totiž o jednu z mála zpráv, kdy se můžeme jako místní občané dmout pýchou, že jsme
v něčem letos nejlepší v celé republice. Na jaře
2015 jsem čtenáře Dubáčku informoval o obnově historické trasy známé Husí cesty. Prací nadšenců z mnoha koutů Čech i několika místních
byla tehdy obnovena trasa prověřená někdejšími koňskými potahy jako ideální spojnice Dubé
s Úštěkem v úseku mezi Dřevčicemi a Skalkou.
Po téměř třech letech můžeme konstatovat, že za
ideální trasu do skalního masívu ji dnes považuje
a užívá mnoho místních a až překvapivé množství náhodných turistů (někdo neznámý alej dal
do mapy na seznam.cz - viz). Dalším náhodným
by pomohlo, kdyby Klub českých turistů zareagoval na naši žádost zařadit trasu do jejich „oficiální“ sítě cest.
Protože bylo potřeba tak jako tak zafixovat
trasu v poli, vysadili jsme 61 ovocných stromů
starých odrůd. Alej je jednořadá z majetkových
důvodů, město totiž vlastní jenom levou polovinu
cesty (při pohledu od Dřevčic).
Ve zmíněném článku jsem psal, co všechno
se ještě chystáme udělat. Dnes mohu konstatovat, že je uděláno (výsadba aleje, lavičky, vyčištění úvozu), průběžně cestu čistíme, stromky
prořezáváme, obnovujeme jejich mechanickou
i pachovou ochranu, město posílá své šikovné
sekáče. Že je víceméně hotovo, by samo o sobě
stálo za zprávu do Dubáčku. K mému potěšení
mám nyní ale ještě o důvod navíc:
„Je potěšující, že se alej na Staré Husí
cestě umístila na prvním místě v konkurenci
dalších 61 alejí. A jsou mezi nimi krásné aleje,
až se tají dech. Vzrostlé, mohutné, ze kterých
dýchá kus historie a vyzařuje nedefinovatelná
atmosféra místa. S nimi se dala do křížku
mladice, alej vysázená před dvěma roky. Je
k nevíře, že vyhrála! Hlasující nejspíš ocenili
právě mladost nově vzniklé ovocné aleje, která
má svou budoucnost před sebou. Díky tomu se
celá obnovená Stará Husí cesta pomalu a jistě
stává poutníky vyhledávaným místem,“ komentuje
autor vítězné nominace Jaromír Henzl.
A tak se s oním vítězstvím pojí nejen radost
a hrdost, ale také závazek udržovat případně vylepšovat teď o něco známější cestu s ještě větší
zodpovědností než dosud. Nicméně někdy nesta-

číme rychle zareagovat na spoušť, kterou způsobí horda divočáků, a tak nám případně odpusťte
„sníženou schůdnost“ cesty (zatím se nám díky
repelentu od města daří uchránit před zvěří alespoň stromky).
Ještě bych se vrátil k soutěži samé: Pozorujíc
množství lidí, které už Husí cestu „bere za svou“,
se Jaromír Henzl (zvaný Miki) osmělil přihlásit
alej do výroční soutěže. Ze začátku nikdo nevěřil,
že by se to mohlo povést. Hlasovat po internetu
bylo možno cca 4 týdny. Zprvu jsme jen občas
čistě informativně koukli na aktuální stav, a podle
předpokladu nás „válcovaly“ zámecké a historické aleje. Pak ale začaly ztrácet dech, a bylo to
ještě napínavější než prezidentské volby, protože
se to dalo celé týdny sledovat průběžně a každým půldnem se situace měnila. Sami organizátoři jako unikum letošního ročníku označili, že
o vítězství nakonec bojovaly dvě čerstvě vysaze-

ských nádrží, bezesporu tedy
chvályhodná akce, nicméně
byla nejspíše vysázená najatou firmou, protože byla financována ze sponzorského daru
dvou firem. Husí ji nakonec předstihla právě díky
tomu, že byla sázena svépomocí (tj. zdarma) partou lidí (trampů a několika místních), finanční náklady nesli všichni osobně a tak se i hlasování
stalo osobnějším a kolektivním dílem. K vítězství
samozřejmě přispěly hlasy nejen tvůrců aleje, ale
i mnoha sympatizantů z řad místních občanů, za
což jim tímto moc děkujeme.
Hodnota vítězství je především v tom, že nás
to podpořilo a dodává nám to přesvědčení, že ta
péče o „věci veřejné“ má smysl – zkrátka nás to
teď možná bude ještě víc bavit. U aleje lze navíc doufat, že nejde jen o nějakou epizodu, ale
o záležitost, která nás snad přežije. Dokonce se

