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DEN R DINY
14. 5. 2022

v Klubovém domě od 14 hod.
Dlouhá ulice čp. 86, Dubá

odpolední program
14:00 vystoupí Sboráček při místní MŠ a ZŠ Dubá
14:15 pohádka Václav a slimák - Divadlo Krabice Teplice
16:30 vystoupení ZUŠ
16:45 vyhodnocení soutěže
dílny: malování na obličej, výtvarná dílna – hrnčířský kruh,
tvořivá dílna, hudební koutek ZUŠ, fotokoutek
další program: výroba balónků, stánek s občerstvením

SOUTĚŽ: O NEJCHUTNĚJŠÍ MOUČNÍK

Zapojit se může kdokoliv, kdo donese něco dobrého z domácí kuchyně do 14:15 hod.
Sponzoři a pořadatelé: Klub malých Dubáčků - Město Dubá - Sboráček při místní ZŠ a MŠ - ZUŠ
Připojujeme se ke kampani 5 týdnů pro rodinu v rámci Sítě MC v Libereckém kraji.
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představující soutěž O nejlepší proměnu ročníku 2021/2022
foto © Pepa Středa

o slovo se již přihlásil měsíc květen - hned na začátek věřím, že jsme se všichni políbili pod čerstvě rozkvetlou třešní.
15. května povinně zpomalte v pracovním procesu a se všemi blízkými okolo
oslavte Den rodiny. V denním běhu ji bereme jako samozřejmost, ale je to právě
rodina, která nás drží nad vodou při patáliích v práci nebo ve škole, se kterou
se smějeme a užíváme volný čas. Rodina je to, co každého z nás dělá tím, kým
jsme, a proto si zaslouží aspoň jedno společné odpoledne!
V údržbě města je situace nelehká, ale snažíme se vykrývat všechny požadavky po zimě, tak jen prosím o trpělivost. Na seznamu máme opravy komunikací
v lokalitě Dolní Heřmánky a Plešivec, kde je situace kritická, ale je potřeba projet
všechny cesty s kamenitým povrchem. Jarní úklid ulic se chýlí ke konci a již začínáme první kolečko sekání trávy. Malý problém byl s pracovníky z úřadu práce,
čekali jsme tentokrát dlouho na rozhodnutí a podpis smlouvy, nicméně věřím, že
se skluz podaří dohnat.
Dalším velkým úkolem byla příprava Autokempu Nedamov na sezónu 2022 došlo k opravě další části schodiště a dřevěných konstrukcí okolo chatek, opravě ohraničení hřiště a ještě sháníme firmu na úpravu plochy pod minigolfem, ale
vzhledem k vytíženosti firem je to trochu oříšek.
Také došlo k výměně oplocení - lokalita Nedamov byla vyměněna celá (sloupky i pletivo) - došlo k posunu oplocení na hranici pozemku, který město získalo od Libereckého kraje a výměně brány v místě určeném pro čerpání vody
do hasičských vozů v případě mimořádných událostí. Na sběrném dvoře dojde
k výměně pletiva a příjezdových vrat.
Plně se rozjela oprava asfaltového povrchu v části ulice Zahradní a rodiny
s dětmi se dočkají tří nových dětských hřišť, a to v ulici Luční, u školy a za autobusovým nádražím.
Závěrem mi dovolte Vám popřát klidné jarní dny.
Martin Fuxa
místostarosta
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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
vedoucí městské údržby
Václav Šarboch
tel. 607 933 058
udrzba@mestoduba.cz

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

Neslouží pro ukládání odpadu vzniklého
při podnikatelské činnosti!

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
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
knihovna@mestoduba.cz

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

LÉKÁRNA DUBÁ

Masarykovo náměstí 139
Českolip. lékáren. společnost, s. r. o.
PO, ST, ČT, PÁ 8 – 14 h
ÚT 8 - 13 a 13.30 - 18 h
SO 8 - 12 h
kontakty: 487 870 139
lekduba@seznam.cz

ORDINACE
PRAKTICKÉHO
LÉKAŘE
Masarykovo náměstí 140/3
DubMed s. r. o.
MUDr. Hana Středová
MUDr. Jiří Klement
Pozor – nové rozdělení ord. doby
Prosíme, abyste se na všechna vyšetření předem objednávali (zejména pak
na prevence, předoperační, diabetické, pracovně-lékařské prohlídky, řidičáky atd.). Pokud trpíte horečnatým či
infekčním onemocněním (horečka, kašel, bolesti v krku, průjem…atd.), prosíme, objednejte se, nebo alespoň dodržujte „infekční hodinku“ před koncem
pracovní doby.
Ordinační hodiny:
pondělí, čtvrtek, pátek
7.30 - 12.30 objednaní pacienti
12.30 - 13.30 telefonické konzultace
a nemocní s horečnatým (infekčním)
onemocněním
úterý
14.00 - 17.00 objednaní pacienti
17.00 - 18.00 telefonické konzultace
a nemocní s horečnatým (infekčním)
onemocněním
středa
7.30 - 11.00 objednaní pacienti
11.00 - 12.00 telefonické konzultace
a nemocní s horečnatým (infekčním)
onemocněním
12.00 - 13.30 administrativní práce
s objednanými pacienty (uzavřený provoz)
Odběry:
PO, ST, ČT, PÁ - 7.30 - 9.00 po předchozím objednání
Kontakty:
telefony: 483 704 729, 722 763 072
e-mail: info@dubmed.cz
web: www.dubmed.cz – zde si lze objednat elektronický recept na chronickou medikaci
POZOR! Máme novou „automatickou sekretářku“ - systém, který zvedá
a třídí vaše telefonáty tak, že kdykoliv
lze zanechat vzkaz. Pro tel. konzultace
s lékaři je určený každý den přesný čas
a v akutním případě se lze lékaři dovolat kdykoliv během ordinační doby více viz článek v tomto Dubáčku.

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
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Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 4/2022 ze dne 21. dubna 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 Bc. Lucii Matysovou, ověřovatele
zápisu paní MUDr. Hanu Středovou a paní Evu
Jelenovou a zapisovatele usnesení paní Mgr.
Veroniku Matějkovou.

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

2) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený program veřejného zasedání Zastupitelstva
Města Dubá č. 4/2022.

pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, H. Středová, T. Novák, E. Jelenová,
K. Šimo)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

3) VZALO NA VĚDOMÍ informace vedoucího
Obvodního oddělení Doksy Policie ČR npor.
Bc. Stanislava Milera DiS.
4) ZKONTROLOVALO po projednání v kontrolním výboru zastupitelstva plnění usnesení Zastupitelstva Města Dubá č. 3/2022 ze dne 17. března
2022, včetně nedořešených bodů z předchozích
usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 4/2022 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha.
5a) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního výboru zastupitelstva týkající se hospodaření
Města Dubá za leden až březen roku 2022, které
skončilo kladným saldem příjmů a výdajů ve výši
969 326,69 Kč; výsledek hospodaření hospodářské
činnosti zisk ve výši 457 888,25 Kč (Městské lesy
Dubá ztráta ve výši 148 939,62 Kč a Autocamp
Nedamov zisk ve výši 606 827,87 Kč), a týkající se
stavu finančních prostředků Města Dubá na bankovních účtech ke dni 31. března 2022 – na hlavní
činnosti 17 443 550,02 Kč, hospodářské činnosti
6 024 420,18 Kč a sociálním fondu 249 385,31 Kč.
5b) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu
Města Dubá na rok 2022, viz příloha.

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

komentář starostky: Rozpočtové opatření
č. 3/2022 navyšuje výši plánovaného schodku
rozpočtu na rok 2022, z původního schodu 4 200
000,00 Kč na schodek 14 196 000,00 Kč a je kryt
finančními prostředky na účtech Města Dubá.
Celkově se zvyšují příjmy o 1 385 000,00 Kč,
z toho navýšení nedaňových příjmů činí 85 000,00
Kč a navýšení příjmů přijatých transferů o 1 300
000,00 Kč. Dále se celkově zvyšují výdaje o 11 381
000,00 Kč, z toho navýšení běžných výdajů činí
2 058 000,00 Kč a navýšení kapitálových výdajů
o 9 323 000,00 Kč.
Úprava na straně příjmů se skládá z: Změna
v položce „Ostatní neinvestiční přijaté transfery
ze státního rozpočtu“ +200 000,00 Kč – navýšení o dotaci Ministerstva kultury ČR v Programu
regenerace městských památkových rezervací

a městských památkových zón v roce 2022,
+1 100 000,00 Kč, navýšení o dotaci Ministerstva
kultury ČR na výdaje na další etapu obnovy sušárny, na obnovu interiérů; Změna v paragrafu
„Ostatní správa v zemědělství“ +75 000,00 Kč,
navýšení příjmů o příjem z vybrané sankce; Změny
v paragrafu „Činnost místní správy“ +10 000,00 Kč,
navýšení příjmů o příjem od zdravotních pojišťoven za proplacení testování zaměstnanců v lednu
a únoru 2022.
Úprava na straně výdajů se skládá z: Změna
v paragrafu „Zachování a obnova kulturních památek“ +2 058 000,00 Kč, výdaje na další etapu obnovy sušárny, na obnovu interiérů; Změna v paragrafu
„Pohřebnictví“ +111 000,00 Kč, úprava výdajů na
základě vysoutěžené ceny na kolumbárium; Změna v paragrafu „Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené“ +9 212 000,00 Kč, úprava
výdajů na realizaci akce Zahradní ulice. Rozpočet
bude ještě upřesněn po dokončeném výběrovém
řízení, které je v přípravě. Jedná se o náklady na
realizaci vodovodu a kanalizace včetně přípojek
k 18 stavebním parcelám a související nutná přeložka vedení plynu v místě křížení s kanalizací.
Celkem je na tuto akci v rozpočtu 2022 předběžně
plánováno 12 814 000,00 Kč.
6a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 6/22, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městské nemovitosti – pozemku: pozemkové parcely parcelní číslo 1513/2,
ostatní plocha (neplodná půda), o výměře 245 m²,
v obci Dubá, katastrální území Dubá. Jedná se
o pozemek, který přímo navazuje na nemovitosti
ve vlastnictví žadatele u stavby čp. 1 v části obce
Horní Dubová Hora. Předmětný pozemek je z hlediska využití pro Město Dubá nepotřebný. Bližší
podmínky prodeje budou uvedeny ve zveřejněném
záměru.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, T. Novák, E. Jelenová, K. Šimo)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

