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JARNÍ TRHY

na Masarykově náměstí v Dubé

1. 5. 2022 od 13 - 17 hod.
prodejní stánky, občerstvení,
malování na obličej, tvořivá dílna, fotokoutek
spanilá jízda veteránů
Máte historický automobil, motorku
nebo jiný stroj?
Přidejte se, sraz u hasičárny ve 12:30 hod.
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máme tu měsíc duben, český název tohoto měsíce se odvozuje od dubů, kterým právě v tomto období začíná růst listí. Měsíc začíná šprýmy hned prvním
aprílovým dnem a končí čarodějnicemi. Na ty bych Vás hned úvodem ráda pozvala opět na koupaliště do Nedamova. Místní hasiči si připravují soutěže pro
děti, kulturní komise a dobrovolníci ladí další program - hlavně večerní zábavu.
Poslední dubnový či první květnový den se také staví máje, uvidíme, kolik se jich
objeví na našem území. 1. května si kulturní komise opět připravila jarní trhy na
náměstí. Pokud máte doma starší vůz nebo motorku, rádi Vás uvidíme ve 12:30
u hasičárny, veteránská spanilá jízda skončí právě na náměstí.
V měsíci dubnu začnou probíhat práce na krajské silnici v Heřmánkách, jedná
se o cestu na Horní Heřmánky. Rekonstrukci bude provádět firma STRABAG
a.s. a zadavatelem akce je Liberecký kraj. Jedná se o komunikaci, kterou město
Dubá po rekonstrukci a vyřešení všech majetkoprávních záležitostí převezme
do svého vlastnictví. O cestu se staráme již dnes, nebyla totiž ani v krajské síti
cest, ale na základě jednání před třemi lety se k cestě kraj nakonec přihlásil
a domluvili jsme se na převzetí po její rekonstrukci. Cesta bude uzavřena v obou
směrech, vjezd bude umožněn majitelům nemovitostí a trvale žijícím občanům.
O trpělivost tedy prosíme do poloviny června.
Ke konci dubna by měly začít také plánované úpravy hřišť a oprava vozovky
v Zahradní ulici. Doufejme, že vše půjde dle plánu, situace ve stavebnictví je
opět složitá vzhledem k tomu, že řada pracovníků v tomto oboru byla z Ukrajiny
a ti často odjeli bránit svou zemi. Dále rapidně rostou ceny některých materiálů.
Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří se zapojili do pomoci pro příchozí ukrajinské maminky s dětmi. Jejich příběhy a fotografie v telefonech jsou
opravdu velmi smutné a snaha pomáhat si navzájem je přirozeností většiny lidí.
Zvláštní poděkování patří těm, kteří nabídli možnost bydlení a zároveň příchozím pomáhají se zorientovat a dělají jim jakési „průvodce“. Děkuji i těm, kteří nabízejí těmto ženám práci, o tu mají totiž po příchodu velký zájem, nechtějí být na
obtíž. Děkuji zaměstnancům školy i školky a dětské i obvodní lékařce. Integrace
ukrajinských občanů díky práci a ochotě pomáhat v našem městě probíhá velmi
dobře, a to hlavně díky vám všem.
Irena Žalovičová
starostka
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z radnice

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT
MĚSTSKÝ ÚŘAD DUBÁ
starostka
Ing. Irena Žalovičová,
tel. 725 071 130
starostka@mestoduba.cz

místostarosta
Martin Fuxa DiS
tel. 725 733 608,
mistostarosta@mestoduba.cz
tajemník
Bedřich Janďourek
tel. 606 372 922
tajemnik@mestoduba.cz
sekretariát, podatelna
Leona Maříková
tel. 487 870 201
sekretariat@mestoduba.cz
podatelna@mestodubacz
hlavní účetní
Ing. Marcela Pražáková,
tel. 487 870 201
ucetni1@mestoduba.cz
fakturantka
Michaela Pažoutová
tel. 487 870 201
fakturantka@mestoduba.cz
správa domů a bytů, přestupky
Barbora Tomášková
tel. 728 168 134
sprava.domu@mestoduba.cz
prestupky@mestoduba.cz
ekolog, městský zpravodaj
Zuzana Martínková
tel. 724 857 243
ekolog@mestoduba.cz
vedoucí stavebního úřadu
silniční správní úřad
Lenka Čermáková
tel. 487 870 201 nebo 487 870 103
stavebni.urad@mestoduba.cz
stavební úřad
Věra Králová
tel. 487 870 201 nebo 487 870 103
stavebni.kralova@mestoduba.cz
investiční a projektová příprava
Ing. Petr Kmínek
tel. 606 077 702
dotace@mestoduba.cz
matrika, evidence obyvatel,
CZECH-POINT
Petra Mečířová
tel. 487 870 201
matrika@mestoduba.cz
poplatky, pojistné události
Veronika Kolomazníková
tel. 487 870 201
poplatky@mestoduba.cz
infocentrum, kulturní referentka
Kristýna Houžvičková
tel. 487 870 490
info@mestoduba.cz

údržba zeleně, koordinátor VPP
Monika Šimonová
tel. 723 258 285
koordinator@mestoduba.cz

ORDINACE
PRAKTICKÉHO
LÉKAŘE

vedoucí městské údržby
Václav Šarboch
tel. 607 933 058
udrzba@mestoduba.cz

Masarykovo náměstí 140/3
DubMed s. r. o.
MUDr. Hana Středová
MUDr. Jiří Klement

MĚSTSKÉ LESY DUBÁ

odborný lesní hospodář
Ing. Josef Štveráček
tel. 607 851 462
lesni.hospodar@mestoduba.cz
lesník Městských lesů Dubá
Zbyšek Stibor
606 904 093

SBĚRNÝ DVŮR DUBÁ
Nové město 258
Otevírací doba
PO 8.30 - 11 a 11.30 - 17 h
ÚT 8.30 - 11 a 11.30 - 16 h
ST 8.30 - 11 a 11.30 - 17 h
ČT 8.30 - 11 a 11.30 - 16 h
PÁ 8.30 - 11 a 11.30 - 16 h
SO 8 - 11 h
Zuzana
tel. 722
Zuzana
tel. 724

Pabišková
530 449
Martínková
857 243

Sběrný dvůr je určen pouze pro trvale
hlášené obyvatele a majitele RO, kteří jsou zapojeni do systému nakládání
s odpady v obci (plátci poplatku za odpady). Sběrný dvůr není určen pro podnikající subjekty. Větší množství odpadu
je nutno hlásit předem.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Od ledna 2022 platí v městské knihovně nová otevírací doba, která je následující:
středa 17.00 – 18.00 h
čtvrtek 15.15 – 17.00 h
kontakt: Petra Mečířová
487 870 201, 739 616 679 nebo knihovna@mestoduba.cz
Roční poplatek za půjčovné knih
zůstává ve výši 100 Kč na osobu.

POŠTA DUBÁ
Školní 192
PO a ST 10 - 12 a 13 - 18 h
ÚT, ČT, PÁ 8 - 12 a 13 - 16 h
tel.: 954 247 141
Veškeré potřebné informace můžete
najít na webových stránkách České
pošty www.ceskaposta.cz

Ordinace funguje bez omezení
(i déle, je-li třeba) v následující době:
PO 7.30 - 13.30 h
ÚT 14 - 18 h
ST, ČT, PÁ 7.30 - 13:30 h
kontakty:
tel. 483 704 729, 722 763 072
Je nutné se telefonicky objednat.
Na www.dubmed.cz, si lze objednat
třeba i recept na léky. Očkujeme 1., 2.
i 3. dávky, očkujeme i neregistrované.
Novinky z ordinace:
PROSÍM POZOR! V ordinaci testujeme novou "automatickou sekretářku" - systém, který zvedá
a třídí vaše telefonáty. Pokud potřebujete recept, nebo objednat
- nebojte se nahrát vzkaz - zavoláme ten samý den zpět. Potřebujete-li telefonickou konzultaci - zavádíme tzv. "konzultační hodinku"
viz instrukce nahrané v telefonu.
Máte akutní problém, který nepočká? Vyčkejte na spojení s ordinací. Děkuji za vaši trpělivost.
Dr. Středová

ORDINACE
DĚTSKÉHO LÉKAŘE
Masarykovo náměstí 138, Dubá
MUDr. Zina Ropková
PO 7.30 - 9.30 h
ÚT 10.30 - 12.15 h
ST NEORDINUJE
ČT 7.30 - 11 h
PÁ 12 - 14 h
Tel. do ordinace 487 870 183

LÉKÁRNA DUBÁ

Masarykovo náměstí 139
Českolip. lékáren. společnost, s. r. o.
PO, ST, ČT, PÁ 8 – 14 h
ÚT 8 - 18 h
SO 8 - 12 h
kontakty: 487 870 139
lekduba@seznam.cz
Nově bude lékárna každé úterý během obědové pauzy v době
13 - 13.30 uzavřena.
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Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 3/2022 ze dne 17. března 2022 z veřejného zasedání zastupitelstva. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení
přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízení Evropského
parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob.
1) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele
zápisu paní Ing. Annu Ložkovou a pana Jakuba
Fliegela a zapisovatele usnesení paní Evu Jelenovou.

pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, J. Klement, T. Novák,
E. Jelenová, K. Šimo)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

2) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený doplněný program veřejného zasedání
Zastupitelstva Města Dubá č. 3/2022.

pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, J. Klement, T. Novák,
E. Jelenová, K. Šimo)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO po projednání v kontrolním výboru zastupitelstva plnění usnesení Zastupitelstva Města Dubá č. 2/2022 ze dne 17. února
2022, včetně nedořešených bodů z předchozích
usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 3/2022 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha.
4a) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního výboru zastupitelstva týkající se hospodaření
Města Dubá za leden až únor roku 2022, které
skončilo kladným saldem příjmů a výdajů ve výši
1 042 541,36 Kč; výsledek hospodaření hospodářské činnosti zisk ve výši 536 095,08 Kč (Městské
lesy Dubá ztráta ve výši 10 933,84 Kč a Autocamp
Nedamov zisk ve výši 547 028,92 Kč), a týkající se
stavu finančních prostředků Města Dubá na bankovních účtech ke dni 28. února 2022 – na hlavní
činnosti 17 682 067,88 Kč, hospodářské činnosti
6 132 926,31 Kč a sociálním fondu 275 112,62 Kč.
4b) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu
Města Dubá na rok 2022, viz příloha.

pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, J. Klement, T. Novák,
E. Jelenová, K. Šimo)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

komentář starostky: Rozpočtové opatření
č. 2/2022 nemění výši plánovaného schodku rozpočtu na rok 2022. Rozpočtové opatření navrhuje
celkové zvýšení příjmů o 786 382,00 Kč, z toho
zvýšení daňových příjmů o 305 000,00 Kč, navýšení nedaňových příjmů činí 85 000,00 Kč, navýšení
kapitálových příjmů o 301 000,00 Kč a navýšení přijatých transferů o 95 382,00 Kč. Plánovaný
schodek rozpočtu na rok 2022 se nemění.
Úprava na straně příjmů se skládá z: Změna
v položce „Daň z příjmů právnických osob za
obce“ +274 000,00 Kč, úprava dle skutečně vypočtené daňové povinnosti z hlavní i hospodářské
činnosti města k dani z příjmů právnických osob
za rok 2021, daň obec pouze zúčtuje sama sobě,
do státního rozpočtu ji neodvádí; Změna v položce „Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu“ +31 000,00 Kč, úprava příjmu
o příjem v únoru 2022 a předpokládaný příjem

v následujícím období; Změny v položce „Neinvestiční přijaté transfery od krajů“ +95 382,00 Kč,
úprava příjmů na základě dotace pro základní
a mateřskou školu v rámci projektu „Potravinová
pomoc dětem Libereckého kraje 7“; Změna v paragrafu „Komunální služby a územní rozvoj jinde
neuvedené“ +85 000,00 Kč, úprava spočívá v navýšení příjmů o pojistnou náhradu za poškozené
zábradlí po nehodě v Deštné; Změna v paragrafu
„Požární ochrana – dobrovolná část“ +301 000,00
Kč, navýšení příjmů z prodeje staré cisternové automobilové stříkačky, vozidlo bylo prodáno Městysu
Holany v březnu 2022, prodejní cena byla na účet
města uhrazena začátkem března.
Úprava na straně výdajů se skládá z: Změna v paragrafu „Silnice“ +128 000,00 Kč, výdaje
na pasportizaci komunikací, položka převedena
z roku 2021; Změna v paragrafu „Mateřské školy“
+45 990,00 Kč, úprava výdajů na základě dotace
pro mateřskou školu v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem Libereckého kraje 7“; Změna
v paragrafu „Základní školy“ +49 392,00 Kč, úprava výdajů na základě dotace pro základní školu
v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem Libereckého kraje 7; Změna v paragrafu „Využití volného času dětí a mládeže“ +40 000,00 Kč, úprava výdajů na základě schválené finanční dotace
na činnost Klubu malých Dubáčků v roce 2022;
Změna v paragrafu „Nebytové hospodářství“ +164
000,00 Kč, navýšení neplánovaných výdajů na
opravu septiku pošty – Školní čp. 192; Změna
v paragrafu „Komunální služby a územní rozvoj
jinde neuvedené“ +85 000,00 Kč, úprava spočívá
v navýšení výdajů za opravu poškozeného zábradlí
po nehodě v Deštné, oprava hrazena z pojistné
náhrady viníka nehody, tzn. že stejná úprava je
provedena i na straně příjmů, kdy město obdrží
pojistnou náhradu v plné výši; Změna v paragrafu
„Ostatní finanční operace“ +274 000,00 Kč, úprava
dle skutečně vypočtené daňové povinnosti z hlavní
i hospodářské činnosti města k dani z příjmů právnických osob za rok 2021, daň obec pouze zúčtuje
sama sobě, do státního rozpočtu ji neodvádí.
4c) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti Římskokatolické farnosti – děkanství Dubá,
IČO 49864076, poskytnout dotaci z rozpočtu
Města Dubá ve výši 10% způsobilých nákladů, maximálně ve výši 121 000 Kč na spolufinancování
oprav kostela Nalezení svatého Kříže v Dubé
spočívajících ve statickém zajištění této stavby
a oprav porušených kleneb, v této souvislosti bude
uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Dubá, viz přílohy.

pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, J. Klement, T. Novák,
E. Jelenová, K. Šimo)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

komentář starostky: Jedná se o spolufinancování pokračování statického zajištění kostela,
při loňské akci se objevily po vystavění vnitřního
lešení další vážné poruchy klenby, které je potřeba
odborně ošetřit. Na akci byla poskytnuta dotace

z Ministerstva kultury ČR z programu záchrany
architektonického dědictví 2022.
5a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 33/21, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městských nemovitostí – pozemků: části pozemkové parcely parcelní číslo
3008/1, ostatní plocha (ostatní komunikace),
o výměře cca 15 m², a části pozemkové parcely
parcelní číslo 3010/10, ostatní plocha (jiná plocha), o výměře cca 25 m², v obci Dubá, katastrální
území Dubá. Přesné výměry a rozsahy pozemků
budou upřesněny geometrickým plánem. Jedná se
o pozemky, které přímo navazují na nemovitosti ve
vlastnictví žadatele u stavby čp. 182 v ulici Požárníků 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: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, J. Klement, T. Novák,
E. Jelenová, K. Šimo)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

5b) NESCHVÁLILO na návrh majetkového
výboru zastupitelstva na základě projednávání
písemné žádosti – složka č. 1/22, v souladu se
stanoviskem odborného lesního hospodáře
Městských lesů Dubá Ing. Josefa Štveráčka,
vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městské nemovitosti – pozemku: pozemkové parcely
parcelní číslo 759, zahrada, o výměře 2 911 m²,
v obci Dubá, katastrální území Dřevčice. Jedná
se o pozemek, který je dle platného Územního plánu Dubá zařazen do kategorie SV (plochy smíšené
obytné – venkovské, hlavní využití – na výstavbu
domu k bydlení venkovského typu). Tento pozemek
by bylo možné do budoucna využít pro potřeby
Městských lesů Dubá jako manipulační prostor pro
skládkování a odvoz dřeva s přilehlého městského
lesa, proto je nezbytné, aby tento pozemek zůstal
i do budoucna ve vlastnictví Města Dubá.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, J. Klement, T. Novák,
E. Jelenová, K. Šimo)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

5c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 2/22, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městské nemovitosti – pozemku:
části pozemkové parcely parcelní číslo 443/26,
ostatní plocha (jiná plocha), o výměře cca 100 m²,
v obci Dubá, katastrální území Dubá. Přesná výměra a rozsah pozemku budou upřesněny geometrickým plánem. Jedná se o pozemek, který přímo
navazuje na nemovitosti ve vlastnictví žadatele
u stavby čp. 69 v ulici Na Výsluní v části obce
Dubá. Předmětná část pozemku je z hlediska využití pro Město Dubá nepotřebná. Bližší podmínky
prodeje budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, J. Klement, T. Novák,
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E. Jelenová, K. Šimo)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

5d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 3/22, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městské nemovitosti – pozemku:
části pozemkové parcely parcelní číslo 1492/1,
ostatní plocha (ostatní komunikace), o výměře cca
10 m², v obci Dubá, katastrální území Dražejov
u Dubé. Přesná výměra a rozsah pozemku budou upřesněny geometrickým plánem. Jedná se
o pozemek, který přímo navazuje na nemovitosti ve
vlastnictví žadatele v části obce Dražejov. Předmětná část pozemku je z hlediska využití pro Město
Dubá nepotřebná. Bližší podmínky prodeje budou
uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, J. Klement, T. Novák,
E. Jelenová, K. Šimo)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

5e) NESCHVÁLILO na návrh majetkového
výboru zastupitelstva na základě projednávání písemné žádosti – složka č. 4/22, vyhlášení
a zveřejnění záměru prodeje městské nemovitosti – pozemku: části pozemkové parcely parcelní
číslo 92/3, ostatní plocha (manipulační plocha),
o výměře cca 230 m², v obci Dubá, katastrální
území Dubá. Jedná se o pozemek, který Město
Dubá v minulosti získalo do svého vlastnictví za
účelem případného zpřístupnění přilehlé městské
haly (jako náhradní příjezd), v případě vzniku neočekávaných problémů se stávajícím příjezdem
k městské hale, proto je nezbytné, aby tento pozemek zůstal i do budoucna ve vlastnictví Města
Dubá.

ského majetku zařízení inženýrské sítě: jedná se
o stavbu splaškové kanalizace v Dubé v ulicích
Sadová, Nové Město, Dlouhá, Malá Strana, Českolipská a Nedamovská. Tuto celou stavbu investovalo i s využitím dotačních prostředků Město
Dubá. Stavba byla řádně dokončena v roce 2010,
kolaudační souhlas byl vydán dne 17. prosince
2010. Provozovatel vodohospodářského zařízení
Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Teplice, má tuto uvedenou stavbu v pronájmu
na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne
18. července 2011. Zastupitelstvo Města Dubá přijalo dne 2. října 2014 usnesení č. 8-8/2014 týkající
se budoucího prodeje této stavby a dne 29. října
2014 byla mezi Městem Dubá a Severočeskou
vodárenskou společností a.s., se sídlem Teplice,
uzavřena Smlouva o budoucí kupní smlouvě.
SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva konečný prodej uvedeného vodohospodářského zařízení a v této souvislosti
uzavření Kupní smlouvy č. CL 012 010, Smlouvy
o peněžitém příplatku mimo základní kapitál a Dohody o započtení pohledávek mezi Městem Dubá
(strana prodávající a akcionář) a Severočeskou vodárenskou společností a.s., se sídlem Teplice (strana kupující a společnost). Kupní cena je stanovena na základě vypracovaného znaleckého posudku
č. 1824-28/2022 ve výši 3 527 940 Kč. Splatnost
kupní ceny v režimu osvobozeného plnění DPH je
stanovena nejpozději do 60-ti kalendářních dní od
uzavření kupní smlouvy, s tím, že Město Dubá již
v roce 2014 obdrželo zálohu 1 ve výši 929 500 Kč,
dále částku 2 338 596 Kč vloží Město Dubá jako
akcionář do Severočeské vodárenské společnosti
a.s., a částku 259 844 Kč obdrží Město Dubá na
bankovní účet.

pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, J. Klement, T. Novák,
E. Jelenová, K. Šimo)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, J. Klement, T. Novák,
E. Jelenová, K. Šimo)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

5f) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městských nemovitostí –
pozemků (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost – složka č. 32/21): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o pozemkovou
parcelu parcelní číslo 103/8, trvalý travní porost,
o výměře 40 m², a pozemkovou parcelu parcelní
číslo 1912/39, orná půda, o výměře 116 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 stranou kupující. Kupní cena je stanovena v souladu
s ceníkem Města Dubá ve výši 15 600 Kč plus
21% DPH (u p.p. p.č. 103/8), plus správní poplatky
a náklady spojené s převodem, vše se splatností
nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny včetně
příslušenství 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.

5h) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě předložené písemné
žádosti uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene – služebnosti a Dohodu o umístění stavby číslo ČEZd_SoBS VB
14020/IV-12-4022006/CL-Nový Berštejn, přípojka
pro ppč. 437/1, 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 s ochranným pásmem, tj. uložení
zemního kabelového vedení NN v rozsahu cca
5 běžných metrů, na části městské nemovitosti
– pozemku pozemkové parcele parcelní číslo
2991/1, v obci Dubá, katastrální území Dubá.
Jednorázová finanční náhrada za zřízení práv odpovídajících věcnému břemeni služebnosti bude
v souladu s ceníkem Města Dubá stanovena znaleckým posudkem vypracovaným soudním znalcem
na náklady budoucístrany oprávněné. Znalecký posudek bude nutné předložit po realizaci stavební
akce a po vypracování geometrického plánu na
zaměření skutečného rozsahu věcného břemene,
nejpozději však při podpisu finální smlouvy o zřízení věcného břemene, která bude předložena ke
vkladu práva na katastrální úřad. Budoucí strana
oprávněná hradí všechny související poplatky.

pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, J. Klement, T. Novák,
E. Jelenová, K. Šimo)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

5g) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městského vodohospodář-

pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, J. Klement, T. Novák,

E. Jelenová, K. Šimo)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

5i) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské
sítě na akci „DUBÁ – vodovodní přípojka pro
p.p.č. 103/1“, mezi Městem Dubá (budoucí strana povinná) a budoucí stranou oprávněnou, která
se týká zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav
podzemního vedení – vodovodní přípojka v rozsahu cca 1,5 běžných metrů, na částech městských
nemovitostí – pozemků pozemkových parcelách
parcelní čísla 103/4 a 105/5, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Jednorázová finanční náhrada
za zřízení práv odpovídajících věcnému břemeni
služebnosti je sjednána dohodou a v souladu
s ceníkem Města Dubá ve výši 1 000,- Kč plus
21% DPH. Budoucí strana povinná hradí všechny
související poplatky.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, M. Šimonová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová,
K. Šimo)
proti schválení: 0
zdrželo se: 1 (J. Fliegel)

5j) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské
sítě na akci „DUBÁ – vodovodní přípojka pro
p.p.č. 107/2 a 106/1“, mezi Městem Dubá (budoucí strana povinná) a budoucí stranou oprávněnou,
která se týká zřízení (uložení), provozu, údržby
a oprav podzemního vedení – vodovodní přípojka
v rozsahu cca 2,4 běžných metrů, na části městské
nemovitosti – pozemku pozemkové parcele parcelní číslo 105/5, v obci Dubá, katastrální území
Dubá. Jednorázová finanční náhrada za zřízení
práv odpovídajících věcnému břemeni služebnosti
je sjednána dohodou a v souladu s ceníkem Města
Dubá ve výši 1 000,- Kč plus 21% DPH. Budoucí
strana povinná hradí všechny související poplatky.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, J. Klement, T. Novák,
E. Jelenová, K. Šimo)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

5k) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě předložené písemné
žádosti uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na akci „DUBÁ – vodovodní přípojka pro p.p.č. 109/1“, mezi Městem Dubá (budoucí
strana povinná) a budoucí stranou oprávněnou,
která se týká zřízení (uložení), provozu, údržby
a oprav podzemního vedení – vodovodní přípojka
v rozsahu cca 1,9 běžných metrů, na části městské
nemovitosti – pozemku pozemkové parcele parcelní číslo 105/5, v obci Dubá, katastrální území
Dubá. Jednorázová finanční náhrada za zřízení
práv odpovídajících věcnému břemeni služebnosti
je sjednána dohodou a v souladu s ceníkem Města
Dubá ve výši 1 000,- Kč plus 21% DPH. Budoucí
strana povinná hradí všechny související poplatky.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, J. Klement, T. Novák,
E. Jelenová, K. Šimo)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

5l) VZALO NA VĚDOMÍ informace majetko-
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vého výboru zastupitelstva týkající se prodeje
městské věci movité včetně příslušenství: hasičského vozidla – cisternové automobilové stříkačky LIAZ, Karosa CAS K 25, RZ CL 8205, rok
výroby 1988. Dne 4. března 2022 byla uzavřena
kupní smlouva s Městysem Holany za kupní cenu
ve výši 301 000 Kč, která byla uhrazena.
5m) VZALO NA VĚDOMÍ informace majetkového výboru zastupitelstva týkající se předložené
písemné žádosti společnosti CETIN a.s., Praha
o umístění stavby základové stanice – nové
příhradové telekomunikační sítě o celkové
výšce 40 m na městském pozemku pozemkové
parcele parcelní číslo 434, v obci Dubá, katastrální
území Dřevčice. Výstavba základové stanice veřejné mobilní sítě elektronických komunikací má
být koncipována tak, aby v maximálním rozsahu
bylo vykryto území dotčené stavbou, tzn. Dřevčice, Heřmánky, Lhota a Drchlava. V průběhu doby
byly doručeny dva písemné nesouhlasy se záměrem uvedené stavby. Jedná o nesouhlas obyvatel
Dřevčic a Lhoty a o nesouhlas Osadního výboru
Dřevčice. Žadatel byl vyzván, aby se k uvedeným
nesouhlasům písemně vyjádřil. Dále dne 10.3.
2022 proběhla společná schůzka ve Dřevčicích
se zástupcem společnosti CETIN, Městem Dubá,
Osadním výborem Dřevčice a občany. Na schůzce
bylo domluveno, že společnost CETIN k předložené žádosti doplní další požadované informa-

ce, které vyplynuly z této schůzky. Následně se
uskuteční další společná schůzka ve Dřevčicích,
a teprve poté bude věc předložena k projednání
a rozhodnutí zastupitelstvu.
6) SCHVÁLILO na návrh paní starostky aktualizaci dokumentu Místní program obnovy
venkova – Plán rozvoje Města Dubá na roky
2019 – 2023, v kapitolách A.7. Nebytové domy
a památky, E.1. Mateřská škola, E.3. Klubový dům
– „malá škola“, viz příloha.

pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, J. Klement, T. Novák,
E. Jelenová, K. Šimo)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

komentář starostky: Proběhly drobné úpravy
dokumentu za účelem podání žádostí o dotace.

7) VZALO NA VĚDOMÍ informace týkající se:
- Masopustu, který se konal v sobotu dne 26. února 2022 v Dubé
komentář starostky: Úspěšné zahájení kulturního kalendáře za účasti bubeníků, dobrého jídla
a krásných masek.
- pečovatelské služby v Dubé
komentář starostky: Možnost navázání větší
spolupráce se sociální službou VČELKA, která
u nás působí. Do březnového Dubáčku byl vložen
dotazník na zjištění zájmu o pečovatelskou službu,
děkujeme za vyplnění a předání na úřad města.

Rádi bychom poskytli této službě zázemí přímo na
území našeho města.
- humanitární pomoci Ukrajině
komentář starostky: Lidé přicházejí na naše
území do konkrétních rodin, většina má vazby na
naše obyvatele. Město poskytuje pomoc především
v podobě konzultací, kam například zajít a vyřídit
potřebné doklady. Děkujeme všem, kteří se zapojili do humanitární sbírky, ta byla rozdělena, část
byla odevezena přímo na Ukrajinu do Užgorodu,
část poskytnuta městu Stráž pod Ralskem a Farní
charitě Česká Lípa a část rozdělena přímo příchozím na naše území. V tuto chvíli je nejpalčivějším
celorepublikovým problémem především ubytování. Děkuji všem, kteří dobře zvážili své možnosti
a jakýmkoliv způsobem pomáhají. Velké poděkování především těm, kteří poskytli běžencům ubytování a nově příchozím dělají průvodce.
- konceptu návrhu úprav prostranství „Nad
hřbitovem“ v Dubé
komentář starostky: Máme hotový koncept
řešení darovaného pozemku, dalším úkolem bude
najít projektanta, který koncept podrobně rozpracuje a vyčíslí finanční náročnost akce.
Ing. Irena Žalovičová, starostka
Martin Fuxa, DiS., místostarosta

Příští zasedání zastupitelstva se koná ve čtvrtek 21. dubna 2022 od 17:00 hodin v zasedací místnosti v Dubé.

