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Měsíčník informací z Dubé a okolí

zdarma

SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané, ve svém dubnovém úvodním slově bych vás chtěla

seznámit s činností naší JPO II/1 SDHO Dubá v uplynulém roce. Od září
minulého roku je velitelem dubských hasičů pan Zbyšek Stibor ml. Dvanáctičlenná jednotka počtem zásahů zdatně konkuruje profesionálním hasičským sborům. Posuďte sami, 140 výjezdů je opravdu úctyhodné číslo.
Vzhledem k zařazení naší jednotky do kategorie JPO II/1 musejí být hasiči
připraveni k výjezdu do pěti minut od vyhlášení poplachu. Jednotka funguje
ve třech výjezdových družstvech v obsazení 1 + 3 (velitel družstva, strojník
a dva hasiči) a vzniklých záloh. Pohotovost, kterou drží, se řídí měsíčním
plánem služeb. Jako každý rok proběhla v souladu s „Ročním plánem odborné přípravy na rok 2017“ příprava jednotlivých členů. Ta zahrnovala část
teoretickou i praktickou. Je třeba zdůraznit, že kromě mnoha hodin, které
naši hasiči stráví u samotných zásahů, věnují spoustu svého volného času
i právě zmíněné přípravě. Velitel jednotky Zbyšek Stibor a hlavní strojník
Tomáš Mařík nastoupili v září 2017 na sedmitýdenní, a nutno říci, že velice náročný, výcvik, který probíhal až ve Frýdku-Místku. Výcvik i následné
zkoušky absolvovali úspěšně a s velice dobrým výsledkem.
Výrazných změn doznal v minulém roce také objekt požární zbrojnice. Členové jednotky vlastními silami obnovili fasádu, která dostala nový
nátěr. Došlo také na úpravu prostor garáže a výměnu kotle, kdy ten původní na dříví nahradil nový se zásobníkem, přičemž jako palivo je nyní
používáno uhlí.
Jak jsem již zmínila, za uplynulý rok si naši hasiči na své konto připsali
celkem 140 zásahů. Jednalo se o: 28 požárů, 35 dopravních nehod, 17 likvidací živelných pohrom (větrná smršť, námraza a přívalové deště), 4 úniky
nebezpečných látek, 65 technických pomocí, 1 technologická pomoc, 4 TP
ostatní a 3 plané poplachy. Celkem 92 zásahů se uskutečnilo ve správním
území naší obce, zbylých 48 pak bylo dle Požárního poplachového plánu
Libereckého kraje mimo hasební katastr. Dalším zajímavým údajem je velikost plochy lesních porostů, které v uplynulém roce pomáhala naše jednotka hasit, jednalo se o 4,54 hektarů lesa. Co se škod na majetku při požárech týká, dosáhla jejich výše milionu korun, podstatně vyšší pak byla
hodnota uchráněného majetku. Ta činila 5.407.500,- Kč.
Součástí práce velitele jednotky je příprava výroční zprávy, která shrnuje činnost hasičů za celý rok. V této zprávě je názorně vyčísleno také
to, kolika osobám naši hasiči v rámci své dobrovolné činnosti pomáhali.
Při dopravních nehodách bylo 26 osob zraněno, 8 vyproštěno, 20 osobám
byla poskytnuta předlékařská zdravotní pomoc a 3 lidé bohužel utrpěli zranění neslučitelná se životem. Při požárech došlo ke zranění tři lidí, stejný
byl počet zachráněných. Při technických zásazích byli čtyři lidé zraněni,
čtyři zachráněni, jedna osoba byla evakuována, dvě ošetřeny a tři byly na

místě nalezeny bez známek života. Žádnému z členů naší jednotky se při
zásazích nic nestalo.
Horké chvilky si dubští hasiči zažili při říjnové vichřici Herwart, která
napáchala škody obrovského rozsahu. Dá se říci, že si zejména při nepřetržitém odstraňování popadaných a zlámaných stromů sáhli na opravdové
dno svých sil. Nejen za to, ale i za vše ostatní, jako je například propagace
města a jednotky na akcích pro děti v okolních obcích, příprava soutěží na
Čarodějnice, nebo jejich celodenní účast na Letních slavnostech a pořádání nádherných ohňostrojů jim patří můj obdiv a poděkování. Naše jednotka
má vynikající výsledky, a to nejen díky profesionalitě, s níž ke své práci
přistupují, ale také proto, že pro mnohé z nich je činnost dobrovolných hasičů srdeční záležitostí. Ráda bych tímto způsobem všem aktivním členům
jednotky poděkovala za jejich dosavadní práci a popřála jim i do budoucna
mnoho štěstí, úspěchů a hlavně pevné zdraví.
Závěrem bych vás všechny chtěla co nejsrdečněji pozvat na výše zmíněné blížící se Čarodějnice, které se jako tradičně budou konat 30. dubna
v Autokempu Dubá-Nedamov, a na kterých vás všechny a především děti,
čeká spousta zábavy a soutěží o sladké ceny. Následující sváteční den
bude jako tradičně patřit Jarním slavnostem, které se odehrají na náměstí. Neseďte proto doma a přijďte se pobavit s námi. Podrobnosti o obou
akcích jsou na plakátech uvnitř zpravodaje.
Všem přeji krásné jarní dny.

Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

Hromadné očkování
psů a koček se koná

29. dubna

od 10:00 do 12:00 hodin
a odpoledne od 16:00
do 17:00 hodin v ordinaci
veterinární poradny –
Nedamovská ulice č.p. 202.

AGENDU TÝKAJÍCÍ SE POVOLOVÁNÍ KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES
VYKONÁVÁ ING. JOSEF ŠTVERÁČEK
(ODBORNÝ LESNÍ HOSPODÁŘ MĚSTSKÝCH LESŮ DUBÁ)

TEL. 607 851 462
KANCELÁŘ MĚSTSKÝCH LESŮ DUBÁ, MASARYKOVO NÁM. 46, DUBÁ
HODINY PRO VEŘEJNOST
PONDĚLÍ A STŘEDA 8.00 – 9.00 HODIN
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Usnesení z veřejného
zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo města Dubá na svém zasedání
přijalo následující usnesení:
1) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu paní Ludmilu Kadlečkovou
a paní Evu Jelenovou a zapisovatele usnesení
pana Tomáše Nováka (ODS).
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2a) NESCHVÁLILO protinávrh zastupitele
pana Tomáše Nováka (ODS) oproti návrhu
paní starostky týkající se schválení předloženého programu veřejného zasedání Zastupitelstva města Dubá č. 3/2018, avšak s vyřazením
bodu č. 10 programu.
pro schválení: 3 proti schválení: 6 zdrželo se: 0

2b) SCHVÁLILO na návrh paní starostky
předložený program veřejného zasedání Zastupitelstva města Dubá č. 3/2018.
pro schválení: 6 proti schválení: 2 zdrželo se: 1

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 2/2018 ze dne 22. února 2018,
včetně nedořešených bodů z předchozích
usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 3/2018
kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha.
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě projednávání
písemné žádosti – složka č. 5/18, vyhlášení
a zveřejnění záměru prodeje městských nemovitostí – pozemků: části pozemkové parcely parcelní číslo 326/1, zahrada, o výměře
315 m 2, části pozemkové parcely parcelní číslo 322/3, ostatní plocha (ostatní komunikace),
o výměře cca 5 m 2, části pozemkové parcely
parcelní číslo 326/2, trvalý travní porost, o výměře cca 40 m 2 , a částí pozemkové parcely
parcelní číslo 326/3, ostatní plocha (ostat-