6b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 7/22, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městské nemovitosti – pozemku: pozemkové parcely parcelní číslo 342/1, trvalý
travní porost, o výměře 426 m², v obci Dubá, katastrální území Nedamov. Jedná se o pozemek,
který přímo navazuje na nemovitosti ve vlastnictví
žadatele u stavby č.ev. 30 v části obce Nedamov.
Předmětný pozemek je z hlediska využití pro Město
Dubá nepotřebný. Bližší podmínky prodeje budou
uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, T. Novák, E. Jelenová, K. Šimo)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

6c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva v rámci předloženého návrhu
na vzájemné majetkoprávní uspořádání vlast-

nických vztahů k nemovitostem mezi Městem
Dubá a Severočeskou vodárenskou společností
a.s. (složka č. 31/21), v souladu s kladným stanoviskem odborného lesního hospodáře Městských
lesů Dubá pana Ing. Josefa Štveráčka, vyhlášení
a zveřejnění záměru směny nemovitostí – pozemků, takto: z vlastnictví Města Dubá směnit
část pozemkové parcely parcelní číslo 303/4,
ostatní plocha (neplodná půda), o výměře cca 200
m², část pozemkové parcely parcelní číslo 303/6,
lesní pozemek, o výměře cca 50 m² a část pozemkové parcely parcelní číslo 311/5, lesní pozemek,
o výměře cca 250 m², v obci Dubá, katastrální
území Lhota u Dřevčic, a to za část pozemkové
parcely parcelní číslo 303/5, trvalý travní porost,
o výměře cca 20 m², a za pozemkovou parcelu
parcelní číslo 303/7, orná půda, o výměře 158 m²,
v obci Dubá, katastrální území Lhota u Dřevčic,
a dále za část stavební parcely parcelní číslo 45,
o výměře cca 100 m², v obci Dubá, katastrální
Nedamov, z vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti a.s.
Přesné výměry a rozsahy pozemků budou
upřesněny geometrickým plánem. Jedná se
o pozemky v zájmovém prostoru ochranného
pásma vodního zdroje a vodárny ve Lhotě a dále
v zájmovém prostoru u pietního místa v Nedamově „Pomník II. světové války Dubá, Nedamov
u vodárny“. Předmětné části městských pozemků
jsou z hlediska využití pro Město Dubá nepotřebné.
U lesních pozemků bude muset dojít k trvalému
odnětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Bližší podmínky směny budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
Dále bude v rámci navržené směny pozemků
zřízeno ve prospěch Severočeské vodárenské
společnosti a.s. věcné břemeno služebnosti
na částech městských pozemků pozemkových
parcelách parcelní čísla 303/6, 303/8 a 511,
v obci Dubá, katastrální území Lhota u Dřevčic,
za účelem práva chůze a jízdy pro zajištění zpřístupnění předmětného vodohospodářského zařízení (vodního zdroje a vodárny) ve Lhotě. Přesný
rozsah tohoto věcného břemene bude zaměřen
geometrickým plánem.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, T. Novák, E. Jelenová, K. Šimo)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

6d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městských nemovitostí – pozemků (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost – složka č. 19/21): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o pozemkovou
parcelu parcelní číslo 522, trvalý travní porost,
o výměře 403 m², pozemkovou parcelu parcelní
číslo 524/4, zahrada, o výměře 851 m², pozemkovou parcelu parcelní číslo 527/4, zahrada,
o výměře 132 m², pozemkovou parcelu parcelní
číslo 1264/2, ostatní plocha (jiná plocha), o výměře
134 m², v obci Dubá, kat. území Zakšín. Jedná se
o pozemky, které přímo navazují na nemovitosti ve
vlastnictví žadatele u č.ev. 27 v části obce Zakšín.

6

z radnice

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 132 300
Kč plus 21% DPH (u p.p. p.č. 522), 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.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, T. Novák, E. Jelenová, K. Šimo)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

6e) SCHVÁLILO protinávrh pana místostarosty
oproti návrhu majetkového výboru zastupitelstva
odložit prodej městských nemovitostí – pozemků
podle vypracovaného geometrického plánu pozemkové parcely parcelní číslo 3008/7, ostatní plocha
(jiná plocha), o výměře 4 m², a pozemkové parcely
parcelní číslo 3010/19, ostatní plocha (jiná plocha),
o výměře 48 m², v obci Dubá, katastrální území
Dubá. Je zapotřebí nejdříve dořešit záležitost týkající se soklu s křížkem umístěném na uvedeném
pozemku p.p. p.č. 3010/19. Poté bude záležitost
opět předložena k projednání Zastupitelstvu Města
Dubá.

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

6f) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městské nemovitosti – pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost – složka č. 2/22): podle vypracovaného
geometrického plánu se jedná o pozemkovou
parcelu parcelní číslo 443/32, ostatní plocha (jiná
plocha), o výměře 64 m², v obci Dubá, katastrální
území Dubá. Jedná se o pozemek, který přímo
navazuje na nemovitosti ve vlastnictví žadatele
u stavby čp. 69 v ulici Na Výsluní v části obce
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 6 400 Kč plus
21% DPH, 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.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, T. Novák, E. Jelenová, K. Šimo)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

6g) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městské nemovitosti – pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost – složka č. 3/22): podle vypracovaného
geometrického plánu se jedná o pozemkovou par-

celu parcelní číslo 1492/28, ostatní plocha (jiná
plocha), o výměře 11 m², v obci Dubá, katastrální
území Dražejov u Dubé. Jedná se o pozemek,
který přímo navazuje na nemovitosti ve vlastnictví
žadatele v části obce Dražejov.
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 5 000 Kč plus
21% DPH, 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.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, T. Novák, E. Jelenová, K. Šimo)
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
„KOLUMBÁRIUM VE STŘEDNÍ ČÁSTI HŘBITOVA V DUBÉ“, kterou je na základě kritéria nejnižší
nabídkové ceny nabídka firmy Tomáš Novák, IČO
87940191, se sídlem Dubá, nabídková cena činí
celkem 1 127 376,66 Kč včetně DPH, tak jak je
dále uvedeno v Zápise o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 30. března 2022, viz příloha.
Smlouva o dílo bude uzavřena nejdříve po uplynutí
lhůty k podání námitek.
SCHVÁLILO na návrh paní starostky smlouvu
o dílo mezi Městem Dubá a firmou Tomáš Novák, IČO 87940191, se sídlem Dubá.
POVĚŘILO paní starostku podpisem smlouvy
o dílo mezi Městem Dubá a firmou Tomáš Novák,
IČO 87940191, se sídlem Dubá.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, T. Novák, E. Jelenová, K. Šimo)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

komentář starostky: Realizace proběhne ještě
v letošním roce a k dispozici bude 36 schránek
v zídce dlouhé cca 18 m a vysoké cca 2 m ve
spodní části hřbitova mezi schodišti. Na akci máme
zažádáno o dotaci z Programu rozvoje venkova
Libereckého kraje v maximální výši 300 tisíc Kč.

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
„TŮŇ DUBÁ ZAKŠÍN – terénní úpravy“, kterou
je na základě kritéria nejnižší nabídkové ceny
nabídka společnosti EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ
KRÁLŮV DVŮR s.r.o., IČO 24835030, se sídlem
Králův Dvůr, nabídková cena činí celkem 362 776
Kč včetně DPH, tak jak je dále uvedeno v Zápise
o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 14. dubna 2022, viz příloha. Smlouva o dílo bude uzavřena
nejdříve po uplynutí lhůty k podání námitek.
SCHVÁLILO na návrh paní starostky smlouvu
o dílo mezi Městem Dubá a společností EKO-

LOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o., IČO
24835030, se sídlem Králův Dvůr.
POVĚŘILO paní starostku podpisem smlouvy o dílo mezi Městem Dubá a společností EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o., IČO
24835030, se sídlem Králův Dvůr, včetně jejích
případných dodatků.