BRIGÁDA V AUTOKEMPU

MĚSTO DUBÁ HLEDÁ BRIGÁDNÍKY PRO ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU V AUTOKEMPU NEDAMOV

PLAVČÍK

Očkování psů a koček
Hromadné očkování psů a koček a veterinární poradna MVDr. Hruškové proběhne jako každoročně ve veterinární poradně v Nedamovské
ulici čp. 202 v Dubé, a to v neděli 24. dubna
2022 od 10 do 12 hodin a následně od 16
do 17 hodin.
Věra Gilová

POKLADNÍ
ZÁJEMCI MOHOU KONTAKTOVAT
PANÍ BARBORU TOMÁŠKOVOU, TEL. 728 168 134
NEBO SPRAVA.DOMU@MESTODUBA.CZ

Poplatek za odpady

Poplatek za 1. pololetí roku byl splatný do 31.
března. Nemáte-li jej uhrazen, připomínáme platební údaje. Částku ve výši 350 Kč (nebo chcete-li
700 Kč na celý rok) za osobu nebo rekreační objekt
zašlete na účet č. 0903265309/0800, jako variabilní
symbol uveďte 1340 a do poznámky prosím nezapomeňte napsat, k jakému rekreačnímu objektu,
nebo ke kterým poplatníkům se platba vztahuje.
Lze platit také v hotovosti během otevírací doby
Městského úřadu Dubá. Případné dotazy zodpoví
paní Veronika Kolomazníková (487 870 201, poplatky@mestoduba.cz).
mar

UKLÍZEČKA
Z-Box nově i v Dubé
Máme dobrou zprávu pro všechny, kdo využívají
služeb doručování zásilek prostřednictvím společnosti Zásilkovna. Na prvního dubna, a to není Apríl,
naplánovala společnost Zásilkovna instalaci dlouho
očekávaného Z-Boxu, který bude umístěn na parkoviště vedle městského úřadu. Plně zprovozněn
by měl být v řádu několika dnů po svém umístění.
Ve chvíli, kdy bude zanesen do systému, jej budete
moci začít využívat.
Velké poděkování patří paní Janě Ptáčkové,
která umožnila umístění Z-Boxu na tento svůj pozemek.
mar

Nenašli jste ve schránce svůj
zpravodaj? Napište nám na mail
dubacek@mestoduba.cz nebo zavolejte na 724 857 243 a my to obratem napravíme. Děkujeme.
Zpravodaj je zveřejněnován také
na www.mestoduba.cz, na facebooku a rozesílán prostřednictvím
mobilního rozhlasu.
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VZPOMÍNÁME...
23. 3. 2022 by se dožil
88 let náš tatínek a dědeček pan FRANTIŠEK
PACEK. Děkujeme mu
za vše, co pro nás udělal. Věnujte mu prosím tichou vzpomínku. S láskou
a úctou vzpomíná celá
rodina.
Dne 5. 4. 2022 tomu
bude již 14 let, co nás
navždy opustil milovaný
manžel, táta a děda pan
LADISLAV DUŠIČKA
z Panské Vsi. S láskou
stále vzpomínají manželka, synové Ladislav a Milan s rodinami a vnoučata.
Dne 22. 4. 2022 uplyne
13 smutných let, od chvíle kdy nás navždy opustil
pan VLADIMÍR MARTÍNEK z Dubé. Stále vzpomínají děti s rodinami.

Dne 29. dubna 2022
uplyne dlouhých 14 let
od chvíle, kdy nás navždy
opustila milovaná manželka, maminka a babička
paní LIBUŠE JANĎOURKOVÁ ze Zátyní. Kdo jste
ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomínají,
manžel a děti s rodinami.
Dne 29. 4. 2022 uplynou dva roky od chvíle, co
nás opustil náš manžel, tatínek, dědeček a dobrý kamarád PETR HRADECKÝ. Stále vzpomíná
manželka, děti a ostatní příbuzní.
Dne 30. dubna 2022
tomu bude 5 let, co nás
navždy opustila milovaná
maminka a babička paní
VĚRA ŽÁKOVÁ. S bolestí
v srdci vzpomíná celá rodina.

Dubnový termín poradny
Centrum pro ZP Libereckého kraje poskytuje pomoc seniorům a zdravotně handicapovaným spoluobčanům od 3 let věku. Kontakt: Mgr. Veronika
Holečková (telefonním čísle 730 871 381).
Pravidelná poradna na MěÚ Dubá (přízemí) se
bude konat 28. dubna 2022 od 8.00 do 10.00
hodin.

Z MATRIKY

JUBILEA

Jelínková Irena, Dřevčice
Goldbachová Ludmila, Dřevčice
Šimek Jiří, Dubá
Bukovanová Leontýna, Dubá
Slezák Miroslav, Nový Berštejn
Packová Emilie, Dubá
Sloup Karel, Dubá
Novák Miroslav,Dubá
Hybša Jaroslav, Dubá

NAROZENÍ

Černá Markéta, Dubá
Fliegelová Mariana, Dubá
Fliegelová Anastázie, Dubá
Sloupová Beata, Dubá
Koníčková Anežka, Dubá

ÚMRTÍ

Donátová Marie, Dubá
Alena Vrabcová, Drchlava
Miloš Lupoměský, Dubá
Karel Mařík, Dubá

Srdečné blahopřání
88 let
75 let
75 let
83 let
75 let
85 let
75 let
75 let
83 let

22. dubna oslaví naše
nejlepší maminka na světě paní EMÍLIE PACKOVÁ
krásné jubileum 85 let.
Milá maminko, přejeme Ti
z celého srdce vše nejlepší
k Tvým narozeninám, pohodu a klid. Chceme Ti poděkovat a pevné zdraví, pohohodu a krásné narozeniny popřát. Milá maminko,
moc pro nás znamenáš a máme tě moc rádi. Tvoje
rodina.

Přání k narozeninám
Dne 14. dubna 2022
oslaví naše maminka
IMGARD KREJČOVÁ
krásných 80 let. Do dalších let mnoho zdraví,
lásky a pohody přejí děti
s rodinami.

Dubáček | duben 2022
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POMOC UKRAJINĚ

Přesně po dvou letech se agenda krizového řízení mění z mailů o koronaviru na korespondenci
ohledně uprchlíků z Ukrajiny. Doba je skutečně
hodně specifická a náročná na koordinaci. Máme
ale velké štěstí, že operativní řízení a improvizace
nám jdou. Ale hlavně ve městě je spousta dobrých
lidí, ochotných pomáhat, kterým bych chtěla tímto
velmi poděkovat. Příběhy příchozích jsou velmi
smutné a navzdory „zaručeným“ zprávám ze sociálních sítí jsme se zatím setkali jen se samými
skromnými a pracovitými lidmi, kteří přišli prakticky
s tím, co měli na sobě.

jsme zavezli do České Lípy k následnému transportu na Ukrajinu do Užhorodu. Další materiál jsme
poslali do Stráže pod Ralskem a do Farní charity
Česká Lípa. Část byla rozdána také příchozím
přímo do Dubé a jejího bezprostředního okolí.
A na závěr krabice pro potěšení pro děti, těch se
také podařila zkompletovat pěkná řádka. Mockrát
děkuji Verunce Kolomazníkové, Monice Šimonové
a Verunce Dufkové za přípravu a pomoc s balením,
překladem na cedulky a transportem.

Materiální sbírka
První rychlá materiální sbírka proběhla ještě
v den konání Masopustu, bylo to náhlé a úderné
a přes to se našlo pár lidí, kteří výzvu zaregistrovali
a přinesli první spacáky, drogerii a jídlo, které ještě
ten den odjelo auty na ukrajinsko-polské hranice
s manželi Velebnými ze Zátyní.
Dva větší plné kufry trvanlivých potravin, obvazy
a zdravotnický materiál, polštáře, deky a spacáky

Ubytování
V kontaktu jsme jen s některými příchozími.
Ukrajinské maminky s dětmi přicházejí do našeho města, dostáváme informace pouze o počtech,
pohlaví a věkové struktuře příchozích. Jsme rádi,
pokud nám ubytovatelé dají vědět o poskytnuté
pomoci. Zatím se zdá, že jsou všichni ubytovaní
v soukromí a mají své české „průvodce“, kteří
se jim snaží v jejich nelehké situaci pomoci. I my

v případě nejasností dokážeme poradit, nasměrovat a případně sehnat i potřebné věci.
Nařízení vlády uložilo státním institucím, aby poskytly své ubytovací kapacity válečným běžencům
z Ukrajiny. Státní zařízení se využívají ze všeho
nejdříve, pokud se rozhodnou část svých kapacit
vyčlenit i soukromí ubytovatelé, je pro ně připravena finanční náhrada, kterou vyplácí kraj.
Telefonní linka pro nabídky ubytování +420 950
471 673, kterou spravuje Hasičský záchranný sbor
Libereckého kraje, funguje od 7.00 do 19.00 hodin
každý den.
Maminky shání práci a první děti se zapojují po
předchozí prohlídce u lékaře i do místní základní
a mateřské školy. Rychlá změna proběhla i v udělování víz, se statutem dočasné ochrany se tak
mohou Ukrajinci ucházet i o zaměstnání nebo příležitostné brigády. Pokud můžete nabídnout práci pro
maminky, dejte nám vědět, rádi zprostředkujeme.
Liberecký kraj zřídil asistenční centrum pomoci
Ukrajině, kde lze na jednom místě vyřešit veškerou nutnou administrativu ohledně přihlášení na
cizinecké policii a zdravotního pojištění. https://
ukrajina.kraj-lbc.cz/ Cenné informace najdete
také na dalších webových stránkách, které se věnují pomoci přímo na Českolipsku a Novoborsku.
https://www.pomocukrajine2022.cz/
Irena Žalovičová
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hasiči

PŘEHLED ZÁSAHŮ JPO II/1 SDHO DUBÁ
Dne 22. 2. 2022 od 11:22 do 11:44 hodin vyjela
jednotka s technikou Nissan Patrol v počtu 1+3
k technické pomoci k odstranění stromu spadlého
přes místní komunikaci na Panské Vsi. Strom byl
rozřezán, odstraněn a po provedení úklidu se jednotka vrátila zpět na základnu.
Dne 24. 2. 2022 od 11:31 do 12:02 hodin vyjela
jednotka s technikou Nissan Patrol v počtu 1+1
na průzkum terénu k nahlášenému požářišti k obci
Ždírec, v požární zbrojnici zůstávalo v pohotovosti
druhé družstvo připravené vyjet s CAS 32. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o nahlášené a kontrolované pálení. Tento výjezd byl tedy klasifikován
jako planý poplach.
Dne 7. 3. 2022 od 18:40 do 20:10 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 20 v počtu 1+5 na Horky, kde došlo k pádu části nosného štítu obytného
domu. V době příjezdu naší jednotky byla již na
místě jednotka HZS Doksy. Naši hasiči osvětlili pomocí halogenů místo zásahu Po provizorní opravě
a odstranění nebezpečných kusů, které by mohly
ještě spadnout, vytyčila jednotka oblast páskou informující o zákazu vztupu. Po domluvě s velitelem
zásahu se naše jednotka vrátila zpět na základnu.