né aleje a tradiční historické aleje zůstaly za nimi
s velkým odstupem pozadu.
Přemýšlel jsem o příčině a došel jsem k tomuto: Přestože nás u starých alejí fascinuje jejich důstojnost až velebnost, nikdo už nepamatuje jejich vznik, a tak k nim máme povětšinou
spíše úctu než vysloveně osobní vztah. Naproti
tomu vznik nových alejí zpravidla doprovází nedávná událost či dokonce příběh, který je nejen
v paměti, ale i předmětem zájmu konkrétních lidí.
Pokud vím, ta konkurenční „pálavská“ alej vznikla jako sanace důsledku po výstavbě Novomlýn-

po vítězství aleje v řadách jejích tvůrců objevil
nápad, zdali by nestálo za to vykoupit i druhou
půlku cesty a alej dosadit jako dvouřadou.
Na závěr ocituji část propagačního textu,
uveřejněného v soutěži na www.alejroku.cz/... :
„A za pár let se poutník, který se alejí na Staré
Husí cestě vydá, nejen pokochá, nejen poučí, ale
i osvěží chutnými plody.“ Prvním plodem vítězství
v anketě se prozatím stala nová trampská píseň
„Stará Husí cesta“ z pera autorské dvojice Pegi
& Medvěd Q.
Petr Kmínek z Dřevčic

NOVÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA

Chtěli bychom Vás tímto informovat o záměru Libereckého kraje zřídit odloučené pracoviště Střední zdravotnické školy a Vyšší
odborné školy zdravotnické Liberec, p. o. v České Lípě. To bude sídlit v budově Obchodní akademie nám. Osvobození 422,
Česká Lípa. Od školního roku 2018/2019 bude poskytovat vzdělávání pro zájemce o zdravotnická povolání ve vzdělávacích
programech oboru Praktická sestra a oboru Ošetřovatel. Nezastupitelným faktem bude přímé napojení na možného budoucího zaměstnavatele. Žákům střední zdravotnické školy v České Lípě bude poskytnut veškerý servis ze strany Nemocnice
s poliklinikou Česká Lípa, a. s, a to jak v průběhu studia, tak také po jeho ukončení z pozice stabilního zaměstnavatele v regionu. Mezi základní benefity vzájemné spolupráce mezi českolipskou nemocnicí a střední zdravotnickou školou bude zejména poskytnutí výhodného stipendijního programu, kdy jsou žáci v průběhu studia finančně podporováni právě nemocnicí, vlastní stipendijní program pak bude poskytovat také město Česká Lípa. V průběhu studia zajistí nemocnice praxi zcela
zdarma na svých odděleních, dále odborné vedení kvalifikovanými pracovníky, stravování, žáci budou mít možnost seznámit
se s běžným provozem nemocnice, s přístrojovým vybavením, nemocnice jim je dále připravena nabídnout pravidelné přivýdělky formou brigád a další benefity.
K. Amrichová
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Po Velikonocích proběhne opět velký jarní úklid

Dnem „D“, kdy se v rámci kampaně Ukliďme
svět, ukliďme Česko bude uklízet v celé republice, je letos sobota 7. dubna. Uklízet nepořádek
v přírodě, městech a obcích je však možné i v jiných termínech. Důležité je, se co nejdříve přihlásit na www.UklidmeCesko.cz.
Přípravy dalšího ročníku celorepublikové úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko jsou v
plném proudu. Do jejího uskutečnění v sobotu
7. dubna zbývá necelých 50 dní a na webových
stránkách projektu postupně přibývají zaregistrovaní organizátoři místních úklidů a dobrovolníci,
kteří se první dubnovou sobotu společně vydají
do boje proti černým skládkám a nepořádku ve
svém okolí.
Zapojit veřejnost do mapování, uklízení a
především pak prevence vzniku nepořádku a
černých skládek se snaží organizátoři ze spolku
Ukliďme Česko a Českého svazu ochránců přírody. Vloni se díky nim do uklízení zapojilo na
96 000 dobrovolníků, kteří sesbírali přes 1 500
tun nepořádku. Pokud je i Vám myšlenka dobrovolnické úklidové akce blízká, neváhejte se
k nim letos připojit a zorganizujte si úklid ve Vašem okolí.