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

komentář starostky: Akce je připravena na základě žádosti Osadního výboru Zakšín a je první
částí úpravy prostoru, ve kterém by v budoucnu
mělo vzniknout i malé přírodní hřiště a posezení.
Na akci je zažádáno o dotaci na Libereckém kraji
ve výši 204 623 Kč.
9a) SOUHLASILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva s prověřením záměrů vlastníků pozemků na pořízení změny č. 3 Územního
plánu Dubá v souladu s vydaným stanoviskem
Městského úřadu Česká Lípa, stavební úřad – úřad
územního plánování: Návrhy č. 1, 7, 11 (Nedamov,
lokalita chatová oblast – u staveb č.ev. 99, 102
a 100 v části obce Nedamov), změna funkčního
využití pozemků pozemkových parcel parcelní
čísla 153/11, 153/4 a 153/13, v obci Dubá, katastrální území Nedamov, z funkce plochy NL (plochy
lesní) na funkci plochy RI (plochy rekreace – individuální), viz příloha.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, T. Novák, E. Jelenová, K. Šimo)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

9b) SOUHLASILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva s prověřením záměru vlastníků pozemků na pořízení změny č. 3 Územního
plánu Dubá v souladu s vydaným stanoviskem
Městského úřadu Česká Lípa, stavební úřad – úřad
územního plánování: Návrh č. 2 (Horní Heřmánky, lokalita vpravo úplně na konci obce), změna
funkčního využití pozemků stavební parcely
parcelní číslo 27 (zbořeniště) a pozemkové parcely parcelní číslo 521, v obci Dubá, katastrální
území Heřmánky, z funkce plochy NS (plochy smíšené nezastavěného území) na funkci plochy SV
(plochy smíšené obytné – venkovské), viz příloha.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, T. Novák, E. Jelenová, K. Šimo)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

9c) SOUHLASILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva s prověřením záměru vlastníků pozemků na pořízení změny č. 3 Územního
plánu Dubá v souladu s vydaným stanoviskem
Městského úřadu Česká Lípa, stavební úřad – úřad
územního plánování: Návrh č. 3 (Dubá, lokalita
vpravo směr k Sušárně chmele), změna funkčního využití pozemků stavební parcely parcelní
číslo 741 (součástí pozemku je stavba technického vybavení) a pozemkové parcely parcelní číslo 2040, v obci Dubá, katastrální území Dubá,
z funkce plochy VM (plochy výroby a skladování – s malou zátěží) na funkci plochy SC (plochy
smíšené – městské centrální), viz příloha.

pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, T. No-
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vák, E. Jelenová, K. Šimo)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

9d) NESOUHLASILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva s prověřením záměru vlastníka pozemku na pořízení změny č. 3 Územního
plánu Dubá v souladu s vydaným stanoviskem
Městského úřadu Česká Lípa, stavební úřad – úřad
územního plánování: Návrh č. 4 (Rozprechtice,
lokalita u stavby čp. 163 v místní části Rozprechtice), změna funkčního využití pozemku části
pozemkové parcely parcelní číslo 2671, v obci
Dubá, katastrální území Dubá, z funkce ploch
NL (plochy lesní) a NP (plochy přírodní) na funkci
plochy SV (plochy smíšené obytné – venkovské),
viz příloha.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, T. Novák, E. Jelenová, K. Šimo)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

9e) SOUHLASILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva s prověřením záměru vlastníka pozemků na pořízení změny č. 3 Územního
plánu Dubá v souladu s vydaným stanoviskem
Městského úřadu Česká Lípa, stavební úřad – úřad
územního plánování: Návrh č. 5 (Korce, lokalita
vpravo při výjezdu směr Tachov), změna funkčního využití pozemků stavebních parcel parcelní
čísla 28/1 (součástí pozemku je stavba – zemědělská usedlost) a 88 (součástí pozemku je stavba
– zemědělská stavba), a dále pozemkových parcel parcelní čísla 14/2, 14/3, 21/3, 273/1, 273/2
a 1335, v obci Dubá, katastrální území Korce,
z funkce ploch SV (plochy smíšené obytné – venkovské) a VS (plochy smíšené výrobní) na funkci plochy RH (plochy rekreace – hromadné), viz
příloha.

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

9f) NESOUHLASILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva s prověřením záměru vlastníka pozemku na pořízení změny č. 3 Územního
plánu Dubá v souladu s vydaným stanoviskem
Městského úřadu Česká Lípa, stavební úřad – úřad
územního plánování: Návrh č. 6 (Lhota, lokalita
nad stavbou čp. 22 v části obce Lhota), změna
funkčního využití pozemku části pozemkové
parcely parcelní číslo 268/9, v obci Dubá, katastrální území Lhota u Dřevčic, z funkce plochy NS
(plochy smíšené nezastavěného území) na funkci
plochy SV (plochy smíšené obytné – venkovské),
viz příloha.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, T. Novák, E. Jelenová, K. Šimo)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

9g) SOUHLASILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva s prověřením záměru vlastníka pozemků na pořízení změny č. 3 Územního
plánu Dubá v souladu s vydaným stanoviskem
Městského úřadu Česká Lípa, stavební úřad – úřad
územního plánování: Návrh č. 8 (Dubá, lokalita zahrádkářská kolonie za fotbalovým hřištěm), změna
funkčního využití pozemků pozemkových parcel parcelní čísla 424/27 a 424/32, v obci Dubá,
katastrální území Dubá, z funkce ploch RZ (plo-

chy rekreace – zahrádkářské kolonie) a OS (plochy
občanského vybavení – tělovýchova a sport) na
funkci plochy RI (plochy rekreace – individuální),
resp. plochy neměnit a spíše prověřit regulativ
ploch RZ (velikosti staveb), případně najít jiné řešení, viz příloha.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, T. Novák, E. Jelenová, K. Šimo)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

9h) NESOUHLASILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva s prověřením záměru vlastníků pozemku na pořízení změny č. 3 Územního
plánu Dubá v souladu s vydaným stanoviskem
Městského úřadu Česká Lípa, stavební úřad – úřad
územního plánování: Návrh č. 9b (Zakšín, lokalita
v blízkosti stavby čp. 14 v části obce Zakšín), změna funkčního využití pozemku pozemkové parcely parcelní číslo 1296, v obci Dubá, katastrální
území Zakšín, z funkce plochy NS (plochy smíšené nezastavěného území) na funkci plochy SV
(plochy smíšené obytné – venkovské), viz příloha.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, T. Novák, E. Jelenová, K. Šimo)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

9i) SOUHLASILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva s prověřením záměru vlastníků pozemku na pořízení změny č. 3 Územního
plánu Dubá v souladu s vydaným stanoviskem
Městského úřadu Česká Lípa, stavební úřad – úřad
územního plánování: Návrh č. 9a (Zakšín, lokalita u stavby čp. 14 v části obce Zakšín), změna
funkčního využití pozemku části pozemkové
parcely parcelní číslo 178/4, v obci Dubá, katastrální území Zakšín, z funkce plochy NS (plochy
smíšené nezastavěného území) na funkci plochy
SV (plochy smíšené obytné – venkovské), viz příloha.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, T. Novák, K. Šimo)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

9j) NESOUHLASILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva s prověřením záměru vlastníka pozemků na pořízení změny č. 3 Územního
plánu Dubá v souladu s vydaným stanoviskem
Městského úřadu Česká Lípa, stavební úřad – úřad
územního plánování: Návrh č. 10 (Dubá, lokalita vpravo u silnice č. I/9 mezi Dubou a Deštnou),
změna funkčního využití pozemků stavební
parcely parcelní číslo 493 (součástí pozemku je
stavba technického vybavení, bývalá trafostanice)
a pozemkové parcely parcelní číslo 1837, v obci
Dubá, katastrální území Dubá, z funkce plochy
TI (plochy technické infrastruktury) na funkci plochy SV (plochy smíšené obytné – venkovské), viz
příloha.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, T. Novák, E. Jelenová, K. Šimo)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

9k) NESOUHLASILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva s prověřením záměru vlastníků pozemků na pořízení změny č. 3 Územního
plánu Dubá v souladu s vydaným stanoviskem
Městského úřadu Česká Lípa, stavební úřad – úřad

územního plánování: Návrh č. 12 (Nedamov, lokalita chatová oblast – vedle hlavního odtokového
koryta z rybníka), změna funkčního využití pozemků pozemkových parcel parcelní čísla 32/3
a 32/4, v obci Dubá, katastrální území Nedamov,
z funkce plochy NS (plochy smíšené nezastavěného území) na funkci plochy RI (plochy rekreace
– individuální), viz příloha.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, E. Jelenová,
K. Šimo)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

9l) NESOUHLASILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva s prověřením záměru vlastníka pozemků na pořízení změny č. 3 Územního
plánu Dubá v souladu s vydaným stanoviskem
Městského úřadu Česká Lípa, stavební úřad – úřad
územního plánování: Návrh č. 13 (Rozprechtice,
lokalita v místní části Rozprechtice), změna funkčního využití pozemků části pozemkové parcely
parcelní číslo 1489/5, v obci Dubá, katastrální
území Dražejov u Dubé, a stavební parcely parcelní číslo 447 (zbořeniště), v obci Dubá, katastrální území Dubá, z funkce plochy NS (plochy smíšené nezastavěného území) na funkci plochy SV
(plochy smíšené obytné – venkovské), viz příloha.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, T. Novák, E. Jelenová, K. Šimo)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

9m) SOUHLASILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva s prověřením záměru vlastníka pozemků na pořízení změny č. 3 Územního
plánu Dubá v souladu s vydaným stanoviskem
Městského úřadu Česká Lípa, stavební úřad – úřad
územního plánování: Návrh č. 14 (Nedamov, lokalita chatová oblast – u stavby č.ev. 93 v části obce
Nedamov), změna funkčního využití pozemků
pozemkových parcel parcelní čísla 153/14,
177/5, 1363/6 a 1363/7, v obci Dubá, katastrální
území Nedamov, z funkce ploch NL (plochy lesní)
a DM (plochy dopravní infrastruktury – místní) na
funkci plochy RI (plochy rekreace – individuální),
viz příloha.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, T. Novák, E. Jelenová, K. Šimo)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