Dne 14. 3. 2022 od 12:37 vyjela jednotka
s technikou CAS 32 v počtu 1+2 do Tuhaně (směrem na Tuhanec) k požáru o rozloze cca 1 ar.
Jednalo se o neuhlídané pálení, které se oznamovatel snažil dostat pod kontrolu lopatou. Jednotka
vytvořila hadicové vedení na dva útočné proudy
"C". Po lokalizaci a likvidaci požáru a domluvě
s velitelem zásahu se naše jednotka vrátila zpět
na základnu. V 16:24 byla jednotka v počtu 1+3
znovu povolána na místo, kde došlo k pořáru
o rozloze 80x80 metrů. Pro zásobování požární
techniky vodou z místních zdrojů byl zvolen rybník
v Tuhani. Naše jednotka prováděla hasební práce
a zajišťovala kyvadlovou dopravu vody. V 16:59
vyjel na místo také Nissan Patrol se dvěma členy
jednotky. Dle lesního hospodáře byl požár založen
úmyslně. Po likvidaci požáru a naložení materiálu
se jednotka po domluvě s velitelem zásahu vrátila
v 19:09 zpět na základnu.

Dne 20. 3. 2022 od 7:30 do 7:43 hodin vyjela
jednotka do Luční ulice v Dubé, kde vypomohla
s vyzvednutím nemohoucího muže zpět na lůžko,
o což požádala starší žena, v jejíchž silách nebylo
tento úkon provést. Muž byl prohlédnut, aby bylo
vyloučeno, že při pádu neutrpěl zranění.
Dne 20. 3. 2022 od 14:35 do 18:27 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 32 v počtu 1+2 k lesnímu požáru k obci Doubravice (Středočeský kraj).
Na místě již zasahovala místní jednotka. Naše jednotka se po dohodě s velitelem zásahu zapojila
do hasební práce a prováděla kyvadlovou dopravu
vody pomocí CAS 32 T148. Po likvidaci a domluvě
s velitelem zásahu se naše jednotka vrátil zpět.
Zuzka Martínková

Dne 17. 3. 2022 od 14:34 do 14:56 hodin vyjela
jednotka s technikou Nissan Patrol v počtu 1+3
k Panské Vsi k technické pomoci - odstranění stromu spadlého přes místní komunikaci. Strom byl
rozřezán, odstraněn a před odjezdem byl proveden
úklid komunikace.

MĚSTO DUBÁ
srdečně zve všechny malé i velké
čarodějnice a čaroděje na tradiční

PÁLENÍ
ČARODĚJNIC
V sobotu 30. 4. 2022 od 17 hod.
v Autokempu Dubá - Nedamov

Co čeká na všechny, kdo
se slétnou do Nedamova?
- spousta zábavy a soutěží o sladké
ceny, které si pro vás připraví hasiči
- opékání buřtíků
- večerní zábava s hudbou a tancem
- soutěž o nejlepší čarodějnický kostým

TĚŠÍME SE S VÁMI NAVIDĚNOU.

PLACENÁ INZERCE

ANTÉNNÍ A SATELITNÍ
TECHNIKA
JAROSLAV NEKOLA
PRODEJ - MONTÁŽE
INSTALACE - SERVIS

Božíkov 77, 470 02 Česká Lípa,
tel.: 603 520 006
video.sat1@tiscali.cz

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá, Dominant všech barev,
Green Shell-typu Araukana a Dark Shell
typu Maranska stáří 16 - 20 týdnů, cena
199 - 245,- Kč/ks.

Prodej v Dubé
u kostela
10.4., 21.5. a 18.6.2022
ve 13:15 hod.
Výkup králičích kožek cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00 -16.00
tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz

Dubáček | duben 2022
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ZNIČUJÍCÍ POŽÁR
Požáry v minulosti ohrožovaly města a vesnice poměrně často. Domy stavěné většinou ze
dřeva, stodoly a sýpky plné hořlavého materiálu
a na svícení, vaření či práci otevřený oheň. Jeden
z největších požárů, který postihl Dubou, vypukl 20. dubna roku 1692 ve tři hodiny odpoledne
v domě Sigmunda Kreibicha v "dolní ulici" - jak
je zaznamenáno v dubské farní pamětnici. Oproti
tomu Friedrich Bernau označuje ulici, odkud požár
vzešel, jako "horní".
Oheň byl způsobený nedbalostí. Během jedné
hodiny lehlo popelem 52 domů, 28 stodol, shořel
hospitál a škola. Z kostela Nanebevzetí Panny
Marie, kde byly zničeny 4 zvony a vzácné varhany, zůstal nepoškozený jen presbytář. Podle farní
pamětnice zemřelo při požáru a na následky popálenin několik lidí a také 72 koní a krav.
Vyhořela také stará fara, která stávala v městském příkopu, jak o tom píše Friedrich Bernau.
Jako náhradu nechal farář Thum na jiném místě
postavit faru dřevěnou, která sloužila více než třicet
let. Teprve v roce 1736 byla zahájena stavba nové
farní, dodnes sloužící, budovy. I samotný kostel
Nanebevzetí Panny Marie, který stával na místě
dnešního Panského domu čp. 192, musel být ná-

Oprava kostela Nalezení
svatého Kříže pokračuje

Panský dům v roce 1915 - na místě kostela

kladně opraven, při obnově se mu dostalo barokní
podoby. Mezitím ve městě vypukl další požár, stalo
se v roce 1711. Teprve roku 1717 byla ke kostelu
přistavěna nová věž.
Majitel domu, odkud se oheň v roce 1692 rozšířil, se z Dubé spolu s manželkou Ludmillou odstěhoval do Nedamova. Pocházel z velké rodiny
Kreibichů, někdy je jejich jméno psáno také Kreybig. Jméno Kreibich se vyskytuje také mezi mlynáři
- okolo roku 1680 byli Kreibichové v Křenovském
i v Šibeničním mlýně. Na následky popálenin při
požáru v roce 1692 zemřel mimojiné švagr Sigmunda Kreibicha, manžel jeho sestry kolář Andreas
Pietsch. Bylo mu pouhých 34 let.
myš

Záznam o úmrtí Andrease Pitsche

Zápis v dubské farní pamětnici o požáru; dole mapka z Bernaua - kostel Panny Marie opravený po požáru

Zastupitelé města na svém březnovém zasedání
schválili poskytnout dotaci z rozpočtu města Dubá
Římskokatolické farnosti - děkanství Dubá na spolufinancování oprav kostela Nalezení svatého Kříže
v Dubé. Dotace ve výši maximálně 121 tisíc korun,
tedy 10% ze způsobilých nákladů je určena na statické zajištění kostela a opravu porušených kleneb.
Práce na statickém zajištění kostela započaly
již v roce 2021, i tehdy se město z rozhodnutí zastupitelstva spolupodílelo na pokrytí nákladů, a to
částkou ve výši 110 tisíc korun. Při realizaci prací
se ale ukázalo, že rozsah poškození je mnohem
větší a závažnější, než se původně předpokládalo.
Již prostým pohledem zvenčí byla v západním průčelí vidět rozsáhlá prasklina táhnoucí se od štítu až
po sokl (v místě, kde je zvenku vystavěno lešení).
Další narušení zdiva, která ohrožují statiku celé
památky, byla nacházena postupně při výstavbě
dalšího lešení.
Dubské děkanství uspělo se svojí žádostí
u Ministerstva kultrury ČR v Programu záchrany
architektonického dědictví, podmínkou pro získání finančních prostředků ve výši 1 milion 100
tisíc korun z tohoto programu však byla finanční spoluúčast v letošním roce ve výši 10% způsobilých nákladů. Právě o tuto částku požádala
církev město Dubá. Vzhledem k tomu, že kostel
v Dubé je významnou památkou nejen v rámci
našeho města, Českolipska, ale i celého kraje,
rozhodli se zastupitelé jednomyslně žádost církve
schválit a finančně tak podpořit opravu kostela.
mar
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zajímavosti

VRCHOLY A VRCHOLKY - KOUT A RAČ
Kout

Mohutný vrch, který je od Dubé vzdálen vzdušnou čarou pouze 3,1 km, se tyčí nad Deštnou jako
nepřehlédnutelná dominanta. Se svou nadmořskou
výškou 411 m se řadí mezi několik nejvyšších kopců v okolí Dubé. Téměř na všechny strany, především směrem k Deštné, tvoří jeho úbočí prudké
stráně, jen v jednom místě je úzká šíje, po které
pohodlně vede cesta až na samotný vrchol, označený kamenným hranolem. Okraj náhorní plošiny
zčásti lemují různě tvarované pískovcové skály
s mikroreliéfem v podobě voštin. Výhled do kraje
cloní koruny stromů.
Jméno kopce Kout je velmi staré, do němčiny
bylo převedeno do podoby Kauten či Gauten Berg.
Ovšem zároveň se požívalo také jméno Schalks
Berg. Bohumil Kinský ho ve svém turistickém průvodci z roku 1936 nazývá vrch Koutná. Jméno Kout
zároveň neslo dříve i nyní také údolí, které se vkliňuje mezi vrch Kout a Panenský hřeben. Někdy je
toto údolí nazýváno V koutech. Nadmořskou výšku
vrchu Kout staré mapy udávají 408 m.
Vrch Kout leží v CHKO Kokořínsko-Máchův kraj,
v katastrálním území Deštná. Celý mohutný kopec,
zalesněný smíšeným lesem, býval vlastnictvím majitele panství, nyní je v majetku firmy Mardub s.r.o.