„Snažíme se organizátorům místních úklidů
organizaci co nejvíce ulehčit a podpořit je nejen radami, mediální kampaní ale i materiálně,
především zajištěním balíčků s pytli a rukavicemi pro dobrovolníky,“ říká jedna z pořadatelek akce, Katka Landová. „Abychom věděli, kolik účastníků se letos chystá uklízet a mohli jim
materiál včas přichystat a rozeslat, potřebujeme,
aby se nám přihlásili co nejdříve, ať už jsou ze
zájmových sdružení, škol, firem či nadšení jednotlivci“, dodává.
Úklidového materiálu by organizátoři měli mít
pro letošek dostatek díky partnerům, kteří úklidové akce dlouhodobě podporují, jako Nadační
fond Veolia, tak i zásluhou nového významného
partnera, kterým se pro letošek stala Komerční
banka. Zaměstnanci uvedených a dalších partnerských firem se navíc sami aktivně zapojují
do uklízení.
„Prostředí, ve kterém žijeme, patří nám všem.
Nikomu by proto nemělo být jedno, jak vypadá.
Je to totiž naše vizitka. Jsem proto velmi rád, že
zaměstnanci Komerční banky mohou jít příkladem,“ uvedl k tomu Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky.

Operační program
Doprava v Libereckém kraji

Zkrácení cestovních dob, snížení negativních vlivů či hlukové zátěže, vyvedení tranzitní
dopravy z center měst, zkvalitnění cestování to
vše jsou cíle, které se daří plnit i díky Operačnímu programu Doprava 2014–2020 (OPD2).
OPD2 navazuje na Operační program Doprava
2007–2013 (OPD1) a představuje nejvýznamnější zdroj prostředků pro financování výstavby
dopravní infrastruktury v České republice v období 2014–2020.
Nové silnice a modernizované železniční
tratě v Libereckém kraji
Prostřednictvím OPD1 bylo v České republice podpořeno celkem 417 projektů, postaveno
a zrekonstruováno 319 km dálnic a silnic I. třídy a zmodernizováno 675 km železničních tratí.
V Libereckém kraji pak bylo z OPD1 realizováno
19 dopravních projektů, díky nimž se postavilo
nebo zrekonstruovalo 25,47 km silnic a dálnic
a 9,26 km železnic.
Díky rekonstrukci trati Liberec – Tanvald byla
zvýšena bezpečnost na železničních zastávkách
a stanicích při nástupu a výstupu cestujících a také na železničních přechodech a přejezdech.
Nová nástupiště na zastávkách a ve stanicích
zkrátila dobu nástupu a výstupu cestujících a rovněž přispěla ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti
provozu při zastavení vlaku. Realizací projektu
bylo umožněno zkrácení jízdních dob v traťovém
úseku Jablonec nad Nisou – Smržovka a zavedení 30 minutového intervalu ve špičce.
V oblasti silniční dopravy byla realizována
například silnice R 35 Bílý Kostel – Hrádek nad
Nisou. V rámci tohoto projektu došlo vedle sa-
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motné výstavby silnice I/35 v hlavní trase rovněž k přestavbě mimoúrovňové křižovatky Bílý
Kostel a výstavbě dvou nových křižovatek (Václavice a Hrádek nad Nisou). Vybudováno bylo
rovněž množství přeložek místních, resp. účelových komunikací a dále polních cest a například
11 mostních objektů.
Nejen modernizace železničních stanic
V rámci OPD2 byl v libereckém regionu realizován také například projekt Modernizace ŽST Česká Lípa. Předmětem projektu byla jak modernizace
železniční stanice, tak současně i rekonstrukce navazujících jednokolejových traťových úseků zaústěných do železničního uzlu Česká Lípa. Přístup k nástupištím je nyní podchodem, který zároveň propojil
části města po obou stranách stanice.
Mezi další významné dopravní projekty v Libereckém kraji bezesporu patří realizace přeložky silnice I/14 Kunratice – Jablonec nad Nisou.
Více informací se dozvíte na webu OPD2 –
www.opd.cz/liberec nebo můžete navštívit libereckou pobočku Eurocentra, U Jezu 525/4.
Autor: Odbor fondů EU, Ministerstvo dopravy