9n) SOUHLASILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva s prověřením záměru vlastníka pozemku na pořízení změny č. 3 Územního
plánu Dubá v souladu s vydaným stanoviskem
Městského úřadu Česká Lípa, stavební úřad – úřad
územního plánování: Návrh č. 15 (Dubá, lokalita
vlevo za Sušárnou chmele), změna funkčního využití pozemku pozemkové parcely parcelní číslo 2043/7, v obci Dubá, katastrální území Dubá,
z funkce plochy ZS (plochy sídelní zeleně) na funkci plochy SM (plochy smíšené obytné – městské),
viz příloha.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková,
V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, T. Novák, E. Jelenová, K. Šimo)
proti schválení: 0
zdrželo se: 0

9o) NESOUHLASILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva s prověřením záměru vlastníka pozemků na pořízení změny č. 3 Územního

8

z radnice

plánu Dubá v souladu s vydaným stanoviskem
Městského úřadu Česká Lípa, stavební úřad –
úřad územního plánování: Návrh č. 16 (Deštná,
lokalita u silnice č. I/9 vpravo v kopci nad Deštnou
směr Dubá), změna funkčního využití pozemku
pozemkové parcely parcelní číslo 1482, v obci
Dubá, katastrální území Deštná u Dubé, z funkce
plochy NS (plochy smíšené nezastavěného území)
na funkci plochy SV (plochy smíšené obytné – venkovské), viz příloha.

proběhnout za účasti široké veřejnosti. Podařilo se
zvýšit podíl vytříděného odpadu, a to především
díky svozu popelnic na bioodpad a plasty přímo od
domů. Hospodářská činnost (kemp i lesy) vykázaly
velmi pěkný zisk a město v rámci své hlavní činnosti hospodařilo s vyrovnaným rozpočtem.

9p) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva jako pořizovatele změny č. 3 Územního plánu Dubá – Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad – úřad územního plánování.
POVĚŘILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva pro spolupráci při pořizování uvedené
změny č. 3 Územního plánu Dubá určeného zastupitele paní starostku Ing. Irenu Žalovičovou.

– zahájení opravy místní komunikace v Zahradní ulici v Dubé od pondělí 25. dubna 2022
komentář starostky: Část silnice v Zahradní
ulici bude opravena, práce započnou v pondělí
25. dubna 2022, děkujeme všem za pochopení
omezení provozu v době realizace akce.

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

10) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
Zprávu o hospodaření Městských lesů Dubá –
organizační složka Města Dubá, za rok 2021, zpracovanou Ing. Josefem Štveráčkem odborným lesním hospodářem Městských lesů Dubá, viz příloha.
komentář starostky: V loňském roce se díky
přijatým dotacím podařilo městským lesům vygenerovat slušný zisk. Poděkování patří panu Ing.
Štveráčkovi a panu Stiborovi, kteří si s obdobím
krize v lesnictví poradili a doufáme, že nás čekají
opět přívětivé roky. Zpráva je k dispozici na webových stránkách města.
11) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
Zprávu o činnosti JPO II/1 SDHO Dubá za rok
2021, zpracovanou panem Zbyškem Stiborem velitelem JPO II/1 SDHO Dubá, viz příloha.
komentář starostky: Zásadní záležitostí pro
místní hasičskou jednotku bylo pořízení nové moderní cisternové automobilové stříkačky. Poděkování patří všem členům, kteří se podíleli na výjezdech i technické pomoci a údržbě strojů. Zpráva je
k dispozici na webových stránkách města.
12) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
Zprávu o činnosti Města Dubá a Městského úřadu Dubá za rok 2021, zpracovanou sl. Zuzanou
Martínkovou, viz příloha.
komentář starostky: Podrobná zpráva je k dispozici na webových stránkách města. V loňském
roce se podařilo kromě nákupu nové CAS zrealizovat řadu investičních akcí, k těm nejvýznamnějším patří 1. etapa úpravy interiérů sušárny chmele, rekonstrukce střechy v Dřevčicích, výstavba
nových hřišť v osadách města, nové workoutové
hřiště nebo oprava silnice ke hřbitovu. Počet trvale hlášených obyvatel mírně klesá, proto město investovalo do projektové přípravy zasíťování
k 18 novým stavebním parcelám v Zahradní ulici.
Kulturní kalendář byl částečně ovlivněn opatřeními
kvůli koronaviru, masopust, čarodějnice a advent
jsme byli nuceni přeorganizovat a konaly se formou velmi vydařených stezek. Ostatní akce mohly

13) VZALO NA VĚDOMÍ informace týkající se:
– soudního vyklizení neoprávněně užívané
městské haly v Dubé
komentář starostky: Došlo k soupisu majetku,
který bude půl roku uschován přímo v hale. Poté
nevyzvednutý majetek město nechá ocenit znalcem a následně proběhne dražba.

– Autocampu Nedamov, udělení „odznaku“
kvality 4,9 pro rok 2022
komentář starostky: Krásné ocenění přímo od
zákazníků kempu za sezonu 2021. Velké poděkování patří všem, kteří se na chodu kempu podílejí.
– pozvání na Čarodějnice, které se uskuteční
v sobotu dne 30. dubna 2022 od 17 hodin v Autocampu Nedamov
komentář starostky: Ve spolupráci místních
hasičů a kulturní komise města se bude opět konat tradiční pálení čarodějnic se soutěžemi pro děti
a večerní zábavou.

– pozvání na Jarní trhy, které se uskuteční
v neděli dne 1. května 2022 od 13 hodin na Masarykově náměstí v Dubé
komentář starostky: Ve 12.30 hodin od hasičárny start veteránské jízdy městem. Máte staré
auto nebo motorky nebo klidně novější, ale originálně nazdobené? Přidejte se k nám na spanilé
jízdě městem, ta bude zakončena na náměstí, kde
od 13 hodin proběhnou Jarní trhy se 14. stánky.
– pozvání na probíhající národní putovní výstavu Má vlast cestami proměn – zvelebených míst
z celé ČR od 6. dubna 2022 do 2. května 2022 na
Masarykově náměstí v Dubé
komentář starostky: Ukázka proměn z Libereckého, Pardubického a Královehradeckého kraje je
k vidění na náměstí až do 2. května 2022.
– pozvání na putovní výstavu „Co vzniká
z recyklovaných materiálů“ od 1. května 2022 do
15. května 2022 v Galerii Šatlava v budově Městského úřadu Dubá
komentář starostky: Otevření výstavy proběhne v rámci programu Jarních trhů a otevřena bude
v rámci otevírací doby informačního centra.
– pozvání na Jarní výstavu obrazů od 22. dubna 2022 v Galerii Pošta
Ing. Irena Žalovičová, starosatka města
Martin Fuxa DiS., místostarosta města
Příští zastupitelstvo se koná ve čtvrtek
19. května 2022 od 17:00 hodin
v zasedací místnosti v Dubé.

BRIGÁDA V AUTOKEMPU

MĚSTO DUBÁ HLEDÁ BRIGÁDNÍKY PRO ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU LETNÍHO KINA NEDAMOV

PROMÍTAČ
PŘIHLÁŠKY DO 27. KVĚTNA 2022 DO 12.00 HOD
ODMĚNA ZA 1 PROMÍTÁNÍ 385,- KČ
OD 30. ČERVNA DO 31. SRPNA

ZÁJEMCI MOHOU KONTAKTOVAT
PANÍ PETRU MEČÍŘOVOU, TEL. 487 870 201
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.MESTODUBA.CZ

BRIGÁDA V INFOCENTRU

MĚSTO DUBÁ HLEDÁ BRIGÁDNÍKY PRO ZAJIŠTĚNÍ OBSLUHY INFORMAČNÍHO CENTRA

PŘIHLÁŠKY DO 20. KVĚTNA 2022 DO 12.00 HOD
ODMĚNA 120 KČ/HOD (PŘÍPLATKY ZA SO, NE, SV)
OD 1. ČERVNA DO 30. ZÁŘÍ

OBSLUHA IC

ZÁJEMCI MOHOU KONTAKTOVAT
PANÍ PETRU MEČÍŘOVOU, TEL. 487 870 201
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.MESTODUBA.CZ
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Z MATRIKY

JUBILEA

Šimo Karel, Dubá
Čech Petr, Dubá

VZPOMÍNÁME...
82 let
84 let

NAROZENÍ

Isabela Fišerová, Dubá
Jakub Mynařík, Dubá
Anna Hriadelová, Dubá

ÚMRTÍ

Žofia Imrichová
Vladimír Matouš

Centrum poskytuje pomoc seniorům
a zdravotně handicapovaným spoluobčanům od 3 let věku.
Kontaktním pracovníkem je Mgr. Veronika Holečková (tel. 730 871 381).
Pravidelná poradna na Městském
úřadě Dubá (přízemí) se bude konat
26. května 2022 od 8.00 do 10.00 hod.