Usnesení č. 3/2018 ze dne 22. března 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.
ní komunikace), o výměře cca 90 m 2 , v obci
Dubá, katastrální území Dubá. Přesné výměry
a rozsahy pozemků budou upřesněny geometrickým plánem. Jedná se o pozemky navazující
na pozemky ve vlastnictví žadatelů v blízkosti
staveb čp. 55 a čp. 57 v Českolipské ulici v části obce Dubá. Předmětné části pozemků jsou
z hlediska využití pro město Dubá nepotřebné.
Bližší podmínky prodeje budou uvedeny ve zveřejněném záměru, přičemž se jedná o rozšíření
již zveřejněného záměru města Dubá č. 8/2017
ze dne 27. listopadu 2017.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městské nemovitosti –
pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn,
písemná žádost složka č. 1a/18): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o pozemkovou parcelu parcelní číslo 861/3, ostatní
plocha (jiná plocha), o výměře 99 m 2, v obci
Dubá, katastrální území Nedamov.
SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva v této souvislosti uzavřít Kupní
smlouvu mezi městem Dubá (strana prodávající) a manžely panem M.K. a paní A.K. (strana kupující). Kupní cena je stanovena ve výši
3 960,- 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

Z městské matriky
JUBILEA

Vondráček Zděnek, Dubá
Nešetřilová Hilda, Dubá
Jelínková Irena, Dřevčice
Bednář Karel, Nedamov
Bláha Pavel, Dubá
Kyjovská Ludmila, Dubá
Zelenka Jan, Zakšín
Packová Emilie, Dubá
Hejduk Zdeněk, Dubá

NAROZENÍ

Voldřichová Laura, Dubá
Mařík Tomáš, Dubá

86 let
91 let
84 let
75 let
70 let
85 let
70 let
81 let
75 let

ÚMRTÍ

Novotný Michal, Dubá

Dne 22. 4. 2018 uplyne devět smutných let,
od chvíle kdy nás navždy opustil
pan Vladimír Martínek z Dubé.
Stále vzpomínají děti s rodinami.
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předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městské nemovitosti –
pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn,
písemná žádost složka č. 1b/18): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o pozemkovou parcelu parcelní číslo 861/5, ostatní
plocha (jiná plocha), o výměře 60 m 2, v obci
Dubá, katastrální území Nedamov.
SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva v této souvislosti uzavřít Kupní
smlouvu mezi městem Dubá (strana prodávající) a paní H.J. a paní L.Ž. (strana kupující).
Kupní cena je stanovena ve výši 2 400,- 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: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městské nemovitosti –
pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn,
písemná žádost složka č. 3/18): pozemkové parcely parcelní číslo 673, ostatní plocha
(ostatní komunikace), o výměře 191 m 2, v obci
Dubá, katastrální území Zátyní.

Dne 29. dubna 2018 si připomeneme smutné
výročí - uplyne deset let od chvíle, kdy nás
navždy opustila paní Libuše Janďourková
ze Zátyní. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomínají, manžel a děti
s rodinami.
Být tak andělem na jediný den...
Abych tě mohla obejmout a říct Ti,
jak moc mi tady chybíš, maminko moje.
Dne 30. dubna 2018 tomu bude rok, co nás
navždy opustila milovaná maminka
a babička Věra Žáková.
S bolestí v srdci vzpomínají děti s rodinami.
Dne 5. 4. 2018 tomu bude již 10 let,
co nás v nedožitých 75 letech navždy opustil
milovaný manžel, táta a děda
pan Ladislav Dušička z Panské Vsi.
S láskou stále vzpomínají manželka,
syn Ladislav s rodinou, syn Milan
s rodinou a vnoučata.

SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva v této souvislosti uzavřít Kupní
smlouvu mezi městem Dubá (strana prodávající) a paní L.T. (strana kupující). Kupní cena je
stanovena ve výši 7 640,- Kč plus 21 % DPH,
plus správní poplatky, vše se splatností nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu
kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy,
bude tento schválený prodej zrušen.
pro schválení: 9 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 28. února 2018, který byl
na hlavní činnosti 7 milionů 827 tisíc Kč, celkové finanční prostředky na účtech města Dubá byly 11 milionů 609 tisíc Kč, hospodaření
města Dubá za leden až únor roku 2018 skončilo kladným saldem příjmů a výdajů ve výši
901 tisíc Kč.
5b) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu města Dubá na rok 2018, viz příloha.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Na straně příjmů jsou
upraveny tyto položky: 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (šablony MŠ) +142 000,- Kč, 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (dotace
do lesů) +87 000,- Kč, 6171 – Činnost místní správy (očekávané pojistné plnění, vichřice) +157 000,- Kč. Na straně výdajů jsou
upraveny tyto paragrafy související s úpravou transferů ke konci roku: 1031 – Pěstební činnost (přeposlání dotace na lesy na účet
HOČ) +87 000,- Kč, 2143 – Cestovní ruch (příprava a vyúčtování projektů s městem Mirsk)
+50 000,- Kč, 3111 – Mateřské školy (šablony)
+142 000,- Kč, 3113 – Základní školy (oprava
stropů a krovů) +100 000,- Kč, 4329 – Ostatní
sociální péče a pomoc dětem a mládeži (reklama na auto Dětský domov Deštná) +19 000,Kč, 6402 – Finanční vypořádání minulých let
(vratka dotace za volby) +25 000,- Kč.
Městu Dubá bylo také zasláno rozhodnutí o poskytnutí dotace na opravu rybníčku ve Lhotě
z Operačního programu životního prostředí
ve výši 483 tisíc Kč se spoluúčastí minimálně
54 tisíc Kč. O dotaci nebude rozpočet navyšován, dojde pouze k úpravě rozpisu rozpočtu a to na úkor snížení předpokládaných příjmů a výdajů u dotace na mzdy VPP. Návrh
úpravy rozpočtu města Dubá je schodkový ve
výši 37 tisíc Kč. Navrhovaný schodek rozpočtu
pro rok 2018 je ve výši 3 miliony 522 tisíc Kč
a bude kryt z finančních prostředků na účtech
města.
6) ROZHODLO na návrh paní starostky na
základě doporučení Komise pro regeneraci

městské památkové zóny města Dubá v rámci přidělených finančních prostředků ve výši
200 000,- Kč od Ministerstva kultury ČR na
Program regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón ČR
na rok 2018, realizovat komplexní restaurování nemovité kulturní památky Sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice umístěné na Masarykově náměstí v Dubé, rejstříkové číslo
14122/5-2918, vlastníkem kulturní památky je
město Dubá.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

7) ROZHODLO na návrh paní starostky
v souladu s doporučením hodnotící komise
o výběru nejvhodnější nabídky Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pod názvem „DUBÁ, sloup se sousoším
Nejsvětější Trojice“, kterou je na základě kritéria
nejnižší nabídkové ceny nabídka firmy Radomil
Šolc, IČ 66458323, se sídlem Praha, nabídková cena činí celkem 496 800,- 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 20. března
2018. Smlouva o dílo bude uzavřena nejdříve
po uplynutí lhůty k podání námitek.
SCHVÁLILO na návrh paní starostky
smlouvu o dílo mezi městem Dubá a firmou
Radomil Šolc, IČ 66458323, se sídlem Praha.
POVĚŘILO paní starostku podpisem
smlouvy o dílo mezi městem Dubá a firmou
Radomil Šolc, IČ 66458323, se sídlem Praha.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

8) ROZHODLO na návrh paní starostky
v souladu s doporučením hodnotící komise
o výběru nejvhodnější nabídky Veřejné zakázky
malého rozsahu zadávané mimo režim zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
pod názvem „DUBÁ – J. Roháče a Malá – REKONSTRUKCE ULIC“, kterou je na základě kritéria nejnižší nabídkové ceny nabídka společnosti SaM silnice a mosty a.s., IČ 25018094,
se sídlem Česká Lípa, nabídková cena činí celkem 2 891 636,53 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 14. března 2018.
Smlouva o dílo bude uzavřena nejdříve po uplynutí lhůty k podání námitek.
SCHVÁLILO na návrh paní starostky
smlouvu o dílo mezi městem Dubá a společností SaM silnice a mosty a.s., IČ 25018094,
se sídlem Česká Lípa.
POVĚŘILO paní starostku podpisem
smlouvy o dílo mezi městem Dubá a společností SaM silnice a mosty a.s., IČ 25018094,
se sídlem Česká Lípa.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