Přidat se může opravdu každý dle svých
možností, od mapování nepořádku, až po zorganizování vlastní úklidové akce. Veškeré potřebné informace k tomu naleznete na www.UklidmeCesko.cz tak neváhejte, termín letošního jarního
úklidu se blíží a po Velikonocích, v sobotu 7. dubna „jdeme na to“!
Kontakt: Radek Janoušek – 777 176 675, radek@uklidmecesko.cz

PLACENÁ INZERCE

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává
slepičky z našeho chovu typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách
a Green Shell typu Arakauna.
Stáří 15 – 20 týdnů.
Cena 159 – 195,- Kč/ks.
Prodej se uskuteční:
v Dubé – u kostela
16. března ve 14.40 hodin
25. března ve 13.15 hodin
----------------------------------------------Při prodeji slepiček výkup králičích kožek.
Cena dle poptávky.
Případné bližší informace:
Po - Pá 9.00-16.00 hodin,
tel. 601 576 270, 728 605 840

VYŘEŠENÍ HÁDANKY
Boží muka z minulého Dubáčku
stojí na křižovatce
v Dolních Heřmánkách.
NOVÁ HÁDANKA

Procházka Deštnou

Na necelé tři kilometry dlouhou procházku vyjdeme v Deštné od zastávky autobusu z Dubé. Přejdeme na druhou stranu silnice a vydáme se po
chodníku podél silnice 1/9 směrem k Dubé. Posléze míjíme pěkně opravený velký dům se štukovými ozdobami na fasádě, vedle něj na soukromém
pozemku stojí torzo pomníku. Doprava odbočuje
cesta, označená žlutou turistickou značkou, která
vede k Vrabcovu a do Dubé. My ale opět přejdeme
na druhou stranu silnice 1/9 a přibližně o 100 m
dále kolem plácku s pumpou zabočíme doleva.
Úzká silnička vytváří esíčko, za kterým z ní
odbočuje pěšina k dětskému domovu, jehož velká budova se tyčí na návrší napravo. Původně
Vranovská zotavovna byla postavena před rokem
1930, o něco později byla rozšířena o nižší přístavbu, po roce 1945 sloužila jako dětské plicní
sanatorium a později jako politická škola okresního výboru KSČ, od roku 1982 je v ní dětský
domov. Ve stráni pod návrším jsou skalní sklípky

a údolím protéká několik pramenů.
Pokračujeme kolem roubeného domu po
asfaltové cestě, která stoupá na návrší Školský vrch (Schulberg). Míjíme velkou roubenou
usedlost, památkově chráněnou od roku 2002.
Za ní se asfaltový povrch mění na zpevněnou
polní cestu, která byla vybudována za účelem
zpřístupnění zemědělských pozemků. Výstavba
byla financována z Operačního programu zemědělství a celkové náklady na cestu a výsadbu
doprovodné zeleně činily 2 472 760,- Kč. Dojdeme k rozcestí, doleva odbočuje pěšina, po které
bychom se vrátili zpět do Deštné, doprava vede
cesta kolem kapličky směrem k přírodní památce
Deštenské pastviny. Pokračujeme po zpevněné
cestě, posléze vpravo vedle ní si můžeme všimnout starého úvozu. Cesta vede mezi pastvinami,
otvírá se nám výhled k Dubové hoře.
Před námi stojí u cesty lavička, před ní odbočuje doleva méně zřetelná pěšina. Dáme
se po ní. Pěšina vede podél paseky do hloubi
lesa a posléze se rozšiřuje na lesní cestu a klesá nad zalesněnou roklinou. Po levé straně se
zvedá prudká stráň, místy skalnatá. Všimneme
si dvou skalních sklípků. Z lesa vyjdeme u skupiny domů na tak zvané Malé Straně a dáme se
doleva. Cesta vede mezi domy a pastvinou. Posléze dojdeme k rozcestí, kde se dáme doprava,
přejdeme mostek a přicházíme k objektu bývalého mlýna. Za kamennou zídkou můžeme nahlédnout do tak zvané lednice, náhon, kterým přitékala k mlýnu voda od Vrabcova, je zasypán, odtok,
vedoucí k Zakšínskému mlýnu, je v terénu ještě