VÍTÁME NA SVĚTĚ NOVÉ OBČÁNKY
V sobotu 23. dubna 2022 se v obřadní síni
Městského úřadu Dubá konalo slavnostní Vítání
občánků. Celkem 15 krásných holčiček a chlapečků choulících se v náručích pyšných rodičů přivítala paní starostka Irena Žalovičová spolu s paní
matrikářkou Petrou Mečířovou.
Za krásné úvodní vystoupení děkujeme děvčatům ze ZŠ Dubá a všem maminkám a tatínkům
přejeme, ať jim jejich děti dělají každičký den jen
samou radost.
mar

Dne 2. května tomu
bylo 6 let od chvíle, kdy
nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček
pan ZDENĚK JIŘINSKÝ
z Dubé. S láskou stále
vzpomíná rodina a ostatní příbuzní.
Dlouhých 16 let uplynulo 3. května od chvíle,
kdy nás navždy opustil
pan JIŘÍ CIVÍN.
S láskou stále vzpomínají manželka Věra
a synové s rodinami.
Dne 9. května tomu bude 15 let, co nás navždy
opustila paní EVA TOBIÁŠOVÁ ze Sušic. S láskou stále vzpomíná rodina
Dne 11. května 2022
by oslavil své 50. narozeniny pan Milan Hromádka.
S láskou stále vzpomínají
rodina a příbuzní.

Dne 13. května 2022 tomu bude již 5 let, co
nás navždy opustil náš milovaný tatínek a dědeček pan ŠTEFAN REPČÁK ze Zakšína. S láskou
stále vzpomíná rodina
Dne 17. května tomu
bude 9 let, co nás navždy opustil pan JOSEF
REJZEK. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu
s námi tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná celá
rodina.

Blíží se splatnost poplatku za psy

Blíží se termín splatnosti poplatku za psa, který
je dle vyhlášky stanoven do 31. května.
Poplatek můžete uhradit na bankovní účet číslo 0903265309/0800, pod variabilním symbolem
1341. Prosíme, do poznámky napište jméno poplatníka, abychom si platbu mohli správně přiřadit.
Výše poplatku za psa, kterého chováte v Dubé,
je 300 Kč za rok. Je-li poplatníkem osoba starší 65 let, je sazba poloviční, tedy 150 Kč za rok.
V případě psa chovaného v některé z okolních
obcí, činí poplatek 200 Kč. Pro poplatníka staršího
65 let činí tento poplatek 100 Kč.
Dále bych ráda upozornila na nezbytnost dodržovat ohlašovací povinnost, zjednodušeně řečeno,
nezapomínejte nám prosím hlásit veškeré změny

týkající se vašich pejsků. Tato povinnost rovněž
vyplývá z obecně závazné vyhlášky města. Pokud
pejska, kterého máte nahlášeného na úřadě, již nemáte, nebo jste si pořídili nového, dejte nám o tom
vědět. Je to důležité nejen pro správné hrazení poplatku, ale také proto, že evidence, kterou máme,
nám pomáhá v případě, že najdeme zatoulaného
psa, dohledat jeho majitele.
Prosím, půjdete-li poplatek hradit hotově, vezměte s sebou také očkovací průkaz, ze kterého si
můžeme opsat číslo čipu vašeho pejska, i to může
značně urychlit dohledání majitele.
Stále máte možnost si u nás zdarma vyzvednout
také pytlíky na psí exkrementy.
Veronika Kolomazníková

Dne 22. května tomu
bude 7 let, co nás navždy
opustil milovaný manžel,
tatínek a dědeček pan
STANISLAV ZBUDIL.
S láskou stále vzpomínají manželka, dcery a syn
s rodinami.
Dne 1. června tomu
bude 11 let od chvíle, kdy
nás opustil milovaný manžel, tatínek, syn, zeť, bratr
a kamarád pan FRANTIŠEK PABIŠKA. S láskou
stále vzpomínají manželka Zuzana s dětmi, rodina
a kamarádi.
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PROMĚNA, NA KTEROU SE MÁTE DŮVOD TĚŠIT
Někdy je od myšlenky k realizaci projektů cesta
kraťoučká, někdy je i na léta. Proto jsme se rozhodli Vás seznámit i s dlouhodobějšími plány a jejich
přípravou. Tentokrát to bude návrh řešení prostoru
mezi fotbalovým hřištěm a hřbitovem.
Úprava zohledňuje vlastnické vztahy a je pouze
na pozemcích města Dubá, které město získalo
v loňském roce darem s podmínkou vybudování infrastruktury pro sport a volný čas. Jedná se
o jediný volný pozemek v územním plánu pro tyto
účely. Záměrem bylo vybudovat park pro vyžití starších dětí a dospělých, dětské hřiště pro nejmenší
budujeme a letos ještě vyměníme.
Hlavní náplní by měl být pumptrack (zvlněná
dráha) a samostatná asfaltová plocha pro koloběžky. Na ploše jsou navrženy i venkovní přírodní
posilovna, balanční hřiště pro děti, altán, místo na
grilování a parkování ke hřbitovu. Koncept řeší také
přístupové cesty a nově vysazené aleje. Koncept
jsem zveřejnila na sociálních sítích a byl upraven
dle některých připomínek, za ty děkuji, zpětná
vazba je důležitá. V prvním návrhu jsme uvažovali

i o několika zahrádkách, ale vycházely k hřišti a to
se nám zdá vzhledem k provozu hodně nepraktické a navíc by byly v rozporu s územním plánem,
nakonec jsme od nich úplně upustili.
Dalším úkolem je najít projektanta, který dokáže
studii přetavit v podrobný projekt včetně potřebných terénních úprav a vyčíslení nákladů na realizaci. Poté začneme budovat buď po částech, nebo
se pokusíme zajistit financování vhodnou dotací,
aby se mohl park vybudovat najednou.
Irena Žalovičová

Současný stav...
Jedná se o rozsáhlou nepravidelnou plochu neudržovaného travního porostu, postupně zarůstající náletovými dřevinami. Převážná část řešeného
území je rovinatá, severozápadní část pod fotbalovým hřištěm je v mírném svahu, jižní cíp je tvořen
značnou terénní proláklinou.
Podél severní hranice rostou vzrostlé listnaté
stromy (převážně lípy), lemující drátěný plot na
hranici se sousedícím fotbalovým hřištěm a zázemím (šatny, občerstvení). Paralelně pod svahem
při severní hranici se nachází vyježděná cesta,
sloužící jako přístup do zahrádkářské kolonie,
situované na severovýchodě od řešeného území. Severovýchodní roh území je v soukromém
vlastnictví. Jihozápadní hranice je tvořená hustým
porostem náletových stromů a křovin, izolujících
rekreační zahrady
Jižní cíp řešené plochy navazuje na příjezdovou
komunikaci u hřbitova. Východní hranici území tvoří polní cesta v soukromém vlastnictví.
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Budoucí podoba...
V hlavní rovinaté části je situována (ideově) trasa zemního pumptracku pro kola. V jižním cípu je
situována dynamicky zvlněná asfaltová plocha pro
koloběžky. Západně od pumptracku jsou umístěny
jednoduché dřevěné posilovací prvky, které mohou
být využívány též pro trénink fotbalistů. Podél severní hranice je navržena balanční robinsonádní
stezka.
V přibližném středu území je situován jednoduchý přístřešek s grilovacím místem, který bude
sloužit jako odpočivadlo pro dospělý doprovod
menších návštěvníků sportovně-rekreační plochy
nebo jako místo setkávání obyvatel, zejména
z přilehlého sídliště.
Stávající cesty (soukromá i vyježděná) zůstávají
zachovány, vyježděná cesta je mírně přetrasována
ve východním konci pro lepší napojení na navazující soukromou polní cestu.
Řešené území je dále vybaveno šesti dřevěnými
lavičkami a třemi odpadkovými koši. Podél obou
cest jsou navrženy aleje: jednořadá třešňová podél
polní cesty, dvojřadá (habr, klen, dub, jilm apod.)

podél vyježděné cesty v rámci řešeného území.
V zalomení polní cesty je navržena mírná terénní modelace s drobným odpočivadlem (sedací set), odkud se otvírá krásný výhled do krajiny.
V celém území bude zachováno maximum stávající
náletové vegetace, která bude následně doplněna
novými výsadbami tak, aby byl zachován přírodní
charakter území a zároveň byly sportovní plochy
přiměřeně přistíněné v letním období.
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z radnice

DOBRÝ DEN, DOVOLALI JSTE SE DO ORDINACE…

Moji milí, za poslední 2 roky se situace v ambulancích radikálně změnila. Byl zaveden elektronický recept a doslova na poslední chvíli, současně
s propukajícím COVIDEM, také elektronická neschopenka. Následně nastoupil Covid - 19 a s ním
karantény, izolace a lockdown. Všichni nemocní

v té době byli vyzýváni k tomu, aby volali do ordinací s konzultacemi svého zdravotního stavu a
objednávali se telefonicky. Tím dramaticky a neúnosně stoupl počet každodenních telefonátů do
ordinace. Byly dny, kdy jsme během ordinační doby
zvedli i přes 100 hovorů! V některých chvílích naše

Město Dubá Vás
zve na putovní výstavu

„Co vzniká
z recyklovaných
materiálů?“
od 1. 5. - 15. 5. 2022

v galerii Šatlava v budově Městského úřadu Dubá
Výstava obsahuje 23 ks bannerů a 10 ks interaktivních souborů
s 3D předměty, které názorně ukazují způsoby využití
tříděných odpadů.

Výstava byla připravena ve spolupráci
se Sdružením obcí Libereckého kraje.