Základní škola Dubá

komentář starostky: Požadované práce spočívají v rekonstrukci vozovek a chodníků nacházejících se v městské památkové zóně. V ulici
Jana Roháče budou vozovky a chodníky kryté kroužkově kladenou kamennou dlažbou,
s drobnými půdorysnými změnami, výškovými a hmatovými úpravami pro bezpečný pohyb
a přecházení občanů i se sníženou schopností
orientace, v ulici Malé bude povrch z asfaltobetonu. Součástí stavby je zavedení dosud na
chodník vyústěných okapových svodů do podzemního trubního vedení, úprava uličních vpustí a související práce. Souběžně bude probíhat
investiční akce Severočeské vodárenské společnosti a. s. – rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Zahájení prací je plánováno od 2. 5.
2018 a dokončení do 30. 10. 2018.
9) SCHVÁLILO na návrh paní starostky uzavřít Dodatek č. 2 k Partnerské smlouvě mezi
Svazkem obcí Mikroregion Podralsko a obcemi
o zajištění majetkových a provozních náležitostí
projektu „Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Podralsko“, kterým se upravuje a aktualizuje konečné finanční vyúčtování celého
tohoto projektu.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Celý projekt je ukončen
a městu Dubá bude vyplacena dotace ve výši
922 751,78 Kč za 183 kompostérů pro občany
města. Poskytnutá záloha města Dubá činila
1 089 148,30 Kč.
10) STANOVILO návrh paní starostky 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: 6 proti schválení: 2 zdrželo se: 1

komentář starostky: Vzhledem ke stále snižujícímu se počtu pracovníků na veřejně prospěšné práce (malá nezaměstnanost), je nutné posílit počet zaměstnanců na úklid města
a úpravu zeleně. Velké problémy nastávají
především v době sekání trávy a jejího odvozu
na sběrný dvůr. Chceme-li zabezpečit všechny
služby a požadavky občanů a spolků ve všech
20 částech města Dubá, nezbývá než z městského rozpočtu vyčlenit odpovídající finanční
prostředky.
11) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
komplexní rekonstrukce krajské silnice
č. III/2706 Horky, realizace duben – srpen
2018
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Tomáš Novák, místostarosta města Dubá

Příští veřejné zasedání
bude 19. dubna
ve Dřevčicích

oznamuje, že zápis dětí do 1. třídy se koná ve čtvrtek dne 5. dubna od 13.00 do 17.00 hodin.
K zápisu přineste, prosím, rodný list dítěte, Váš občanský průkaz, vyplněný dotazník a žádost o přijetí.
Více na plakátech nebo na www.mestoduba.cz.
4
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Městská knihovna Dubá bude 12. a 19. dubna
z organizačních důvodů zavřená.
Děkujeme za pochopení.
Mateřská škola připravuje 14. ročník pohádkového lesa
– tentokrát se jedná o Večerníčkový les.
V této souvislosti hledáme dobrovolníky, kteří by chtěli pomoci
při zajišťování a realizaci této akce. Případní zájemci se mohou
spojit s paní učitelkou Sloupovou v MŠ
a domluvit si způsob a formu spolupráce.
Za nabídky velmi děkujeme. Zdena Šindelářová, ředitelka MŠ
Paní Eva Jelenová pro vás v termínu sobota dne 26. a neděle
dne 27. května 2018 připravila dvoudenní

zájezd na Moravu do Valtic

za dobrým vínem. Přihlásit nebo se informovat můžete přímo
u paní Evy Jelenové tel. 723 729 829 nebo v INFO centru u Lucie
Heringové tel. č. 487 870 490.
5

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

Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá
l Dne 13. 2. 2018 od 9:11 do 11:14 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4 k vážné dopravní nehodě dvou osobních automobilů na komunikaci I/9 u obce Chlum. Vozidla se nacházela mimo
vozovku, přičemž v jednom z aut byly nalezeny tři osoby – dvě zraněné
a třetí bez známek života. Ačkoliv do příjezdu záchranné služby byla prováděna resuscitace, přivolaný lékař konstatoval smrt. Řidička druhého vozidla vyvázla jen s drobnými oděrkami. Na místě zasahovala Policie ČR
a HZS Česká Lípa.
l Dne 13. 2. 2018 od 21:25 do 23:15 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS-32 v počtu 1 + 2 do Holan k požáru slámy v objektu farmy, kde se
vyrábí peletky. Požár vypukl v jedné z hal, na místě již zasahovaly jednotky HZS Česká Lípa, SDH Holany a SDH Kravaře. Po domluvě s velitelem
zásahu byli dubští hasiči ponecháni na místě jako záloha.
l Dne 14. 2. 2018 ve 21:08 byla jednotka s technikou CAS-25 Liaz v počtu
1 + 3 povolána operačním střediskem HZS Liberec do Doks, kde byl v ulici
Vrchlického nahlášen požár bytu ve třetím patře. Po příjezdu na místo, kde
již zasahovaly jednotky HZS Česká Lípa a SDH Doksy byla naše JPO II/1
vrácena velitelem zásahu zpět na základnu.
l Dne 23. 2. 2018 v 8:48 byla jednotka s technikou CAS-25 Liaz v počtu
1 + 3 povolána krajským operačním střediskem do Zbyn k požáru chaty.
Na místě již zasahovala jednotka SDH Doksy a přítomna byla Policie ČR.
Naše jednotka byla ponechána jako záloha a po příjezdu HZS Česká Lípa
a domluvě s velitelem zásahu se v 9:31 hod. vrátila zpět do Dubé.
l Dne 23. 2. 2018 od 12:36 do 12:54 hodin byla jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3 povolána k dopravní nehodě osobního automobilu na komunikaci I/9. Vozidlo se po nárazu do stromu nacházelo v poli
mimo vozovku a uvnitř se nalézala jedna zraněná osoba, která byla v době
příjezdu jednotky v péči zdravotníků. Na voze bylo provedeno protipožární
opatření. Na místě byla přítomna Policie ČR a HZS Česká Lípa.