Rač

Kout z cesty k Rači

Vrcholek Koutu

Kříž na Rači

Skály na Rači

Výhled z Rače

Karlem Streerem zachycený Rač

Vrch Rač je zajímavý především svou historií,
tím, že se zde nachází krásné výhledové místo
a na výspě nad údolím pozůstatky hradu Pustý
zámek. Samotný vrchol Rače v nadmořské výšce
394,2 m bychom nalezli v trávou zarostlé mýtině,
není ale nijak označený. Vzdušnou čarou je od
Dubé vzdálený necelé 4 km. Táhlý hřbet Rače navazuje na téměř stejně vysoký Panenský hřeben
(391,4 m n. m.). Na úbočích se tyčí různě tvarované mohutné skalní útvary, které někde tvoří i tak
zvané pokličky. Ze šíje vedoucí k Pustému zámku
je výborný rozhled do krajiny.
Jméno Rač, v němčině psáno Ratsch Berg, pochází ze zkomoleniny slova Hradiště, Hradištko.
Kinský používá českou variantu Radeč. Na mapě
z let 1764-68 je vrcholová plošina nazvána Starý
ovčín (tehdejším pravopisem Alte Schäferey), protože byla nejen zemědělsky využívána, ale stály tu
údajně ještě v 19. století drobnější stavby. Ovšem
dřívější předpoklad, že se zde nacházel dvorec
Hradištko Jiřího Maxe z Maxů, byl již s jistotou vyvrácen. Areál hradu Pustý zámek, který se nachází
západně od vrcholu Rače, byl podle archeologů
osídlen již od 13. století a obnoven počátkem
15. století jako hrad Zakšina, po kterém se psali
Václav z rodu Berků z Dubé a jeho syn Aleš.
Rač, právě tak jako nedaleký Kout, leží v CHKO
Kokořínsko-Máchův kraj a v katastrálním území
Deštná. Hřbetem Rače vede několik cest, mimo
jiné zpevněná lesní cesta, mířící k Osinalicím. Nedaleko vrcholu je turistické rozcestí s rozcestníkem
a mapou. Na jihovýchodní straně Račského hřbetu stojí vpravo od cesty kříž s datem 10.4.1948
a 20 m za ním se nachází studánka, která po suchém období je opět plná vody. Celý rozsáhlý hřbet
Rače náležel kdysi majitelům panství a nyní je jeho
vlastníkem firma Mardub s.r.o..
myš
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K PUSTÉMU ZÁMKU
Za výchozí bod výletu zvolíme Deštnou. Čeká
nás trasa dlouhá přibližně jen 9 km, vede ale
náročnějším kopcovitým terénem. Od obchodu
v Deštné se dáme po chodníku směrem k Dubé
a po asi 250 m odbočíme doprava po žluté turistické značce. S ní dojdeme jen na rozcestí za
půvabnou roubenkou, kde značka vede rovně, doleva odbočuje pěšina k lávce přes Liběchovku a my
půjdeme cestou doprava. Cesta stoupá hlubším
úvozem podél zalesněného úpatí Kaplanky. Vlevo
se táhnou zvláštně zvlněná pole a louky a za nimi
se tyčí mohutný Kout, údolí nese jméno Farský důl.

Cesta nás vyvede až k loučce, kterou přejdeme
k cípu křoví, kde stojí tabulka označující přírodní
rezervaci Mokřady horní Liběchovky. Vyjdeme na
lesní cestu, kde doprava cesta vede do lesního
komplexu na úpatí Koutu, my se dáme doleva. Půjdeme ale jen malý kousek a odbočíme do údolí
doprava, směrem k mysliveckému seníku. Cesta
tu vede krajem osázené paseky, takže dáme pozor na malé stromky. Posléze cesta stoupá vzhůru
borovým lesem a později se mění v širší pěšinu.
Krásnými lesními partiemi stoupáme po oblých
hřbetech až mineme nejvyšší bod s nadmořskou
výškou 344 m.
Po prudším stoupání zabočí pěšina doleva podél
skalního pásu a záhy dojdeme k zeleně značené
pěšině. Skály napravo za stromy jsou neobvykle
bílé. Na značené stezce se dáme doprava, doleva
značka vede k Vrabcovu. Stoupáme opět nahoru
až na lesní cestu, kde spolu se značkou jdeme
vpravo, zleva se připojuje cesta od Dražejova. Pokračujeme po značce až na rozcestí, kde půjdeme
stále po značce úžší cestou napravo. Za zatáčkou
z ní odbočuje cesta doprava - po té bychom se
dostali na samotný vrchol vrchu Kout.
Pokud se na vrchol Koutu vydáme, musíme se
tou samou cestou pak vrátit na rozcestí a pokračujeme po zeleně značené cestě dál až na velkou
křižovatku cest na Panenském hřebeni, kde stojí
i turistický přístřešek. Odtud pokračujeme v přímém
směru po cestě značené červenou a zelenou turistickou značkou směrem na Rač. Zpevněné cesta,
vedoucí po vrcholu Panenského hřebene, je zprava
lemovaná rozeklanými skalami.

Dojdeme na rozcestí, kde pokračujeme po značené cestě. V místech, kde se vlevo táhnou paseky, se nachází vrchol Rače. Jdeme po značené
cestě až na rozcestí Rač s turistickým rozcestníkem.

Odsud pokračujeme po červené turistické značce směrem k Pustému zámku a také k vyhlídce
z kamenné plošiny, kde stojí další turistický přístřešek. Výhled je i z druhé strany hřebenu, i když cloněný stromy. Obdivovat můžeme i různě tvarované
skály. Pěšina pak po schodech, zčásti vysekaných
do skály a zčásti v podobě dřevěného schodiště,
pokračuje do skalního labyrintu Pustého zámku,
kde nás ohromí monumentalita skal i pozůstatky
lidské činnosti.

Červeně značenou pěšinou pak scházíme pod
skalní hradbu. V místě, kde již vidíme malý domek,
odbočí pěšina doprava prudkým sestupem, aby se
vyhnula průchodu přes pozemek domu. Sejdeme
na lesní cestu, kde jdeme doleva. Značka záhy
odbočuje poněkud nelogicky do prudkého vrchu,
můžeme ale jít na dohled Bukoveckého mlýna, kde
před mostkem odbočíme doprava. Cesta pod úpatím stráně je pohodlná, i když za vlhkého počasí
velmi bahnitá, protože vede mokřinatým údolím.

O něco dále se k cestě připojí značená pěšina a dále už pokračujeme v její trase. Sejdeme
k Liběchovce, kde mineme soutok se Zakšínským
potokem a pokračujeme dál až k mostku. Půvabný křehký klenutý kamenný mostek by si zasloužil
citlivé zrestaurování.

Přejdeme po něm a cesta nás dovede k hlavní
silnici 1/9 u bývalé zakšínské hospody, kde je také
zastávka autobusu.
Abychom se vrátili do Deštné, přejdeme hlavní
silnici a cestou po pravé straně potoka jdeme kolem malého rybníčku směrem k domu. Mezi tímto
domem a sousedním pokračuje cesta doprava
a záhy stoupá hlubokým úvozem nahoru. Ústí na
louku, kterou pokračujeme dál k lesu, kde opět
cesta stoupá dalším úvozem.

Z lesnatého návrší, odkud mezi stromy je výhled
na vrchy a za nimi zahlédneme Bezděz, pak cesta
vede k pastvinám, mezi kterými dojdeme na rozcestí u kaštanu. Kaštany, tedy jírovce, zde rostou
dva, mezi nimi bychom našli zbytky kamenného
podstavce, který kdysi nesl kříž.
Z rozcestí vede zpevněná soukromá cesta k Horní Dubové Hoře, doleva odbočuje cesta do Zakšína
a dále do údolí Květnice. My zabočíme zpevněnou
cestou doprava a scházíme podél pastviny a lesa
směrem k Deštné. Z cesty jsou pěkné výhledy do
krajiny. Po přibližně 850 m dojdeme za zatáčkou na
rozcestí. Ostře doleva dolů odbočuje cesta směrem
k přírodní památce Deštenské pastviny. Zabočíme
doprava, kde pěšina po několika schůdcích schází
úžlabím do Deštné. Mineme několik skalních sklípků a mezi domem a stodolou cesta pokračuje dál.
Všimneme si několika pěkných roubených domů
a dojdeme na křižovatku, kde doprava odbočuje
cesta k deštenské Malé Straně. My jdeme rovně,
přejdeme mostek přes Liběchovku a o něco dále
u bývalého mlýna vyjdeme na hlavní silnici, přes
kterou přejdeme k obchodu, odkud jsme na výlet
vyšli.
myš
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ze života škol

Malování na tělo

Výborná kamarádka

Žáci 3. A a 4. třídy si vyzkoušeli v hodinách výtvarné výchovy BODY PAINTING – malování na
tělo. Malování bylo pro děti velkou zábavou a určitě
se k této technice opět vrátíme.
Jana Pancová