patrný. Mlýn, písemně doložený v druhé polovině
17. století, byl znovu postaven v roce 1820 po požáru původní stavby, a jeho provoz byl ukončen
kolem roku 1970.
Přejdeme hlavní silnici 1/9 k budově bývalé školy, kde se nyní nachází obchod, pivnice a
knihovna. Půjdeme se ještě doprava podívat ke
kostelu sv. Václava, který je význačnou památkou Dubska. Z původního románského kostela se
dochovala okrouhlá apsida a věž se sdruženými
okny. Původní kostel byl orientován kolmo k dnešní stavbě. K přestavbě došlo v letech 1763 – 65
v barokním slohu. Kolem kostela je starý hřbitov,
nad kostelem hřbitov novější. Nedaleko stojí mansardová roubená fara, sloužící nyní k nájemnímu
bydlení. Od bývalé školy se dáme k autobusové
zastávce směrem k Dubé a přitom mineme velkou
zemědělskou stavbu, stojící na místě původní deštenské hospody, která vyhořela v lednu roku 1981
při přípravě hasičského bálu.
–myš–

Zpevněná polní cesta

Lesní cesta zpět do Deštné

Kostel sv. Václava

DEŠTENSKÁ VÝROČÍ

Letos může také slavit výročí budova bývalé
deštenské školy, dům čp. 9, kterému je v letošním roce 150 let. Dnes slouží jako obchod, pivnice a knihovna. Friedrich Bernau ve své knize
Politický okres Dubá píše, že před rokem 1751
neměla Deštná žádnou samostatnou školu, ačkoliv již v roce 1713 se údajně vyučovalo v chalupě,
později označené číslem popisným 18, která stávala u odbočky u Válcového mlýna. V polovině
18. století byla postavena dřevěná školní budova
na pozemku poblíž kostela. Po roce 1830 zchátrala stavba natolik, že spodní část trámů musela být nahrazena zdivem, ale sloužila dál svému
účelu. Až roku 1868 byla zahájena stavba nové
školní budovy z kamene, zatím pouze jednotřídní. O čtrnáct let později byla škola rozšířena na
dvoutřídku přístavbou stávající školní budovy.
Dva učitelé zde vyučovali až 92 dětí, a školní
knihovna čítala 138 svazků.
Základní škola v Deštné v domě čp. 9 existovala až do roku 1979, kdy byla zrušena. Od té

doby děti z Deštné, Zakšína a Bukovce dojíždí
do školy v Dubé. V období po II. světové válce
byl vzhled budovy školy poškozen nešetrnými
zásahy – instalací nevhodného typu oken a potlačením tvarosloví fasády. V roce 2009 došlo
k rekonstrukci tohoto objektu, kromě nové střechy byla vyměněna okna a citlivěji pojednána
fasáda.
–myš–

Památkově chráněná usedlost na Školském vrchu

Letošní rok je bohatý na různá výročí. Připomeňme si dvě, která se vztahují k Deštné. Především
se jedná o první písemnou zmínku o Deštné, které dokládá, o jak starobylé místo se jedná. Jméno vsi Deštná souvisí se jménem potoka, který přitéká od Rozprechtic. Ten nesl kdysi jméno
Deštná, ale dnes se mu říká Liběchovka. Vznik
kostela sv. Václava, původně románského, spadá podle některých pramenů před rok 1230, ale
písemné záznamy chybí. Zato se dochovala závěť nejvyššího purkrabího Hynka Berky z Dubé
z roku 1348, kde je zmíněna Deštná. Letos tedy
uplyne 670 let od tohoto prvního písemného zápisu o Deštné. Vdova Hynka Berky Anežka, která Deštnou zdědila, pečovala i o kostel sv. Václava. Například v roce 1356 pro toto obročí po
smrti předchozího kněze Svatoslava, navrhla
kněze Mikuláše, a ten pak byl 20. března toho
roku jmenován.
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Bývalý mlýn