počala s přirozeným odvětráváním objektu pomocí otevření oken na chodbě. Z druhého bytu byly z bezpečnostních důvodů evakuovány přítomné
osoby, z nichž jedna měla u sebe klíče od bytu, v němž k úniku došlo. Za
přítomnosti policie byl byt otevřen, nikdo se zde nenacházel a i zde bylo
zahájeno odvětrávání. HZS Česká Lípa provedla měření koncentrace plynu
a povolána byla také pohotovostní plynárenská služba. Místo zásahu bylo
předáno pracovnici správy domů a bytů z MěÚ Dubá.
l Dne 2. 3. 2018 od 10:28 do 11:36 hodin byla jednotka s technikou CAS25 Liaz v počtu 1 + 4 vyslána do Heřmánek k požáru sazí komíně. Majitel
domu čekal venku. Průzkumem bylo zjištěno zahoření sazí a dřevěného
osazení v komínovém tělese. Při proměřování byla zjištěna teplota 660 °C.
Na místo přijela jednotka HZS Česká Lípa s plošinou, z níž byl komín pomocí škrabky vyčištěn. Jednotka se poté vrátila na základnu.
l Dne 4. 3. 2018 od 17:09 do 17:56 hodin byla jednotka s technikou
CAS-32 v počtu 1 + 2 a Nissan Patrol v počtu 1 + 2 vyslána k požáru hrabanky na Bořejovském vrchu. Požářiště o rozloze 10 x 10 metrů se nacházelo ve stráni. Místo bylo uhašeno pomocí hadicového vedení složeného
z šesti hadic C v jeden proud. Přítomny u zásahu byly také jednotky HZS
Česká Lípa a SDH Doksy. Po domluvě s velitelem zásahu se naše jednotka vrátila na základnu.
l Dne 6. 3. 2018 od 15:03 do 15:21 byla jednotka s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 3 vyslána k úniku ropného produktu na Vrabcově. Na
místě se nacházelo osobní vozidlo s proraženou olejovou vanou. Olej byl
zasypán sorbentem Eco-Dry. Vozidlo bylo odvezeno na podvalu na náklady majitele.
l Dne 7. 3. 2018 od 2:26 do 2:53 hodin byla jednotka s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 4 vyslána na komunikaci I/9 k dopravní nehodě osobního
automobilu, které se nacházelo mimo vozovku. Nehoda se obešla bez zranění a úniku provozních látek. Na místě zasahovala jednotka HZS Česká
Lípa a Policie ČR.
l Dne 11. 3. 2018 od 17:59 do 18:15 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4 k ohništi v opuštěném domě na Malé Straně
v Dubé. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o kontrolované ohniště mimo
objekt. Dřevní hmotu zde spaloval bezdomovec. Na místo dorazila Policie
ČR. Po podání zprávy na operační středisko se jednotka vrátila zpět na
základnu.
l Dne 19. 3. 2018 od 11:50 do 12:30 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4 k technické pomoci do ulice Požárníků čp. 200
k otevření bytu. Kvůli podezření, že nájemnice bytu může být bezprostředně ohrožena na životě provedla jednotka za přítomnosti Policie ČR a pracovnice města otevření bytu, jehož nájemnice byla nalezena v pořádku.
l Dne 23. 3. 2018 od 8:09 do 8:17 hodin byla jednotka s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 4 vyslána k odstranění telefonního sloupu zasahujícího do
vozovky. Na místě byl nalezen přeražený sloup telefonního vedení po dopravní nehodě, po níž zde zůstaly již jen plasty a kousky z havarovaného vozu.
Sloup byl odstraněn a jednotka se vrátila zpět na základnu.
(Mar)

l Dne 28. 2. 2018 v 9:19 byla jednotka s technikou CAS-25 Liaz v počtu
1 + 3 vyslána operačním střediskem do Školní ulice v Dubé, kde byl v objektu čp. 192 nahlášen únik plynu z uzavřeného bytu. Na místě již čekala
pověřená pracovnice města. Jednotka uzavřela hlavní uzávěr plynu a za-

TELEFONNÍ ČÍSLO
NA DUBSKÉ HASIČE: 725 076 553

Národní týden trénování paměti v Klubu seniorů

Dne 21. března 2018 se v Dubé v Klubu seniorů opět konalo již tradiční povídání o tom, jak důležité a prospěšné je věnovat se své paměti. Znovu jsme
si ukázali, že ačkoli si na něco občas nemůžeme vzpomenout, není to žádná katastrofa a stává se to nám všem. Probrali jsme rozdíl mezi běžným zapomínáním a zapomínáním, které už by nás mělo upozornit na to, že se s námi nebo našimi blízkými děje něco, co už je potřeba řešit s odborníky.
A protože mozek má rád nejen nové informace, ale i hry a akci, tak jsme s přítomnými dámami ještě oprášily naši slovní zásobu, a také zavzpomínaly
na slovenský jazyk. Ale ani to nebylo mým drahým seniorkám dost, po této mozkové rozcvičce se jim zachtělo ještě nějakého učení a tak se dobrovolně
pustily do celkem těžké záležitosti, kdy se zkusily naučit, jak si zapamatovat deset nejvyšších pohoří a jejich vrcholů v ČR. Nebylo to nic lehkého a času
nebylo nazbyt, ale dámy to zvládaly. A věřím, že pokud si doma vzpomněly, že čerstvě nabité vědomosti je potřeba co nejdříve si zopakovat a upevnit,
tak mají slušnou šanci ohromit své blízké. Moc všem přítomným dámám děkuji za krásnou a milou spolupráci, ráda mezi vás chodím.
Leona Maříková, certifikovaný trenér paměti II. stupně
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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
7

Lékárna v Dubé

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

P O Z O R ! Z M Ě NA O T E 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.

Novinky na rok 2018 v oblasti zateplování
bytových domů v IROP

Podpora pro energeticky úsporná opatření v bytových domech pokračuje v IROP i v roce 2018.
Řídicí orgán IROP vyhlásil 12. 1. 2018 pro vlastníky bytových domů 78. výzvu Energetické úspory v bytových domech III. Žádosti o podporu je
možné podávat od 2. 2. 2018. Alokace výzvy je
3,5 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a příjem žádostí potrvá do vyčerpání
alokace výzvy, maximálně do 29. 11. 2019.
Nová 78. výzva plynule navazuje na 37. výzvu Energetické úspory v bytových domech II., ve
které byl příjem žádostí ukončen 12. 1. 2018. Od

listopadu loňského roku byl v této výzvě patrný
razantní nárůst počtu podávaných žádostí o podporu i nárůst objemnějších projektů. Celkem bylo
v 37. výzvě předloženo 1325 žádostí o podporu
v celkovém úhrnu 2,707 mld. Kč z EFRR a nyní probíhá vyhodnocování podaných projektů.
Podpora v této výzvě oslovila vlastníky bytových
domů a společenství vlastníků jednotek ve 423
městech a obcích České republiky. O největší
objem podpory zažádala společenství vlastníků
jednotek (1,53 mld. Kč) a obce (865 mil. Kč). Nejaktivnější byli žadatelé v Moravskoslezském kraji (téměř 17,5 % předložených žádostí), dále ve
Středočeském, Jihomoravském a Zlínském kraji
(každý kraj měl téměř 10% zastoupení).
Po vyjednaném snížení nároků na zdroje tepla byly od června loňského roku nabídnuty také
příznivější podmínky pro čerpání podpory na plynové kondenzační kotle nebo tepelná čerpadla.
Z předložených projektů je patrné, že i tato změna se setkala se zájmem.
Počet proplacených projektů překročil na konci loňského roku první stovku a na proplacení
v lednu čekalo dalších 160 projektů, u kterých
byla fyzicky ukončena realizace. Mezi největší vyplacené žádosti patří např. projekty měst
Frýdku-Místku, Hronova nebo Tábora. Z ostatních proplacených projektů lze jmenovat např.
zateplení a výměny oken a vstupních dveří v by-
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tovém domě o 48 bytových jednotkách v Otrokovicích, nebo zateplení dvou bytových domů o 22
bytech v Kralovicích na Plzeňsku.
78. výzva přináší nové možnosti pro podporu
bytových družstev, která sice nejsou výhradním
vlastníkem bytového domu, ale v souladu s národní legislativou vykonávají funkci správce bytového domu do doby založení společenství vlastníků
jednotek. Aktuálně se pro tato družstva podařilo
vyjednat možnost získání podpory za celý bytový
dům. Pro společenství vlastníků jednotek a fyzické
osoby přibyla nově možnost v určitých případech

podat žádost o podporu mimo režim veřejné podpory a de minimis. U projektů mimo režim veřejné podpory podle blokových výjimek (dle Nařízení
Komise 651/2014) došlo také k rozšíření způsobilých výdajů. Byl také zredukován počet povinně
naplňovaných indikátorů – nově hodnoty indikátorů „Množství emisí primárních částic a prekurzorů
sekundárních částic v rámci podpořených projektů“ a „Výroba tepla z obnovitelných zdrojů“ budou
vyhodnocovány pouze na úrovni Řídicího orgánu
za celou výzvu a nebudou uváděny v Rozhodnutí
o poskytnutí dotace.
Stejně jako v předcházejících výzvách platí snížené technické nároky pro bytové domy, které jsou
kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové
rezervaci nebo v památkové zóně. Pro tyto domy
může být vzhledem k památkové ochraně obtížné
provést kompletní úpravy s cílem uspořit požadované množství celkové dodané energie, a proto
v těchto případech pro získání 30% podpory postačí zateplit některé konstrukce pouze na úrovni
normových požadavků. Obdobně pro získání podpory pro změnu zdroje tepla platí mírnější podmínky na technický stav bytového domu. Tuto možnost
zatím využily vlastníci památkově chráněných bytových domů v centru Plzně nebo Kutné Hory.
Podrobnější informace o 78. výzvě Energetické úspory v bytových domech III. naleznete
na webu IROP.
Projektové záměry lze konzultovat na regionálních pracovištích Centra pro regionální rozvoj
České republiky, které je zprostředkujícím subjektem IROP.
Bc. Magdaléna Borková
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Zajímavosti z přírody
Včela – nositelka života