Malé čtenáře na každé knize zaujmou v prvé
řadě obrázky. Znáte naše nejoblíbenější dětské
ilustrátory? Čtvrťáci už ano. Namalovat takový obrázek, který děti zaujme, není vůbec jednoduché.
Děti si to vyzkoušely a pokusily se o obrázky paní
Zmatlíkové, pánů Borna, Čapka, Lady atd.
Jana Pancová

Karneval
Několikrát odložený karneval se uskutečnil v úterý 1. 3. V tělocvičně se sešly děti z družiny 2 a 3,
aby si zahrály a zatančily v maskách. Spravedlivým
hlasováním byli zvoleni král a královna karnevalu
– Emička a Elík.
Zdeňka Krausová

Světový den vody
Světový den vody byl řádně oslaven žáky první
a čtvrté třídy. Společně vyrazili vstříc dobrodružství v okolí Dubé. Ve skupinkách stopovali fáborky
a kapičky vody s úkoly, které během cesty plnili.
Hlavním úkolem bylo, naučit se společnou básničku o vodě a předvést ji pohybem. V cílové zastávce
jménem Mlýnek se všichni pochlubili, co během
cesty zvládli. Byla to podívaná.
Na závěr, než si děti daly vypečenou buřtíkovou
odměnu, zavolaly říkankou na jaro a klíčem mu
odemkly pomyslné dveře. Byl to vydařený den plný
poznávání.
Jana Pancová, Anna Dvořáková

Škola hrou
Chovatelák na cestách
V úterý 22. 3. se vypravily děti z chovatelského
kroužku na exkurzi do veřejného akvária v České
Lípě. Už cesta autobusem byla pro některé zážitkem, protože jeli poprvé. Uvítal nás veselý průvodce, který dokázal zajímavě vyprávět o rybím světe
více než hodinu. Představil nám spoustu druhů
rybek i s jejich zvláštnostmi. Víte, že rybky mají
hubičky zatočené podle toho, v jaké vrstvě vody
žijí? Nebo že delfín amazonský má pohyblivou
hlavu? Úžasné, zajímavé, poutavé.
Před odjezdem zpět jsme nakrmili kačeří rodinky. Do vody nespadl nikdo. Naštěstí. :-)
Jana Mašková

28. 3. 2022 uplynulo 430 let od narození
J. A. Komenského, který byl považován za zakladatele moderní pedagogiky.
Jeho život a dílo si připomněli čtvrťáci ve svých
hodinách. Učení hrou je moc bavilo.
Jana Pancová

Masopust v první třídě
V pátek 25. 2. 2022 se celý den v první třídě věnoval oslavám Masopustu. Děti, oblečené v krásných kostýmech, se dozvěděly důležité informace
o tomto období, hrály tematické bingo, pracovaly
se slovy a také sestavovaly koláče, které neodmyslitelně k Masopustu patří.
Anna Dvořáková

Dubá žije
Dubá žije, soutěž města Dubá, do které se mohou zapojit všechny děti, rodiče … Za účast na
kulturních akcích pak sbírají lístečky, které přinesou
do školy.
Za rok 2021 se do aktivit zapojilo celkem 42 dětí,
které se za odměnu vypravily ve středu 2. 3. 2022
do Funparku v Liberci. Děkujeme městu Dubá za
úhradu dopravy. Děti si to opravdu užily a vrátily
se zcela vyčerpané.
Jana Mašková

Zápis k docházce do Mateřské školy v Dubé
Zápis do MŠ se koná v úterý 3. května 2022 od 9.00 do 13.00
K zápisu se dostaví zákonní zástupci dětí, které nastoupí k docházce do MŠ ve školním roce
2022 - 2023.
S sebou přineste vyplněné, potvrzené a podepsané dokumenty potřebné k zapsání Vašeho dítěte:
(ke stažení na stránkách MŠ-záložka Chci chodit do MŠ nebo přímo v MŠ), kterými jsou:
- Žádost o přijetí dítěte do MŠ, evidenční list dítěte, potvrzení o očkování, zplnomocnění rodičů
k odvádění dítěte, přihláška ke stravování, souhrnný souhlas s zpracováním osobních údajů, dotazník k zápisu. Dále je třeba mít s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz.
Dokumenty ke stažení najdete na https://www.msduba.cz/pro-budouci-skolaky/
Zároveň bude probíhat Den otevřených dveří (mezi 7,00 – 10,00), kdy se můžete podívat do jednotlivých tříd a podívat se, jak pracujeme s dětmi
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Společná hodina

Ponožkový den

Samé dvojky

Když umí žáci z různých tříd vzájemně spolupracovat, je radost se na ně dívat. Před hodinami českého jazyka se domluvili prvňáčci se čtvrťáky, že to
zkusí. Jelikož to byla jejich první společná hodina,
pracovalo se v malých skupinkách. Hodina byla
zaměřena na komunikaci a čtení s porozuměním.
Dětem to šlo výborně. Zaslouží si tu největší
jedničku.
A. Dvořáková, J. Pancová - tř. učitelky + AP

Světový den Downova syndromu aneb ponožkový den, už jste o něm slyšeli? Zapojili jsme se
a vyjádřili tak symbolickou podporu lidem s tímto
onemocněním.
Každý čtvrťák měl 21. 3. 2022 na každé nožce jinou ponožku. V šesté třídě tuto jinakost žáci
podpořili malbou.
Jana Pancová

Datum 22. 02. 2022 bylo speciální, jelikož se
jednalo o palindrom! Čte se tedy i pozpátku a zůstane stále stejné.
Toto magické datum se muselo nějak neobyčejně prožít. Radostný den plný dvojek proběhl
i ve třídě žáků čtvrté třídy. Už ráno přišli do školy
s culíky na hlavě, samozřejmě byly dva, v tašce měli dvě svačiny, dva stejné dárky (pro sebe
a kamaráda), dvě dobrůtky pro zvířátka a napsaný příběh plný dvojek. Protože ve dvou se to lépe
táhne, byli spojeni celé dopoledne do dvojic. Aby
spolu sdíleli opravdu vše, jistila to šála, kterou byli
svázáni (dobrovolně). V tu chvíli začalo pravé dobrodrůžo. Zvedali vždy dvě ruce při hlášení, u diktátu se střídali, plnili spolu všechny aktivity během
výuky i přestávek, zkrátka museli spolupracovat.
Nebylo to jednoduché myslet na to, že když vystřelí
z lavice k tabuli, neletí sami. Občas se tedy stalo,
že byla pěkná mela. Rychlíci popadali jako hrušky.
V okamžiku, kdy bylo natrénováno, že se umíme v takto spojených dvojicích pohybovat, vyrazili
jsme plnit úkol do chovatelské třídy. Do činnosti
se zapojil i volně pobíhající králíček, který nám
v nestřeženém okamžiku okousal pracovní listy.
Na závěr jsme zvířátkům předali dobroty a vrátili se do třídy. Zhodnotili jsme náš společný den
a hurá domů.
Čtvrťáci
Děti byly moc šikovné, celé dopoledne se vzájemně doplňovaly, zaměřily se na práci s chybou,
mluvnické kategorie u podstatných jmen a různá
prostředí prof.Hejného.
Jana Pancová

Čtvrťáci spolu soutěžili
o olympijský dort
Tak jako mezi sebou soutěží sportovci, zkusili
soutěžit i čtvrťáci. Soutěžili však v jiné dovednosti.
Ve skupinách tvořili vlastní knihu o olympiádě. Ve
hře o odměnu za první místo byl dort. Takže motivace pořádná.
A jak to dopadlo? Výborně. Vítězná skupinka
se o dort podělila se všemi dětmi ze třídy. Cenou
útěchy byl muffin s logem (samozřejmě i logo bylo
k snědku).
Jana Pancová

Zvídaví reportéři
Před zahájením 24. ZOH jsme se rozdělili do
jednotlivých týmů dle vlastního rozhodnutí.
Po celou dobu olympiády pak každý z nás sledoval a shromažďoval aktuality z dění v Pekingu.
Po návratu z jarních prázdnin jsme v týmech své
získané informace převedli v hodinách výtvarné výchovy do skupinové práce.
Všechny práce se moc povedly a každý si zaslouží velkou jedničku.
Souběžně s naší třídní aktivitou běžela i celoškolní akce „Zvídavý reportér ZOH“. Nejzvídavější
reportéři převzali z rukou paní ředitelky certifikát
a medaili.
Čtvrťáci
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Klub malých Dubáčků

Kurz 1. pomoci

V sobotu 5. 3. 2022 proběhl v Klubu malých Dubáčků kurz první pomoci. Že učení nemusí být jen
o hromadě teorie a sezení v lavici, jsme si všichni
vyzkoušeli na vlastní kůži. Děkujeme paní doktorce
Hance Středové za super zážitkový kurz 1. pomoci.
Naučila nás, jak správně zastavovat krvácení, jak
provádět umělé dýchání, resuscitovat a jak zasahovat v různých situacích, kdy jde někomu dalšímu
o život. Hodně jsme si z kurzu odnesli. Věřím, že
pokud bychom měli někomu pomoci, tak to dokážeme. Děkuji také našim figurantům Adélce, Máje
a Kubovi, kteří s námi byli po celou dobu a zhostili
se svých rolí na jedničku.
Jarmila Rupertová

Běhání s dětmi
Každý pátek se s maminkami a dětmi scházíme
v tělocvičně ZŠ Dubá, abychom rozhýbali svá těla.
Běháme, skáčeme, cvičíme, zařazujeme i trochu
zábavy v podobě her slepá bába, cukr, káva, limonáda, rybičky, rybičky. Nově jsme si zahráli
i na Mrazíka. Řeknu vám, že to byla zase legrace. Už se s dětmi těšíme, až se ještě více oteplí
a přesuneme se zase ven na ovál.
Děkuji všem maminkám i dětem za pravidelnou
účast a trenérce Zuzce za její čas.
Jarmila Rupertová