MASOPUSTNÍ DÍLNA

Ve čtvrtek 15. 2. proběhla v Klubu malých Dubáčků masopustní dílnička.
Malovali jsme škrabošky a vyráběli masky z papírových talířků. Dětem i
maminkám se masky moc povedly. Pochlubili jsme se s nimi v průvodu
masek. Děkuji všem, kdo na vyrábění dorazil.
J. Rupertová

ČESKÁ LÍPA

Jiráskovo divadlo
8. 3. 2018 19:00 LEGENDA O LESÍCH A LIDECH
Repríza nejnovější inscenace DK Jirásek, rodové ságy inspirované severským románem Věčně zpívají lesy. Autor inscenace F. Zborník našel
v příběhu Daga ml. z knižní trilogie Trygve Gulbranssena příběhy současné, patřící do našeho
světa. Vstupné: 100 Kč
12. 3. 2018 19:00 PÁTÁ DOHODA - VYPRODÁNO
Pátá dohoda s Jaroslavem Duškem.
Vstupné: 330 Kč
13. 3. 2018 19:00 SBOROVNA
Představení přeložené z 31.10.2017. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Sborovna je
původní česká komedie, která řeší problematiku učňovské mládeže prostřednictvím učitelského sboru. Je to nemilosrdná mozaika celé naší
společnosti, která nejen pobaví, ale přinutí diváka zamyslet se v čem to vlastně žijeme. Vstupné: 280 Kč
17. 3. 2018 15:00 ČARODĚJNICKÝ UČEŇ
Jednoho dne do kraje až na konci světa, po dlouhé řece Minaj, připluje košík s malým chlapcem
jménem Melori. V temném kraji plném různých
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skřetů, divokých víl a tajemných bytostí žijí odedávna dvě čarodějnice Euforie a Třeštice, které
se chlapce ujmou a vychovají z něj malého čaroděje… Vstupné: 80 Kč
19. 3. 2018 19:00 DEŠTIVÉ DNY - VYPRODÁNO
Americké drama je hrou o přátelství a zároveň
kriminálním příběhem. Drsní chlapíci Denny
a Joey jsou přáteli od dětství, které oba strávili na chicagském předměstí. Dnes jsou parťáky
u chicagské policie. Upozorňujeme diváky, že
je v rámci představení použito hlasité střelby.
Vstupné: 380 Kč
7. 4. 2018 19:00 SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC
Z lásky vznikají ty nejkrásnější i ty nejhorší
věci. Slavnou hru Skleněný zvěřinec napsal
americký autor Tennessee Williams se silně
autobiografickými prvky ze své vlastní rodiny.
S humorem i dojetím a s tou největší upřímností líčí život opuštěné matky Amandy, která
svou láskou a touhou udělat své děti co možná
nejšťastnějšími, nadělá v rodině velikou paseku.
Hrají: Simona Stašová, Jaromír Nosek a další.
Vstupné: 390 Kč
KD Crystal
15. 3. 2018 20:00 JELEN
Jelen je česká akustická kapela hrající tzv. roots

Ze života škol

Kult ura

music. Písně z vlastní tvorby vycházející z populární hudby jako je country, folk, bluegrass a blues. Kapela získala Anděla v kategorii v kategorii
Objev roku za rok 2014. Vstupné v předprodeji
390,-Kč, na místě 450,-Kč
22. 3. 2018 19:00 ONDŘEJ HAVELKA A JEHO
MELODY MAKERS
Zbrusu nová show Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers chce vzdát hold prvním deskám jazzovým, které odstartovaly novou éru populární
hudby. Vstupné 490 Kč
23. 3. 2018 20:00 DOGA, KOMUNÁL A BOOTERS
Legendární česká hard-rocková kapela DOGA
už od roku 1988 velmi úspěšně koncertuje po
střední Evropě. Výraznou tváří Dogy je frontman
Roman „Izzi“ Izaiáš, který je jedním z průkopníků hard--rockové image na české scéně. Na jaře
2018 vyráží na turné po celé České republice.
Stálými hosty turné budou spřátelené rockové kapely Komunál a Booters. Vstupné: v předprodeji
350,- Kč, na místě 399,- Kč
30. 3. 2018 19:00 MICHAL HRŮZA A KAPELA HRŮZY
Tour k nové desce “Sám se sebou!” Vstupné:
290 Kč

MŠENO

17. 3. 2018 14:00 – 20:00 EXPEDIČNÍ KAMERA
filmový festival, Sokolovna ve Mšeně
18. 3. 2018 14:00 - 16:00
VÍTÁNÍ JARA
U HLOVECKÉ STUDÁNKY
pořádá Okrašlovací spolek pro Mšeno a okolí.
Sraz účastníků ve 14 hod u kostela sv. Martina.