Albert Einstein řekl: „Když vymřou včely, lidstvu
zbydou jen čtyři roky života“.
Podle mnohých vědců měl pravdu. Včelu můžeme považovat za třetího partnera při rozmnožování rostlin. Jejich postavení jako opylovače je nezastupitelné zejména na jaře. Na rozdíl od jiných
opylovačů přezimuje mnoho tisíc jedinců, kteří jsou
schopni od časného jara vykonávat svou práci.
Opylují asi 85 % všech kvetoucích rostlin,
což představuje asi 170 000 rostlinných druhů.
Z tohoto počtu by se asi 40 000 druhů bez včel
neobešlo. U ovocných stromů opylují včely asi
90 % všech květů.
Silné zdravé včelstvo spotřebuje ročně pro
vlastní spotřebu asi 120 kg potravy a jenom to,
co ukládá navíc ve formě medu, může využít
včelař. Kromě medu získává člověk od včel další produkty – vosk, mateří kašičku, propolis, pyl
a včelí jed.
Včela patří do skupiny blanokřídlého hmyzu.
Původně žila v Africe, odkud se postupně rozšiřovala na Blízký východ a do Evropy. V současné době žije na Zemi 6 druhů společenských
včel. Jediná evropská je včela medonosná (Apis
mellifera L.). Rozlišujeme asi 12 různých zeměpisných plemen včel, které se od sebe liší exteriérem a některými vlastnostmi. Ve střední Evropě se nejvíce chová včela kraňská, včela tmavá,
včela vlašská a Buckfastská.
Včelí výkonnost je obdivována právem. Jedna
včela může za den navštívit až 30 000 květů, jedno včelstvo je schopno jich za jediný den opylit
miliony! V kraji, kde se včely pohybují, nezůstane žádný květ bez povšimnutí. Včelky pátračky
hledají stále nové zdroje potravy. Jejich polohu
sdělí v úlu dělnicím-létavkám, které potravu sbírají. Činí tak komplikovaným tancem, při kterém
každý drobný pohyb má svůj význam. Popíší jim
směr i vzdálenost zdroje. Navíc plást jemně roz-vibrují pomocí silných hrudních svalů a nožiček,
čímž si obecenstvo svolávají.
Jak včely vaří med
Včely med vytvářejí z nektaru květů rostlin
nebo z takzvané medovice, což jsou sladké šťávy vylučované některými druhy hmyzu (zejména
mšicemi). Nektar i medovici sbírají s neuvěřitelnou pílí a výkonností, jejich souhra s květinami
a strategie sběru je fascinující. Sebraný nektar
a medovici přetvářejí pomocí výměšků hltanových žláz a výslednou sladkou tekutinu uskladňují v plástech. Zde se v teple, jež včelstvo vytváří,odpařováním mění hutný a mikrobiálně stálý
med. Jde o zdroj potravy a energie, který umožňují včelám přežít zimní období.
Během zrání se mění nejen konzistence, ale
i chemické složení původních surovin. Složitější cukr sacharóza se štěpí na jednodušší cukry,
především fruktózu a glukózu. Med ovšem obsahuje na tisíce dalších užitečných látek. Dodnes
se vědcům nepodařilo všechny popsat a odhalit.
Nejspíše i proto, že co med, to originál. Podle
původu členíme medy na květové, které vznikly
převážně z nektaru květů, a medy medovicové,
které vznikly především ze sladkých šťáv produkovaných hmyzem.
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Květové medy, jež vznikají z nektaru,včelaři
dělí na jednodruhové podle rostlin, jejichž nektar
převažuje v pastvě včel,a smíšené. Toto označení je pouze přibližné, protože čisté jednodruhové
medy se v praxi nevyskytují – včelař med vytáčí
až po určité době a v plástech pravděpodobně
zraje i snůška z jiných rostlin.
Medovicové medy se od květových liší především tmavší barvou a pomalou krystalizací. Díky
vyššímu obsahu minerálií a menší kyselosti mají
harmonickou chuť. Medy ze smrkové medovice
jsou hnědočervené, hnědozelený odstín mají
medy jedlové, medy z dubové medovice patří
k nejtmavějším.
Včelí roj
Rojivost je přirozená vlastnost včelstev. Je
to charakteristická vlastnost společenského
hmyzu, který tvoří trvalá společenstva. Kromě
včel se rojí např. také mravenci a termiti. Je to
tedy způsob dělení jejich společenstev, způsob
rozmnožování.
V určitém okamžiku začne být včelám úl či
hnízdní dutina malá. Vystaví proto buňky pro
budoucí matky. Matka je zaklade běžným oplozeným vajíčkem, z kterého se jinak líhnou dělnice (trubci jsou z neoplozených vajíček). To,
že se z něj stane matka, je zásluha včel, které larvičce nabízejí nadbytek kvalitní potravy
– mateří kašičky, ve které larvička doslova plave. Zároveň však včely přestávají starou matku
krmit, ta potom hubne, přestává klást vajíčka
a stává se opět letuschopnou. Když je buňka s larvou budoucí matky zavíčkovaná, včelstvo se vyrojí. Znamená to, že zhruba polovina
včel všech „profesí“ (létavky, kojičky, stavěčky,
strážkyně, pátračky...) spolu se starou matkou
vyletí před úl. Těsně předtím si všechny odlétající včely naplní medné váčky („bříška“) medem z plástů a zásobí se tak na dlouhou cestu
do neznáma.
Matka je však poměrně špatný letec a tak se
nejčastěji usadí někde v blízkosti úlu. Většinou