VELIKONOČNÍ

STEZKA
12. - 18. 4. 2022

start i cíl v Lesoparku Dubá
Tužku a papír na tajenku s sebou.
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STÁLEZELENÉ BYLINKY
V dubnu se příroda již vesele probouzí, bylinky
pomalu raší a sezóna jarních cibulovin je v plném
proudu. Bylinky, které jsou zelené po celou zimu
brzy zaniknou v bujné vegetaci. Pojďme si je tedy
připomenout. Pokud teď zakládáte skalku, záhon
nebo celou zahradu, zasaďte si tyto rostliny do popředí – budou Vám dělat radost po celý rok!
Bylinky jsou většinou suchomilné, uvítají hlubší
půdní profil. Většina pochází se Středomoří. Jsou
přizpůsobeny své teplé, suché domovině. Lze
je pěstovat i v nádobách, ale pak vyžadují větší
péči, přiměřenou zálivku a jsou méně odolné vůči
mrazům.
Mrazuvrdorné stálezelené bylinky: Levandule
lékařská, ožanka kalamandra, santolína cypřišková, santolína rozmarýnolistá, smil italský,
šalvěj lékařská, tymián obecný. Všechny tyto
rostliny vyžadují předjarní řez nad dřevnatou částí
stonku.
Další možností je rozmarýna lékařská, ale nepřežije každou zimu. Lépe ji přezimovat na chráněném místě s teplotami kolem 5°C.
Rostlina, která přežije sucho i mráz je netřesk
zední, je zcela nenáročný. Má také léčivé účinky
- výborný na popáleniny, drobné ranky a odřeniny,
zklidňuje svědění způsobené hmyzím štípnutím,
léčí vředovité záněty kůže a ekzémy, je dobrý na
bolest v krku a záněty v dutině ústní.

Santolína rozmarýnolistá

Netřesk zední

Workshop

Smil italský, maggi neboli kari

23.4. sobota
Workshop „Jak založit vlastní bylinkovou
zahrádku“ 10 - 17 hod
Navrhnete si Vaši vlastní zahrádku nebo bylinkový záhon. Představíme si vybrané bylinky,
vyberete si své oblíbené. Budeme mluvit o jejich
využití v léčitelství, v kuchyni, ale i ve floristice.
V zahradě uvidíme nejlépe stálezelené rostliny
a není jich málo! Probereme si ekologické nároky
jednotlivých druhů a zvolíte si vhodný typ výsadby. Vybírat můžete např. mezi vyvýšeným záhonem, jednodruhovým nebo smíšeným, štěrkovým
nebo mozaikovým... Zaměřeno na bylinky hezké
i v zimě. Cena: 1290,- Kč
Přihlásit se můžete zde https://www.zahradalevandule.cz/bylinkove-kurzy/ Těšíme se na vás.
Jana Samcová

Naše kurzy a akce
21.5. sobota
Jednodenní bylinkový kurz, 10 – 17 hod
Šalvěj lékařská - existuje více variant: např. ´Culinaria´s velkými listy, ´Purpurea´ zbarvena do fialova
Levandule lékařská

22.5. neděle
Kurz pro maminky s dětmi, 10 – 12 hod
24.5.- 25.5.
Dvoudenní kurz s vycházkou, jógou a šitím
vonných pytlíčků
3.- 5.6.
Víkendový kurz s vycházkou, jógou a šitím
vonných pytlíčků
11.6. sobota
Víkend otevřených zahrad
14.6. úterý
Jednodenní bylinkový kurz, 10 – 17 hod

Tymián obecný
Ožanka kalamandra

9.7. sobota
Jednodenní bylinkový kurz, 10 – 17 hod
10.7. neděle
Procházka do přírody za bylinkami
23.7. sobota
Svatoanenská zahradní slavnost

Rozmarýna lékařská
Santolína cypřišková

Dřevčice 10
Dubá u České Lípy
www.zahradalevandule.cz FB
Zahrada Levandule
tel. 728 074 749
jana@zahradyergat.cz
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Masopust se nám
opět vydařil

Výstavní sezóna 2022
v Galerii Pošta

Přípravy na náměstí započaly kolem jedné hodiny, ale již od rána se pekly vynikající koláčky, které
připravily členky Klubu seniorů, za což jim patří
opravdu velké poděkování. Dámy, jste úžasné.
Byly zde stánky s občerstvením od zabijačkových
hodů po sladké cukrovinky a také stánek s bižuterií
a velikonočním sortimentem.
Jakmile se na náměstí sešel početný houf dychtivých zamaskovaných i odmaskovaných návštěvníků, objevil se před radnicí sám Masopust. Po
zabušení na dveře radnice vyšla paní starostka
Irena Žalovičová v doprovodu nevěsty a ženicha
aby zjistili, kdo že to tím rámusem ruší svatební obřad? V tu chvíli se slova ujal sám Masopust a s laskavým svolením starostky města se spolu se svými kumpány zmocnil na krátko vlády nad Dubou.
Poté se vynořili půvabné dámy a usměvaví pánové
s rytmem v těle a rukama plnýma nástrojů, s jejichž
pomocí pro nás všechny obstarali naprosto neuvěřitelný zážitek. Bubeníci Tam Tam Batucada to tedy
pořádně rozjeli. Po chvíli divokého bubnování se
pomalu začal seskupovat dlouhý průvod, v jehož
čele si vykračovali ženich s nevěstou a Masopustem a v těsném závěsu jim byli v patách bubeníci,
které následovali ostatní poutníci.
Po průvodu, který měl jednu odpočinkovou zastávku Na Výsluní, kde bylo pro všechny připravené občerstvení, za které moc děkujeme, jsme se
vrátili zpět na náměstí, kde následovaly soutěže
v pojídání koláčů, hod vycpanou jitrnicí do hrnce
a trhání výslužky ze stromu hojnosti, u kterého se
soutěžní dvojice opravdu pobavily. Kdo měl odvahu, mohl se pokusit zkrotit elektrického rodeo býka.
Byla to krásná a vydařená akce, za níž patří
naše velké díky nejen všem, kdo se podíleli na
přípravách a organizaci, ale hlavně vám všem, kteří jste si spolu s námi přišli udělat krásné sobotní
odpoledne a užít si trochu té legrace. Bez vás by
to totiž nešlo.
Petra Mečířová

Na letošní rok připravil Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací v Galerii Pošta
v Dubé sérii pěti výstav. Výstavní sezónu zahájí
v dubnu Jarní výstavou obrazů Pražských amatérských výtvarníků. Poté bude koncem května následovat vystava fotografií fotografa Petra Nováka.
Od začátku července se návštěvníci mohou těšit
na výstavu obrazů akademického malíře Lukáše
Miffka. Celý srpen pak bude Galerie Pošta hostit
obrazy mělnické malířky Olgy Otáhalové. Poslední letošní výstava připomene činnost Podbezdězského spolku, který koncem letošního roku oslaví
20 let svého působení.
myš

Klub seniorů pořádá

Klub seniorů v Dubé vás srdečně
zve na své dubnové akce. Těšit
se můžete na:

6. 4. od 15 hodin
Karetní dýchánek

Jarní výstava obrazů
Na první výstavě v Galerii Pošta v Dubé v roce
2022 se představí Pražští amatérští výtvarníci.
Spolek PAV vznikl již v roce 2004 díky triu nadšených výtvarnic Libuše Hlavičkové, Marty Kateřiny
Nedvědové a Marie Vaňkové. Později přistoupili
další členové. Společně se účastní výtvarných kurzů a plenérů a společně také vystavují. V dubské
Galerii Pošta vystaví svá díla, kromě zakládající
trojice dam, také Jana Borovanská, MUDr. Magda
Vostrá a Karel Růžička.
Tvorba členů spolku je tématicky různorodá, ale
přesto se velká část řadí do krajinomalby. Obrazy
zachycují přírodní motivy, městská zákoutí, ale
i detaily krajinných prvků. MUDr. Magda Vostrá
se zabývá především malbou zátiší. Ačkoliv obrazy jednotlivých členů PAV mají svébytný rukopis,
v celkovém vyznění se vzájemně doplňují. Lze
z nich vycítit zaujetí a velké nadšení pro výtvarnou
činnost, poctivou snahu o hledání výtvarného vyjádření tématu i inspiraci obrazy významných malířů.
Vernisáž Jarní výstavy obrazů za účasti členů
spolku Pražských amatérských výtvarníků se uskuteční v pátek 22. dubna výjimečně již v 16 hodin
v Galerii Pošta v Dubé.
Dále bude výstava, která potrvá do 21. května,
otevřená vždy v sobotu a ve středu od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin, jiný termín je možné si dohodnout na telefonním čísle 607 138 832.
myš

13. 4. od 14 hodin
Velikonoční besídka
(děti MŠ), občerstvení,
narozeniny
20. 4. od 14 hodin
Procházka po okolí
27. 4. od 15 hodin
Opékání buřtů

Obraz K. Růžičky

HLASUJTE PRO SUŠÁRNU CHMELE
Až do 1. 5. 2022 máte na webu www.cestamipromen.cz možnost hlasovat pro dubskou sušárnu chmele v soutěži O nejlepší proměnu ročníku 2021/2022.
Sušárnu zde najdete pod číslem 23. Že se tato jedinečná technická památka v posledních letech změnila k nepoznání asi není třeba zmiňovat. Budeme moc
řádi, když nám pomůžete a podpoříte ji i vy, zabere to jen pár vteřin. :-) V rámci této soutěže vznikla krásná putovní výstava věnovaná proměnám Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického kraje. Venkovní výstava bude v Dubé k vidění ve dnech 25. 4. - 2. 5. 2022.

MASOPUST 2022
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