2 telefony zvonily prakticky nepřetržitě! Do toho
jsme měli běžný provoz tj. průměrně 30 pacientů
denně ošetřených v naší ordinaci a ve dnech, kdy
jsme očkovali proti covidu – až 70 pacientů za den.
A ze všech stran jsme slyšeli, jak je to hrozné, že
se k nám nedá dovolat. Chápu, že je velmi frustrující, když máte zdravotní problém, snažíte se
opakovaně dovolat do ordinace a tam je buď obsazeno, nebo to nikdo nebere…z našeho pohledu to
bylo tak, že nám nepřetržitě zvonily 2 telefony a my
jsme se občas opravdu potřebovali věnovat akutním případům v ordinaci. Někdy to vypadalo tak,
že do vyšetření 1 pacienta mi sestřička přinesla 6x
telefon, s různými konzultacemi, takže já už jsem
pak ani nevěděla, co mi kdo říkal a informace od
různých lidí se mi začaly nebezpečně plést. Covid
sice naštěstí oslabil, nicméně frekvence telefonátů
bohužel ne.
Bylo nutné s tím něco udělat, jinak bychom se
z toho fakt zbláznili. :-)
Takže jsme si pořídili „automatickou sekretářku“.
Je to systém, který zvedá a třídí vaše hovory, tudíž
se už do ordinace dovoláte kdykoliv. V okamžiku,
kdy zavoláte v průběhu ordinační doby na jedno ze
dvou čísel do ordinace (483 704 729 nebo 722 763
072), mohou nastat 3 možné scénáře:
1. Zmáčknete jedničku na svém telefonu a zanecháte nám VZKAZ. Jedná se o obyčejný záznamník, kam můžete nadiktovat žádost o recept, nebo
kterýkoliv jiný vzkaz, například, že se potřebujete
na někdy objednat atd. My záznamník každý den
posloucháme, když máme v průběhu ordinační
doby chviličku čas a ještě týž den na vzkazy reagujeme – tj. pošleme recept, nebo vám voláme
zpět a domluvíme s vámi vše, co potřebujete.
2. V případě, že potřebujete TELEFONICKOU
KONZULTACI S LÉKAŘI, tak zavolejte v k tomu
určenou dobu a budete bez čekání rovnou propojeni do ordinace (pokud nevíte, kdy je čas určený
ke konzultacím vyčkejte na telefonu a náš systém
vám ho připomene).
3. V AKUTNÍM PŘÍPADĚ, kdy potřebujete
IHNED mluvit se sestřičkou, či lékařem (dovoluji
si upozornit, že takových případů je minimum), vyčkejte na telefonu (milý hlas naší sekretářky vám
řekne, že ošetřujeme pacienty a bude vás nabádat,
ať zanecháte vzkaz, nebo zavoláte v konzultační
hodinku…), ale automat vás nakonec spojí do ordinace.
V případě, že budete volat mimo ordinační dobu,
tak vás na to přístroj upozorní a umožní vám zanechat po zmáčknutí jedničky vzkaz, který si poslechneme a vyřešíme hned v následující pracovní den.
Tak toto je novinka, kterou jsme v rámci zachování našeho duševního zdraví byli nuceni si pořídit.
Moc děkujeme za vaši trpělivost a spolupráci.
Za Vaše praktické lékaře Hanka Středová
PS: Stále preferujeme, abyste se na vyšetření objednávali. V rámci oddělení infekčního
a neinfekčního provozu jsme rozdělili staronově ordinační dobu (viz str. 4), abyste se co
nejméně potkávali s nakažlivými nemocnými.
DĚKUJEME, VAŠI PRAKTIČTÍ.
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PŘEHLED ZÁSAHŮ JPO II/1 SDHO DUBÁ
Dne 22. 3. 2022 v 17:35 hod byl vyhlášen požární poplach kvůli ohlášenému požáru lesní hrabanky ve Ždíreckém dole. Jednotka vyrazila na místo
s následující technikou a v počtu členů jednotky:
Nissan Patrol (1+2), CAS 32 (1+2), CAS 32 (1).
Při provedném průzkumu na místě události u obce
Ždírec, kde došlo k požáru lesa a hrabanky začala
jednotka po nahlášení se veliteli zásahu s hasební
prací, vozidlem CAS 32 T148 dopravovala jednotka
vodu pro dva útočné proudy "C" a druhou automobilovou stříkačkou CAS 32 T148 prováděla kyvadlovou dopravu pro zásobování vodou. Před ukončením likvidace požáru došlo k lehkému zranění
(podvrknutí palce ruky při uklouznutí po mokrých
kořenech) hasiče z jednotky Dubá.
Po likvidaci požáru a balení materiálu naší jednotce uvízla v podmáčeném terénu automobilová
cisterna, která prováděla dopravu vody pro utočné proudy. Po dohodě s velitelem zásahu se naše
jednotka rozhodla, že vozidlo vyprostí svépomocí
ráno za světla z důvodu bezpečnosti. Druhý den
v 6:45 byl vyhlášen požární poplach k dohašení
ohnisek. Naše jednotka opět pomocí automobilové stříkačky CAS 32 T 148 prováděla kyvadlovou
dopravu vody a kontrolovala požářiště pomocí termokamery. Po likvidaci ohnisek bylo na vypřošťení
zapadlé CAS povoláno vozidlo Zil CAS 16 a lesní
stroj Lakatoš. Po vytažení zapadlé CAS 32 T 148
se naše jednotka vrátila zpět na základnu.
Dne 23. 3. 2022 od 12:36 do 16:00 hod vyjela
jednotka s technikou CAS 32 v počtu 1+2 k požáru lesa a travního porostu k obci Vojtěchov. Po
nahlášení se veliteli zásahu započala jednotka
s hasební prací a vozidlem CAS 32 T148 zajišťovala doplňování vody. Po likvidaci požáru se jednotka
vrátila zpět na základnu.

Dne 25. 3. 2022 od 14:30 do 16:13 hod vyjela
jednotka s technikou CAS 32 v počtu 1+2 k požáru
stohu na Kvítkov. Z rozhodnutí velitele zásahu čekala jednotka jako záloha na místě pro případnou
potřebu doplňování vody.
Dne 1. 4. 2022 od 8:42 do 9:00 hod vyjela jednotka s technikou CAS 20 v počtu 1+4 k technické
pomoci k odstranění stromu spadlého na komunikaci II/270 k obci Vrchovany. Po jeho rozřezání
a odstranění z vozovky byl proveden její úklid.

hasiči
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pak zůstal převrácený na střeše mimo komunikaci
č. III/25931. Na místě nehody se nacházela jedna
zraněná osoba, která si stěžovala na bolest levé
ruky. Na vozidle nedošlo k úniku provozních látek
a odpojení aku nebylo možné z důvodu polohy
vozidla. Zraněnou osobu převzali do péče zdravotníci. Na místo dorazila jednotka HZS Mělník,
které byly předány veškeré informace. Po domluvě
s velitelem zásahu se naše jednotka vrátila zpět
na základnu.

Dne 2. 4. 2022 od 20:07 do 20:41 hod vyjela
jednotka s technikou CAS 20 v počtu 1+6 k požáru
trávy a rákosu v lokalitě Nedamov - Ždírec. Před
naším příjezdem byl požár lokalizován majitelem
objektu stojícího poblíž, který požár viděl. Jednotka
za pomoci termokamery obešla požářiště a zjistila
dvě skrytá ohniska, která byla dohašena vysokotlakým proudem z automobilové stříkačky. Na místo
události dorazila jednotka ze stanice HZS Doksy.
Po podání hlášení veliteli zásahu se naše jednotka
vrátila zpět na základnu.
Dne 6. 4. 2022 od 14:48 do 15:13 hod vyjela
jednotka s technikou CAS 20 v počtu 1+4 k technické pomoci k odstranění nalomené větve, která
bránila v průjezdu po komunikaci III/2601. V době
odstraňování větve byla komunikace uzavřena. Po
jejím odřezání byl proveden úklid vozovky.
Dne 16. 4. 2022 od 16:06 do 16:44 hod vyjela
jednotka s technikou CAS 20 v počtu 1+4 k dopravní nehodě osobního automobilu na Mšensko
do Ráje. Při příjezdu jednotky již byla na místě
události policie. Při dopravní nehodě došlo k nárazu osobního vozidla do stromu, přičemž vůz

Dne 20. 4. 2022 od 4:29 do 4:48 hod vyjela jednotka s technikou CAS 20 v počtu 1+4 k technické
pomoci k odstranění stromu spadlého na komunikaci II/259. Strom byl rozřezán, odstraněn z vozovky
a komunikace byla uklizena.
Zuzka Martínková

HASIČI RADÍ OBČANŮM:
PŘI PARKOVÁNÍ POZOR NA POŽÁRNÍ NÁSTUPNÍ PLOCHY!
Parkování zejména v centrech měst nebo na
sídlištích a v jejich okolí je velký problém. Parkovacích míst je málo a počet automobilů neustále
roste. V každodenním boji o místo vyhrává ten,
kdo dřív přijede. Na problematiku „špatného“ parkování upozornil již v roce 2016 Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje projektem 3 metry
k životu – Když jde o život, přeparkovat nestihnete! V roce 2019 se k projektu připojil i Hasičský
záchranný sbor Libereckého kraje. Projekt dlouhodobě cílí především na slušné řidiče a řidičky,
kteří si neuvědomují možný dosah svého jednání
při nesprávném parkování a pouze opakují zažité
vzorce chování. Hasiči tak upozorňují na potřebu
dostatečného prostoru pro průjezd mobilní požární
techniky a jejího ustavení při provádění záchranných prací. S velkými problémy se opakovaně setkávají hasiči na sídlištích budovaných především
v 70. a 80. letech 20. století, kde jsou nástupní
plochy pro požární techniku často neoznačené
a v řadě případů nepřístupné.
A co to vlastně nástupní plocha pro požární
techniku je, a jak se pozná?