foto Zdeněk Vondráček

na větvi, kmínku, trámu apod. Včely se k ní srotí a vytvoří typický rojový hrozen. Ten na místě
vydrží několik hodin, leckdy i den či dva. Zákon
schválnosti však říká, že jsou včelky schopné
usadit se i na těch nejnemožnějších místech –
v komíně, trávě, mezi nepoužívanými okny a jinde. Lidské příbytky je však naštěstí příliš nelákají
a roje do domů zalétávají jen zřídka.
Zatímco roj sedí semknutý do hroznu, včely
pátračky hledají novou dutinu pro hnízdění. Včely
si jsou dokonce schopny vzájemně „popsat“ jak
které budoucí obydlí vypadá, jak je daleko, a vyberou pak nejlepší možnou variantu. Tam se celý
roj přemístí a usadí. Rojové včely jsou mimořádně klidné a neútočné, dá se říci, že nejvíce mírné, jak jen nejspíše včely mohou být. Mají totiž
plné medné váčky (sytý člověk je také příjemnější než hladový). A navíc nemají hnízdo, které by
bránily (i jiná zvířata důrazně hájí hnízdo s potomky – mimo hnízdo jsou pak klidná). Visícího
hroznu včel se dá bez problému dotýkat rukou,
což mluví za vše.
Jak se správně zachovat?
Pokud máte na zahradě roj včel a nevisí
vám přímo u dveřínepanikařte! Není-li člověk
silně alergický (bodnutí jej ohrožuje na zdraví
či životě) je zcela zbytečné bát se rojících se
včel, a to ať jsou ještě rozlítané či již semknuté
do hroznu. Počkejte než se roj na daném místě
usadí a mezitím můžete kontaktovat kompetentního člověka, který vám pomůže. Bojovat proti
včelám svépomocí je podle mého názoru zbytečné a nebezpečné. Zaútočíte-li na roj třeba
koštětem, proudem vody nebo podobně, rychle
zjistíte, že i mírná a najedená včela dokáže bolestivě bodnout.
Pokud Vám roj nijak nepřekáží, můžete jej
nechat prostě být. Roj sám za pár hodin či dní
odletí. Pokud se bojíte, nepřibližujte se k němu
a pozorujte jej z povzdálí. Pokud vás zvědavost
přemůže, dělejte tak pomalu a rozvážně.
Roje neznámého původu se musí likvidovat
z důvodu prevence šíření nebezpečných včelích nemocí (žádný strach – nejsou přenosné na
člověka!). Objevíte-li proto ve svém okolí roj, je
žádoucí, abyste se obrátili se svým nálezem na
včelaře, který vybere nejlepší postup.
Hasiče volejte jen v případě akutního ohrožení (alergici, roj v bezprostřední blízkosti obydlí
apod.) – jsou tu z jiných důvodů, než aby sloužili
jako odchytová služba!
Ráda bych popřála všem včelařům úspěšný
včelí rok, všem včelkám bohatou pastvu a zahrádky a pole bez postřiků.
Michaela Bašová
Kdo chce vědět víc:
doporučená literatura:
Začínáme včelařit (Jozef Šefčík)
Včelařství (Vladimír Veselý a kolektiv)
České včelařství(Nepraš Josef)
Dějiny českého včelařství (Kebrle Josef)
Včelí pastva (RNDr. Václav Švamberk)
internet: www.vcelarstvi.cz, www.domacimed.cz,
www.vcelistraz.cz, www.vcelky.cz

Výročí ve Dřevčicích

Dřevčice si mohou v letošním „osmičkovém“
roce připomenout několik výročí. Především je
to 655 let od písemné zmínky o rytíři Soběhrdovi z Dřevčic, který byl patronem kostela v Drchlavě a roku 1363 podával – tedy navrhl – kněze
pro tento kostel. Drchlavská farnost, pod kterou
Dřevčice spadaly, zanikla v roce 1573, kdy byla
přifařena k Pavlovicím.
Asi nejtragičtější událostí Dřevčic byl velký
požár, který obec postihl v roce 1848. Podle Friedricha Bernaua shořelo 24 domů, což je více než
třetina všech domů v Dřevčicích. A shořely také
obecní spisy. Přesto se z této pohromy obec
rychle vzpamatovala. Navíc patronátní úřad Novozámeckého panství nechal ještě toho samého
roku postavit na volném plácku na horní návsi
školu. Dům s věžičkou čp. 42, tak zvaná stará
škola, slaví tedy letos své 170. narozeniny. Pa-

Malé výročí by se týkalo také sochy sv. Jana
Nepomuckého, kdyby se ovšem tato socha dochovala do dnešních dnů. Stávala na kamenném
podstavci na návsi, nyní se tyčí místo ní jen zdobně tvarovaný kříž. V roce 1828 došlo k poslední zaznamenané opravě sochy sv. Jana Nepomuckého, obec tehdy nechala pro sochu vytvořit
dřevěný natřený výklenek, aby byla socha chráněná. Ovšem ani to nedokázalo zabránit jejímu
pozdějšímu zničení. Není ovšem nikde zapsáno,
co se se sochou, která pocházela z roku 1767,
později stalo.
O jednom výročí se zmiňuje rodák z Drchlavy
Emil Prinke. Netýká se přímo Dřevčic, ale Dolského mlýna, který náleží k Sušici. Dolský mlýn stával
u rybníka zvaného ve starých zápisech Kuchyňky
(sádky) a zmiňovaném již v roce 1402. Prinke líčí,
jak před 115 lety 26. 4. 1903 se při bouři protrhla

Stará škola - hostinec v Dřevčicích

hráz rybníka a voda poškodila dřevěný mlýn natolik, že již nebyl obnoven. Zachoval se jen menší domek, který byl součástí areálu mlýna. Podle
Prinkeho zde sídlil kovář. Bohumil Kinský ve svém
turistickém průvodci z roku 1936 udává, že Dolský mlýn je hájovna. Každopádně při sčítání obyvatel v roce 1921 vlastnil čp. 7 v Sušici – Gründelmühle Dr. Karl Jirsch, horolezec, který zahynul
v roce 1937 v Alpách. Dům byl v tom roce veden
jako neobydlený. Nyní již mnoho let slouží jako
rekreační objekt.
–myš–

Kamenný podstavec,
kterém stávala socha
sv. Jana Nepomuckého

Dolský mlýn s rybníkem

mátkově chráněný objekt, který dnes slouží jako
hostinec, byl nově opraven, čímž se napravily
necitlivé zásahy, které v minulosti poničily fasádu a tedy celkový vzhled staré školy. Někdy na
přelomu 19. a 20. století byla na protější straně
návsi postavena nová větší škola. Vyučování v ní
bylo ukončeno před 40 lety v roce 1978, škola
v Dřevčicích byla zrušena a děti od té doby dojíždějí do Dubé.

Domek u zbořeného Dolského mlýna

Přes Zátyní a Lhotu

Zjara mohou být polní a lesní cesty rozblácené, vybereme si proto raději výlet po silnici. Na
přibližně jedenáctikilometrovou trasu se vydáme
z Dubé směrem na Tuhaň. Mineme sběrný dvůr
a pokračujeme rovnou silnicí, kterou překračuje
lehká konstrukce mostu obchvatu. Před odbočkou na bývalé letiště si všimneme křížového kamene vlevo vedle silnice. O něco dále ze silnice po levé straně vidíme tak zvanou Bílou kapli,
zasvěcenou Panně Marii. Silnice klesá do Vápenného dolu, míjíme modře značenou turistickou cestu k Horní Dubové Hoře, mírné stoupání
nás vyvede ke křižovatce, kde rovně pokračuje
silnice do Pavliček, my ale odbočíme doprava
směrem na Zátyní.
Ze silnice je pěkný rozhled do krajiny, především od křížku mezi dvěma mohutnými jírovci.
Vlevo za poli vidíme vysoký stožár u vodojemu.
Silnice prochází osadou Zátyní, míjíme malou
vodní nádrž, poté bývalou kapli sv. Jana Nepomuckého z roku 1840, nyní sloužící k rekreaci.
O něco dále po levé straně si můžeme všimnout
budovy bývalé školy čp. 22, která byla postavena
roku 1861. Na okraji osady vlevo vidíme zbytek
pomníku válečných obětí a o něco dále ozdobný kříž na kamenném podstavci. Mezi pomníkem

14

a křížem býval malý rybníček, nyní zasypaný.
Silnice se stáčí doleva ke skupince domů,
která se nazývá Uhlířské Domky a je součástí
Zátyní. Pravou stranu silnice posléze lemují skal-

ní útvary, na její druhé straně za bývalým sadem
si můžeme všimnout vchodu do prostorného skalního sklípku. Silnice stoupá v serpentinách mezi
lesem, za zatáčkou pak po levé straně uvidíme
skalní okno. Stoupání nás vyvede k osadě Lhota. Ještě před ní mineme odbočku vlevo na Husí