LOBEČ

17. 3. 2018 DEN SV. PATRIKA OSLAVÍME MUZIKOU A LOBEČSKÝM STOUTEM
Irish Dry Stout z Lobče, to je ten nejlepší způsob,
jak připít na svatého Patrika! Ve staré varně Parostrojního pivovaru si zahraje irské balady duo
Dalibora Zíty (akordeon) a Ludvíka Jacka (housle). Odpoledne budete moci vyrazit na prohlídku
technické památky v angličtině s našim irským
průvodcem Gavinem Hubanem ze Mšena.

ÚŠTĚK

21. 3. 2018 od 18:00 STOPEM ZÁPADNÍ AFRIKOU
přednáška v zasedací síni MěÚ
30. 3. 2018 9 – 18:00 ÚŠTĚCKÉ VELIKONOCE (ANEB ZVESELA DO JARA)
18. ročník, centrum města. Velký dobový velikonoční jarmark, vystoupení folklórních souborů a divadel, obří slepice na chůdách s vejcem,
pletení pomlázek, loutková scéna se soutěžemi
pro děti.

Vlastivědné muzeum a galerie
Galerie Jídelna
2. 3. - 10. 5. 2018 VÁCLAV LAHOVSKÝ - FOTOGRAFIE
Profesionální fotograf, člen Asociace profesionálních fotografů České republiky, člen Federation
of European Professional Photographers FEP.
Galerie Chodba
2. 3. - 31. 12. 2018 DÁMSKÁ MÓDA VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ
portréty ze sbírky Vlastivědného muzea a galerie
Maštálkova výstavní síň
7. 3. - 15. 4. 2018 HUDEBNÍ ŽIVOT A ČESKÁ
MENŠÍNA V DOBĚ MEZIVÁLEČNÉ
výstava k 90. výročí vzniku České hudební školy
Ekoporadna Orsej
22. 3. 2018 DEN VODY
Světový den vody byl Organizací spojených národů určen od roku 1993 na 22. březen. Důvodem byla skutečnost, že na světě více jak miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody, nemá
přístup k vodě.
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Sport
Svatováclavský
běh Dubou

Město Dubá ve spolupráci s Kulturní komisí pořádá 1. Ročník městského běhu s názvem Svatováclavský běh, který se koná v pátek 28. září
2018.
Start a cíl bude na Masarykově náměstí,
detail trasy Hlavního okruhu můžete prostudovat na přiložené mapce. Délka trasy je přizpůsobena věku a možnostem závodníků. Tak milí
sousedé, přátelé a známí, zkrátka občané Dubé
neseďte doma a přijďte si zazávodit, udělat něco
pro zdraví a také přijďte fandit. Dále připravujeme
bohatý doprovodný program – malířskou soutěž,
skákací hrad…
Kategorie:
Děti
Předškoláci a 1. třída
200 m (okruh po náměstí)
Školáci I. stupeň
350 m (okruh přes
Malou ulici)
Školáci II. stupeň
750 m (okruh Jana
Roháče, Nedamovská, Luční)
Ženy
Kategorie I (16-29 let)
Hlavní okruh 2,5 km
Kategorie II (30 a více let) Hlavní okruh 2,5 km
Muži
Kategorie I A (16-34 let) Hlavní okruh 2,5 km
Kategorie II A (35-49 let) Hlavní okruh 2,5 km
Kategorie III A
(50 a více let)
Hlavní okruh 2,5 km
Muži
Kategorie I B (16-34 let)
Hlavní okruh 5 km
Kategorie II B (35-49 let) Hlavní okruh 5 km
Kategorie III B
(50 a více let)
Hlavní okruh 5 km
Časový harmonogram:
13:00
Začátek programu, slavnostní přivítání
– slovo paní starostky
13:15
Start předškoláci a 1. třída
13:30
Start Školáci I. stupeň (2.-5. třída)
13:45
Start Školáci II. stupeň (6.-9.třída)
14:00
Vyhlášení vítězů děti
14:15
Start Dospělí: Hlavní okruh
15:15
Vyhlášení vítězů Dospělí
15:30
Vyhlášení malířské soutěže
Nejen pro závodníky je připraveno bohaté občerstvení. Soutěžit se bude o pěkné ceny, každý
závodník obdrží diplom s časem, aby se následující rok mohl zlepšit, tím společně v Dubé založíme další hezkou tradici.
Ráda bych již teď poděkovala za první sponzory a tím je především firma Škoda Auto a.s.,
která věnovala široký výběr reklamních předmětů, dále pan místostarosta Tomáš Novák, který si
vzal na starost občerstvení pro závodníky zdarma, pan Tomáš Novák (stavebniny) nákup startovních čísel a pohárů pro vítěze.
Přihlašování a podrobné informace
Kontakt: K. Janďourková na mailu jandourkovi.zatyni@seznam.cz a telefonu 605 293 425
nebo v den závodu (hodinu před začátkem celého programu).
Kateřina Janďourková
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Trasa povede i z ulice Na terase ke hřbitovu