• Nástupní plocha slouží pro ustavení požárních
vozidel v takové vzdálenosti od objektu, aby bylo
možné např. využití výškové techniky k záchraně
ohrožených osob, případně provedení požárního
zásahu z vnější strany budovy.
• Nástupní plocha musí navazovat na přístupové
komunikace, mít šířku nejméně 4 m, musí být odvodněna a zpevněna. Nástupní plochu lze zatravnit
nebo jiným způsobem upravit její povrch, pokud
bude zajištěna její funkce.
• Nástupní plocha musí být označena dopravní
značkou „Zákaz stání“ s dodatkovou tabulkou „Nástupní plocha pro požární techniku“.
• Nástupní plochu je možné využít k jiným
vhodným účelům, které nebudou bránit příjezdu
a ustavení požárních vozidel (např. chodník pro
pěší, obslužná komunikace, manipulační plocha),
ale nesmí být využívána k parkování nebo odstavení vozidel.
V praxi se hasiči také často setkávají s vozidly
zaparkovanými tak, že znemožňují čerpání vody
z nadzemních a podzemních hydrantů. Veškeré

tyto nešvary vedou k omezení podmínek pro rychlé
zdolání požáru a pro záchranné práce. Než příště
zaparkujete, vzpomeňte si na tyto řádky, myslete
na život svůj, svých blízkých a sousedů a pomozte správným parkováním složkám integrovaného
záchranného systému při záchraně života, zdraví
a majetkových hodnot. Nezapomeňte! Štěstí přeje
připraveným!
kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje
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zajímavosti

VRCHOLY A VRCHOLKY - SKALNATÉ TROJVRŠÍ
Mezi Plešivcem a Ždíreckým dolem leží skalnatá oblast, která nabízí nejen působivé výhledy do
krajiny, ale nacházejí se zde také velmi zajímavé
skalní útvary. V běžných mapách bývají udávány tři
vrcholy - Vysoký vrch s 427 m nad mořem, Ostrý
kopec rovněž s 427 m nad mořem a bezejmenný vrch mezi nimi s nadmořskou výškou 425 m.
Na topografické mapě z roku 1955 je celé trojvrší nazváno Ostrý hřbet s nejvyšší výškou 434
m nad mořem, zato turistická mapa z roku 2003
pojmenovává prostřední vrcholek Střední vrch
a nadmořskou výšku Ostrého kopce udává 432
m. Nejnovější údaje Analýzy výškopisu Zeměměřičského úřadu zaznamenávají pro prostřední vrcholek nadmořskou výšku 428,8 m, pro samotný
Ostrý kopec přesný údaj o nadmořské výšce Analýza výškopisu neposkytuje, ale podle vrstevnic je
to přibližně 430 m nad mořem. V jiných pramenech
je uvedena nadmořská výška 433 m. Ještě o metr
větší nadmořská výška je někdy udávána pro návrší nad skalním útvarem Paděra.
Celé zalesněné území "trojvrší", ležící v katastrálním území Korce, bývalo ve vlastnictví majitele houseckého panství. I nyní náleží majitelům
Housky. Zároveň je součástí CHKO Kokořín-Máchův kraj.

Vysoký vrch

Nejznámější z trojvrší je Vysoký vrch (Grosser
Berg), ležící vzdušnou čarou 3,55 km od Dubé.
Ve starší literatuře je vrch nazýván také Velký kopec. Na jeho vrchol s nadmořskou výškou podle
Zeměměřičského úřadu 126,9 m vede modrá turistická trasa. Historii vrchu připomínají nejen polotovary mlýnských kamenů, ale také Kameníkova
jizba, místnost o velikosti 6 m², vysekaná kameníkem z Lemberka ve 20. letech 19. století v mohutném skalním bloku pod vrcholem. Podle Friedricha
Bernaua tuto skalní místnost mezi lety 1824 - 29
celoročně obýval kameník Ignaz Goldbach se svou
ženou a sedmi dětmi. Goldbach s rodinou také na
vrchu prý pořádal hudební produkce pro obveselení tehdejších turistů. Ignaz Goldbach pocházel
z Beškova, jeho žena Anna z Levína.
Tvrdý pískovec z Vysokého vrchu poskytoval
dobrý materiál pro výrobu kamenických stavebních prvků jako jsou schody, prahy, ostění a dlažba,
a také na hrubozrnné mlecí kameny. Lom na úbočí
zvaném Aspenkamm (Osikový hřeben) je zaznamenám již v 18. století. Dnes Vysoký vrch nabízí
především krásný výhled do kraje. Fotografii panorama s vyznačením vrchů, které jsou z vyhlídky

vidět, lze nalézt na tabuli Dubského Švýcarska na
Plešivci nebo v květnovém čísle Dubáčku z roku
2021.

Vysoký vrch od Březinky

Střední vrch
Hřeben mezi Ostrým kopcem a Vysokým vrchem
nemá vlastní jmého, ačkoliv výjimečně byl nazván
Střední vrch. Od Dubé je vzdušnou čarou vzdálený 3,9 km. Jeho vrchol s poházenými obrovskými
balvany a rozpukaná plošina, za které je působivý
výhled na oba Beškovské vrchy, jsou velkým turistickým lákadlem. Skály se tyčí i na úbočí hřebenu.
Současná mapa sice udává nadmořskou výšku
425 m, ale podle údajů Zeměměřičského úřadu
je tento prostřední vrch vyšší než Vysoký vrch.
Pěšina, která přes něj vede, spojuje Vysoký vrch
s Ostrým kopcem.

Vyhlídka na bezejmenném vrchu

Ostrý kopec
Mapa zachycující Trojvrší - zdroj Mapy.cz

Trojvrší ze Ždíreckého dolu

Z Dubé je Ostrý kopec (Schneide Berg) vzdušnou čarou vzdálený 4,2 km. Ze skály, která se vypíná na vrcholu kopce, je výhled na Korce a dál
na Šedinu a Spící pannu za Provodínem. Nejzajímavějším útvarem na Ostrém kopci je skalní věž
nazvaná Křemenáč. Její štíhlá křehkost je udivující.
Z okraje náhorní plošiny o něco dále je výhled na
zalesněný Kočičí hřbet.
Různé údaje o nadmořské výšce Ostrého kopce
jsou matoucí - ačkoliv běžné mapy udávají 427 m,
staré mapy uvádějí 428 a některé odborné 433 m.
myš

Křemenáč
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PO LESNÍCH PĚŠINÁCH
Na jarní kombinovaný výlet se vydáme z centra Dubé Nedamovskou ulicí směrem k Černému
rybníku. Cyklistická část trasy je dlouhá přibližně
14,5 km, pěší část jen necelé 4 km, ale náročným
terénem. U Černého mlýna zabočíme silnicí doprava a jedeme podél přírodní rezervace Mokřady
horní Liběchovky. Mineme zbytky Ženského mlýna
a vodárnu a pokračujeme podél skal na jedné straně a mokřadních luk na druhé. Na křižovatce, kde
doprava vede silnice částí Nedamova k Panské
Vsi, doleva k Plešivci, my ale jedeme dál rovně,
silnice posléze mírně, ale vytrvale stoupá. Projedeme kolem Dívčí skály se skalní místností bývalého
Božího hrobu a pokračujeme do Ždíreckého dolu
s několika domy. Nalevo si všimneme výklenkové
skalní kapličky sv. Jana Křtitele.

Stezka nás zavede až na skalku, odkud je výhled
do kraje.
Pokračujeme pak dál v přímém směru pěšiny
k neobvykle štíhlé skalní věži, nazvané Křemenáč. Pěšina pak pokračuje k další vyhlídce, odkud
přehlédneme lesnaté kopce. Pěšina pak vede dál
mezi dvě skalky a pokračuje na další bezejmenné
návrší. I odsud jsou výhledy do kraje. A překvapí
nás nejen zajímavé skalní útvary, ale i bizarně tvarované suché stromy. Nabídne se nám i vyhlídka
z rozpukané skalní plošiny.

Vyjedeme na křižovatku, kde odbočíme doleva
a záhy u kapličky s kopií Vyšehradské Dešťové
madony se dáme opět doleva po zeleně značené
polní cestě. Cesta vede posléze podél lesa, kde
můžeme vidět původní poměrně hluboký úvoz. Mineme rozcestí, odkud doleva vede padlými stromy
zavalená cesta zpět k silnici, doprava pak k bývalému lomu a k Tachovské silnici. Pokračujeme
rovně lesem mírným stoupáním k Malcherovu kříži.

U velkého kamene se pěšina větví, jdeme stále
rovně, stezka je uzoučká, ale ústí na lesní cestu,
po které dojdeme k cestě od Plešivce, která je dramaticky rozježděná lesní technikou.
Sejdeme k silnici, ze které vzápětí přes rozježděnou plochu vedle skládky dřeva odbočíme doleva
a vyjezděnou cestou jdeme mírně vzhůru podél
svahu. Cesta posléze míjí oplocenku a nakonec po
ní vyjdeme podél louky k Malcherovu kříži. Nedaleko kříže stávala osada Nechutov, někdy se návrší
naproti kříži nazývalo Na zámečku.

Nasedneme opět na bicykly a pokračujeme po
zeleně značené lesní cestě směrem ke Korcům.
Když vyjedeme z lesa, otevře se nám pohled na
Bezděz i na Tachovský lom.