Silnice ke Lhotě

Křížek před Zátyním

Skalní okno

Rybníček ve Lhotě

cestu a vpravo k vodárenskému zařízení, které
je v místech zbořeného statku čp. 16.
Lhota je vesnickou památkovou rezervací,
půvabné lidové stavby nalezneme i u postupně zarůstajícího rybníčku. O něco dále u silnice
stojí kamenný podstavec s křížem z roku 1891,
původně zde byl kříž již v roce 1835. U rybníka stála donedávna dřevěná rozsocha se zvonem, ale uhnila a při vichřici spadla. Domy ve
Lhotě představují zajímavé typy lidových staveb,
roubených i zděných. Poslední z domů osady
prochází právě rekonstrukcí. Za osadou si naOdbočka k Šibeničnímu vrchu

pravo všimneme zajímavě tvarovaného skalního útvaru.
Pokračujeme až ke křižovatce, kde doleva
vede silnice do Dřevčic, my ale odbočíme doprava směrem zpět do Dubé. Ze silnice se otvírají pohledy do širých polí s lesy na obzoru. Po
dlouhé rovince vlevo míjíme zalesněný Drchlavský vrch, do komplexu lesa odbočuje zpevněná
cesta. Napravo vidíme les, kryjící Šibeniční vrch.
I k němu odbočuje cesta. Vlevo v dálce vidíme
vykousnutý Maršovický vrch a také domy samoty
Krčma. K ní odbočuje úzká silnička. Silnice klesá
podél zarostlého úvalu, o něco dále se přes ni
klene druhý z mostů obchvatu. Kolem Lopušáku
se vrátíme do Dubé.
–myš–
Ve Vojtěchově u rybníku roste smrk z vrby.
J. Vondráček, H. Blatecký

Za Lhotou

VYŘEŠENÍ HÁDANKY
Z MINULÉHO ČÍSLA

Věž u Nedvězí se vzpomínkovým
místem horolezců

NOVÁ HÁDANKA
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Ze života škol
Pomáháme

V lednu až únoru 2018 proběhla v Ekoškole Dubá hmotná sbírka pro útulek v Kozlech. Nejen žáci školy, ale i veřejnost mohla přispět čímkoliv užitečným pro pejsky a kočičky z útulku. A že se toho sešlo – 104 kg granulí
a mlsání, 4 pelíšky, 5 dek, 2 misky, hobliny, 4 salámky, 5x piškoty, 13x tyčinky a uzel na hraní.
Za to všechno děkujeme Aničce a Danečkovi
Dlouhým,
Terezce
Mertinové,
Pepovi Blajdovi, Heptnerovům, Natálce Zbudilové, Vašíkovi Krsovi,
Janičce Tůmové, Honzíkovi Svobodovi, Honzíkovi Kubíčkovi,Kubovi
a Barunce Matýsovým,
paní Ulmanové, Milánkovi Olbrichovi, Vildovi Hendrychovi, paní Pavlíkové, paní Skalické, paní
Krausové, Domče Pravdové, Philipovi Garrihy, paní Wagenknechtové, tetě

DEVADESÁT SEDM
STATEČNÝCH

20. března v Ekoškole Dubá úspěšně ukončilo
svoje otužování 97 otužilců!
Na své studené odměně si pochutnali
v prostorách školní jídelny. Domů si odnesli
diplom OTUŽILEC 2018 a dobrý pocit,
že udělali něco pro své zdraví. Snad i příští
školní rok jich bude tolik!
Mgr. Jana Mašková

Honcové, paní Jeništové, Sloupovům, Šperlovům, Aličce Holoubkové, paní
Volné, Strnadovům, Jirkovi Tobiášovi, paní Míle Fléglové, Janě a Pavlovi
Maškovým.
Děkujeme Zuzce Martínkové za transport do útulku. Předání proběhlo
za řádné kontroly kočičího dohledu.
Věříme, že pejskové i kočičóni si smlsnou!
Jana Mašková

Dílna - naušnice
V pátek 16. 3. 2018 proběhla v Klubu malých Dubáčků dílnička. Tentokrát jsme vyráběly naušnice, náramky i náhrdelníky z korálků. Do vyrábění
se pod vedením Michaely Bartošové zapojily maminky i věští děti. Během večera vznikaly opravdu krásné barevné kousky na parádu. Vyrábělo
se jen tak pro radost, nebo jako dárky pro maminky, babičky i kamarádky.
Maminy, těším se na další tvoření s Vámi...
Klub malých Dubáčků – Rupertová

Miluji jídlo, neplýtvám!
Naše škola- Ekoškola Dubá – uvítala nabídku
zapojit se do projektu v rámci Skutečně zdravé
školy -Miluji jídlo, neplýtvám!
V týdnu od 5.3.-9.3. 2018 proběhlo zjišťování, kolik bioodpadu vyprodukujeme z naší školní
jídelny za týden a kolik ze všech tříd!
No, je to číslo ohromné, celkem 126, 8 kg /
1 týden za celou školu. Podíl školní jídelny je z
toho 122 kg, podíl tříd 4,8 kg.
Co dál? V březnu a dubnu proběhnou aktivity
v celé škole proti plýtvání jídlem. Není to pro nás
téma nové, v Menu pro změnu/Ekoškola/ to bylo
naše hlavní téma. Takže s ním máme své zkušenosti. Zopakujeme společné obědy třídního učitele se třídou, zopakujeme bodování za snědený
oběd. Od 14.5.- 18.5. 2018 pak proběhne opakování jídleníčku z března, znovu zvážíme bio-
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odpady a snad bude naše zjištění pozitivní, totiž,
že snížíme množství bioodpadu! To je náš hlavní
cíl! Tak hurá do toho!
Ekotýmy tříd

Bezpečný pes
ve školce

Dne 8. března 2018 v dopoledních hodinách
naši mateřskou školu navštívili neobvyklí hosté.
Jmenovali se Chilli a Sára. Chillinka byla pittbulí
slečna a poněkud větší kamarádka Sára byla Vlkodav. Tyto dvě psí slečny navštívily naši školku
společně se svými majitelkami. Důvodem jejich
návštěvy bylo seznámit děti názornou a hlavně
zábavnou formou s tím, jak bezpečně přistupovat k pejskům.
Jako první proběhlo seznámení jak s pejsky,
tak s jejich majitelkami. Děti měly možnost se během celého programu na cokoliv zeptat, což také
k radosti cvičitelek dělaly. Děti se učily znát nejen řeč psího těla a mimiku, ale i varovné signály.
Prakticky si mohly zkusit jak se zachovat v případě nenadálého útoku rozzuřeného psa a hlavně jak takovému útoku předejít. Nesmělo chybět
také seznámení s psím tělem a jak se zachovat,
pokud si chcete pohladit nebo podrbat pejska na
ulici. Jako zpestření předvedla Chilli se svou majitelkou několik triků a kousků z dog-dancingu.
Ovšem největší zájem byl o to podrbat si dvě
nové chlupaté kamarádky. Řada dětí byla dlouhá,
ale na každého, kdo měl zájem, se dostalo. Chilli
i Sára byly šťastné, že je děti hladí a drbou, a děti
byly rády za neobvyklou návštěvu.
Kateřina Motyčková, učitelka v MŠ

ČESKÁ LÍPA

Jiráskovo divadlo
13. 4. 2018 19:00 VÁCLAV NECKÁŘ A BACILY SE SMYČCOVÝM KVARTETEM
Koncert živoucí legendy české populární hudby
Václava Neckáře se skupinou Bacily a speciálním
hostem smyčcovým kvartetem.
Vstupné: 330 Kč
26. 4. 2018 19:00 THE BACKWARDS
Nová koncertní show nejlepší beatles-revivalové
kapely na světě The Backwards!
Vstupné: 290 Kč
KD Crystal
14. 4. 2018 20:00 DYMYTRY
Tvrdě rocková kapela Dymytry slaví patnácté narozeniny. Na prvních sedmi koncertech Dymytry
doprovodí německá kapela Hämatom.
Hostem celého jara bude kapela Jerem.I
V předprodeji 360 Kč, na místě 399 Kč
18. 4. 2018 19:00 HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE! JAN KRAUS A DAVID KRAUS
Zábavná talk show moderátora Václava D. Kosíka
s hosty Janem Krausem a Davidem Krausem.
Vstupné: 320 Kč
20. 4. 2018 20:00 MIG21: SVOBODA NENÍ
LEVNÁ VĚC
Kapela kromě zlatého fondu svých písní představí i několik novinek, mimo jiné skladbu Svoboda
není levná věc, která dala i název celému turné.
Vstupné: 290 Kč
29. 4. 2018 19:00 SVĚTÁCI
Notoricky známá filmová hudební komedie Vratislava Blažka a Zdeňka Podskalského s písněmi

Evžena Illína a Vlastimila Hály z roku 1969.
Vstupné: 290 Kč
Vodní hrad Lipý – Centrum textilního tisku
do 20. 5. 2018 TOMÁŠ ZÁBOREC - DŘEVOMALBY
Výstava. Dřevomalíř, inspirován předky, vytváří
obrazy s přírodní tématikou .
24. 4. 2018 19:00 MUZICA FLOREA
Pořádá Lípa Muzica – z nového komorního cyklu.