TJ SLAVOJ DUBÁ – ZIMNÍ PŘÍPRAVA

Zimní přípravu jsme zahájili 6. ledna 2018. Trénujeme 3x týdně (2x týdně kondiční příprava v Dubé a 1x na umělém trávníku fotbalového klubu
Arsenal Česká Lípa). V České Lípě jsme chtěli
využít UMT k tomu, abychom se hlavně zdokonalili v technických dovednostech. V rámci tréninku
jsme také probírali a nacvičovali různé herní situace. V půlce února jsme odjeli na 4denní fotbalové soustředění do Heřmanic v Jablonném v Podještědí, kde jsme jeden den trénovali třífázově
a další dny dvoufázově. V Heřmanicích jsme byli
druhým rokem a myslím si, že je to pro fotbalové
soustředění ideální místo. Máme zde zajištěný
veškerý servis a také prostředí pro regeneraci
(sauna, vířivka) je zde na vysoké úrovni.
V rámci zimní přípravy sehrajeme tato přátelská utkání:
1. přátelské utkání 24. 2. 2018
Dubá x Starý Šachov (okresní soutěž)
UMT Česká Lípa – 17:00
2. přátelské utkání 3. 3. 2018
Dubá x SK Spartak Žandov (I.B třída)
UMT Česká Lípa – 17:00
3. přátelské utkání 10. 3. 2018
Dubá x LOKO ČL „A“ (I.B třída)
UMT Česká Lípa – 17:00
4. přátelské utkání 17. 3. 2018
Dubá x Sokol Zahrádky (okresní přebor)
UMT Česká Lípa – 17:00
Jarní část sezóny 2017/2018 odstartujeme
24. března 2018 od 15:00 domácím zápasem
s mužstvem z Polevska. Dovolil bych si tímto
naše fanoušky pozvat na naše zápasy. Doufáme, že vás budeme bavit hezkým fotbalem a že
na domácím hřišti společně vytvoříme ideální
prostředí pro dobrý a koukatelný fotbal.
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Hráči pro jarní část sezóny 2017/2018:
Beneš Martin, Drahoňovský Lukáš, Drunecký Libor, Dvořák Tomáš (GK), Franěk František (GK),
Hanuš Ferdinand, Heptner Milan, Hladký Tomáš,
Jeništa Jan, Jombík Petr, Rejzek Josef, Sláma
Daniel, Sloup Jakub, Soukup Miroslav, Sýkora
Petr, Šembera Lukáš, Švec Jaroslav, Šverma
Martin, Vokolek Miloslav, Wagenknecht Lubomír, Wagenknecht Luboš
Celkem hráčů pro jarní část: 21
Věkový průměr: 28,57
Realizační team pro jarní část sezóny 2017/
2018:
předsedkyně - Ing. Hana Koloušková;
vedoucí A mužstva – Jaroslav Horyna;
trenér A teamu – Jakub Fliegel;
asistent trenéra – František Franěk;
zdravotník – Karel Šedivý.
Jakub Fliegel

Maso
pust
2018
foto Václav Zýval
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