MŠENO

14. 4. 2018 18:00 - 21:00 VEČÍREK KUMŠTÝŘŮ... PRO HANKU A JÁRINKA
HOSPŮDKA ROMANOV
Účinkují: Divadelní sdružení Sokol Mšeno, Smíšený pěvecký sbor Intermezzo, Jaroslav Vízner,
Nové divadlo Mělník, Dětské divadelní studio
Mšeno, Hudební formace Fanta(je)Bidlo
22. 4. 2018 DEN ZEMĚ - ÚKLID LESA
Mšensko, Kokořínsko
28. 4. 2018 9:30 - 14:00 VYMETÁNÍ VÝFUKŮ
Pořádá JAWA-MOTO-ČZ VETERÁN CLUB MŠENO, sraz v 9:30 hod na náměstí Míru ve Mšeně,
start jízdy v 10:00. Účast 50,- Kč.
30.04.2018 PRŮVOD A PÁLENÍ ČARODĚJNIC
RS Sever, Mšeno

VYSOKÁ U MĚLNÍKA

Dům řemesel Arcadis
do 26. 4. 2018
JAN NEBESKÝ – PRŮŘEZ
GRAFIKOU
výstava grafik výtvarníka (a taky horolezce)

ÚŠTĚK

Kult ura

Galerie U brány
do 10. 5. EMMA A BÁRA SRNCOVY – USMĚVAVÝ SVĚT
výběr z litografií, dvě generace známých výtvarnic (maminka a dcera) na společné výstavě.

Rok 2018
v Galerii Pošta

V měsíci dubnu zahájí Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací již šestnáctou
výstavní sezónu. Galerie Pošta pro tento rok připravila program výstav různých výtvarných oborů
a technik. V připraveném výstavním plánu ale bylo
nutné provést drobnou změnu. Původně připravovanou výstavu grafického díla Jiřího Matuly ze Sosnové autor pro vážnou nemoc odřekl, ale návštěvníci galerie, které zajímá, co tvoří regionální umělci,
nebudou nijak ošizeni. Galerie Pošta místo zrušené výstavy představí kresby Jana Kapouna z Doks
a fotografie Tomáše Čmuchálka z České Lípy.
V červnu v Galerii Pošta vystaví svou tvorbu
výrazná umělkyně, sochařka Dagmar Šubrtová.
Červenec pak bude patřit působivým fotografiím
Marka Hrdého. V srpnu představí Galerie Pošta
dílo sklářské výtvarnice a grafičky Jarmily Maturové. Výstavní sezónu letošního roku uzavře
výstava realistických kreseb a obrazů mladé
malířky Marie Burdové.
–myš–

Kresby a fotografie v Galerii Pošta

Na první výstavě v roce 2018 Galerie Pošta
představí kresby Jana Kapouna z Doks spolu s fotografiemi Tomáše Čmuchálka z České
Lípy. Jan Kapoun své kresby vytvořil v mládí a teprve nedávno po mnoha desetiletích se
rozhodl je vystavit. Tužkové kresby mohli vidět
již návštěvníci výstav v Doksech či v Bělé pod
Bezdězem.
Druhým vystavujícím bude fotograf Tomáš

Čmuchálek z České Lípy. Objektiv svého fotoaparátu zaměřuje především na krajinu Českosaského Švýcarska a Jizerských hor, ale nezapomíná ani na okolí České Lípy. Pro výstavu vybral
také některé fotografie z cesty do Nepálu. Svou
tvorbu Tomáš Čmuchálek již vystavoval například
v Kamenickém Šenově.

Kresba J. Kapoun

Novozamecký rybník foto T. Čmuchálek
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Vernisáž zajímavé výstavy tvorby dvou autorů
v Galerii Pošta v Dubé bude v pátek 27. dubna
od 18 hodin a výstava potrvá do 26. května 2018.
Otevřeno bude vždy v sobotu a ve středu od 9
do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin. Jiný
termín návštěvy si zájemci mohou dohodnout na
telefonním čísle 607 138 832.
–myš–
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Informace z KK Beringin
Prague Open Karate Cup pořádaný pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
a Hlavního města Prahy se konal dne 10.března 2018 ve sportovní hale SK Motorlet, Praha
5. Mezinárodní soutěže se zúčastnilo okolo 250
závodníků z 10 týmů z Ruska, Lotyšska, Prahy,
Brna, Teplic, Olomouce, České Lípy a Dubé. Tentokráte měla svou premiéru nová členka KK Beringin Adélka Šepsová, která přes velkou trému
svoji katu zvládla a navíc musela nečekaně naskočit do soutěže jako třetí do kata týmu. Adélko, děkujeme za tvoji odvahu postavit se náhlé
situaci čelem.
VÝSLEDKY:
Pohár nadějí
Kata mladší žákyně (2012-2011)
1. Hrušková Melánie
Kata mladší žáci (2012-2011)
1. Dlouhý Daniel
Kata mladší žákyně (2008-2007)
2. Šepsová Adéla
Prague Open Karate cup
Kata mladší žáci (2012-2011)
2. Dlouhý Daniel
Kata mladší žákyně (2010-2009)
1. Hrušková Claudie
Kata kadetky (2004-2003)
2. Hrušková Natálie
Kihon Kumite mladší žákyně (2011-2009)
3. Hrušková Claudie
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Jyu Ippon Kumite starší žáci (2006-2005)
1. Hruška Marek
Kumite kadetky (2004-2003)
1. Hrušková Natálie
Kumite senior (21 let a starší)
3. Pacák Robert
ENBU starší žáci (2006-2005)
2. Žalovič Karel, Hruška Marek
3. Středa Josef, Hruška Marek
ENBU MIX kadet (2004-2003)
1. Hrušková Natálie, Hruška Marek
KATA Team MIX mladší žáci/žákyně
(2012-2011)
1. Dlouhý Daniel, Hrušková Claudie,
Šepsová Adéla
KATA Team MIX mladší žáci/žákyně
(2010-2009)
1. Šepsová Amálie, Slovák Jakub,
Janďourek Jakub
KATA Team MIX starší žáci/žákyně
(2006-2005)
1. Hrušková Claudie, Hrušková Natálie,
Hruška Marek ml.
I když soutěž byla časově náročná, mezi jednotlivými vystoupeními čekali závodníci i několik hodin, všichni
se statečně poprali s trémou i únavou
a předvedli kvalitní výkony ve svých

Sport

věkových kategoriích. Všem medailistům gratulujeme
a děkujeme všem účastníkům (3 dospělí a 14 dětí) za
reprezentaci KK Beringin a města Dubá. Městu Dubá
děkujeme za příspěvek na základní startovné.
Další soutěž – II. kolo Národního poháru a Pohár nadějí – se koná v sobotu 21. dubna 2018 v Praze v Kobylisích. Tak nám držte palce!
Kateřina Janďourková