Pěšina prudce klesá a opět stoupá na poslední
z vrchů - Vysoký vrch. I zde je vyhlídkové místo
z kamenné plošiny. Nalezneme tu i skalní útvary
a vlevo pod vrcholem Kameníkovu jizbu, využívanou trampy. Sejdeme k ní a po úzké pěšině ještě
sestou píme níž. Skalní masiv s jemně rozbrázděným mikroreliéfem je úžasný.

U obnoveného kříže si na vhodném místě odložíme kolo a vydáme se doleva vyjetými kolejemi
přes louku. Cesta míří do lesa. Vidíme, že prošel
požárem. Ohořelé stromy by si dobře měli prohlédnout ti, co si mermomocí chtějí v lese dělat ohýnky.
Cesta vede dál, posléze se mění v málo zřetelnou
pěšinu, stoupající k návrší se skalním útvarem zvaným Paděra. Pěšina, už dobře viditelná, pokračuje
po vrstevci kolem návrší k vrcholu Ostrého kopce.

Stezka schází ostře dolů až na širší pěšinu, po
které se dáme doleva. Mění se posléze v úzkou
stezku, vedoucí podél svahu. Z ní můžeme vidět
mohutný skalní útvar s tak zvanými pokličkami.

Mineme turistický přístřešek a míříme polní cestou opět k lesu. Zde na kraji si vlevo všimneme
poražené kamenné stély. Dojedeme do Korců, kde
se dáme doleva a po silnici sjedeme do Ptačího
dolu. Mineme odbočku na Plešivec a posléze na
Horky a vystoupáme na návrší, okud odbočuje doleva cesta k samotě Březinka a doprava lesem k
Vrchovanům či ke kapli sv. Barbory. My sjedeme
serpentinou dolů k Černému rybníku, za hrází odbočíme doprava alipovou alejí se vracíme k Dubé.
myš
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zajímavosti

Z SCHIFFNEROVSKÉ HISTORIE
Květen - máj, lásky čas. V Dubé se většinou
připomíná v souvislosti s Máchovým Májem a jeho
inspirací - otcovraždou, která se 7. května v roce
1774 udála v polích nedaleko Dubé. Tentokrát se
na onen tragický čin podívejme z jiného úhlu.
Letos v říjnu uplyne 270 let od narození hlavního
aktéra zločinu, mladého otcovraha Ignaze Schiffnera. Přišel na svět v domě čp. 15 na dnešním
Masarykově náměstí v rodině Antona a Marie Magdaleny Schiffnerových. Ale není sám, koho si v této
rodině letos můžeme připomínat. Výročí se týká
také Antonova sňatku. 10. června 1742 se oženil
s Marií Magdalenou Wawrovou z Končic. Dnes je
tato vesnice součástí Žiželic nedaleko Chlumce
nad Cidlinou.

Rok po svatbě se jim narodila dcera Marie Franziska. Jedním z kmotrů novorozené holčičky byl významný dubský občan Anton Ungermann, primátor
města. Pak ale rodinu štěstí opustilo. Narodili se
jim tři chlapci, kteří všichni v dětském věku zemřeli. Všem byl opět kmotrem primátor Ungermannn.
Nakonec 18. října 1752 se narodil chlapec, který
dětství přežil bez úhony. A také mu byl kmotrem
primátor Anton Ungermann. Děťátko dostalo jméno
po svém nedávno zemřelém bratříčkovi - Ignaz.
Možná to dlouhé, dětskými hrobečky lemované,
čekání na syna, který by převzal rodinný majetek,
způsobilo, že si nakonec otec se synem vůbec nerozuměli. Kdo ví.
Letos to také je 260 let, co se Ignazova sestra
Franziska vdala. Poslední říjnový den roku 1762 si
vzala Franze Josefa Kreibicha z Nedamova. A také
Franz má letos svá výročí, narození i úmrtí - narodil se 10. března 1732 v Malém Mlýnku a zemřel
8. října 1807 v Dubé v domě čp. 15 na náměstí.
Nešťastnou událostí v polích nedaleko sochy
sv. Prokopa, kdy Ignaz svého otce Antona utloukl
a shodil do rokle, rodinná historie zdaleka nekončí.
Ignaz byl v Mladé Boleslavi za svůj zločin popraven, ale jeho milá Anna Rosina Trauselová v domě

svých rodičů čp. 126 v dnešní Poštovní ulici, porodila 7. října 1774 syna a dala mu jméno Ignaz po
tatínkovi. Ale i když se po čtyřech letech provdala
za Franze Josefa Kampeho z Nové Hospody, její
syn nesl hrdě jméno Schiffner. Josef Kampe byl
vdovec o deset let starší než Rosina a měl hostinec
na tehdy důležité poutní cestě nedaleko Bělé pod
Bezdězem.
První žena Josefa Kampeho zemřela krátce po
porodu dvojčat, chlapci žili jen pár dní. Proto hospodu zdědil Ignaz Schiffner junior. Josef Kampe
zemřel v listopadu roku 1817, tedy před 205 lety
a Rosina ho následovala za necelé tři roky poté.
Ignaz mladší se oženil a hospodu vedl až do své
smrti v roce 1830, pak ji zdědila dcera se zetěm.

Měl ještě synka, opět Ignaze, ale ten v dětském
věku zemřel. Poslední domy osady Nová Hospoda (Neuschänke) zanikly v souvislosti s vojenským
prostorem Ralsko.
myš
Vlevo shora:
zápis o svatbě Antona Schiffnera;
Nová Hospoda (zdroj: Wikipedie)
Vpravo shora:
dům čp. 15 na Masarykově náměstí v Dubé (fotografie z roku
cca 1928) a současná podoba domu čp. 15;
zápis o narození Ignaze Schiffnera
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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
21.5. a 18.6.2022 ve 13:15 hod.
15.6.2022 ve 14.40 hod.

Výkup králičích kožek cena dle poptávky. Info: Po-Pá 9.00 -16.00
tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz
CRO_22014_CRo_LB_DOD_inz_210x142.indd 1

07.04.2022 16:09

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

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

Ukliďme Česko

Ukliďme Česko, nebo spíš jen jeho malou část.
To byla výzva, kterou jsme úspěšně zdolali.
1. dubna jsme se s dětmi zapojili do celostátní
akce Ukliďme Česko. Rozdali jsme dětem rukavice,
vzali pytle na odpadky a vyrazili společně posbírat odpadky, které do přírody rozhodně nepatří.
Rozdělili jsme se na tři skupiny a každá se vydala
vyčistit svůj úsek cesty.
Jedna skupina se vypravila podél silnice do Nedamova, druhá skupina dětí uklízela cestu lesíkem
ke staré školce a lesopark a třetí skupina uklízela
podél silnice na Dřevčice, kde zároveň zachraňovaly migrující žabičky, které chodíme pomáhat
přenášet do blízkého rybníka.
Děti úspěšně zdolávaly všechny překážky, které
jim nastražila příroda. Ať už to byly příkré stráně,
popadané větve, nebo keře, do kterých silný vítr
zahnal nemálo odpadků. Děti mají oči jako ostříži
a tak jim neunikl sebemenší papírek nebo kousek
igelitu.
Počasí nám příliš nepřálo, ale děti statečně sbíraly a hledaly vše, co do přírody nepatří. Nasbírali
jsme téměř dva pytle odpadků, které jsme odnesli
do školky, a pan školník se postaral o jejich konečnou likvidaci.
Zdena Šindelářová

PRÁVĚ NYNÍ JE TA SPRÁVNÁ CHVÍLE
ROZHODNOUT SE PRO UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

2022/2023

Pohádkový les se vrací

Aprílová škola

Učení v přírodě

Po dvouleté pauze opět připravujeme v mateřské škole jednu z významných a oblíbených akcí
pro veřejnost, které se v Dubé konají – Pohádkový
les.
Není vůbec jednoduché sehnat lidi, kteří by byli
ochotni podílet se na přípravě této akce a jednotlivých stanovišť, jejichž obsluhu by zároveň zajistili.
Obracíme se proto tímto na ty, kteří by byli ochotni
jako dobrovolníci pomoci s přípravou a realizací
stanovišť a zároveň po celou dobu akce dokázali
dohlédnout na hladký průběh, pomáhat s plněním
úkolů a rozdávat odměny za jejich splnění.
Letošní téma je „Cestujeme kolem světa“. Pokud
byste chtěli s realizací pomoci, kontaktujte prosím
paní učitelku Jaroslavu Sloupovou, která vám podá
více informací. Děkujeme všem, kteří se zapojí.
Za MŠ Zdena Šindelářová

Rozbité okno, zalepený vodovodní kohoutek,
trička naruby, pětky místo jedniček…to vše byly
aprílové vtípky, které žáci 1.4. ve škole zažívali.
Čtvrťáci s prvňáčky měli opravdu veselo. Četli
aprílové vtipy, které vzájemně vtipně ilustrovali,
hledali v obludě začarovaná zvířata, četli a psali
pozpátku. V kruhu si zatancovali a zazpívali písničku Aprílová škola. Nakonec si v tělocvičně zahráli
pořádně bláznivé hry.
Mohlo by se zdát, že se děti vůbec neučily. Není
to pravda. Děti spolu musely komunikovat, spolupracovat, zkrátka se domluvit. Právě domluva
je někdy ta nejtěžší dovednost, kterou děti musí
zvládnout.
Mgr. Jana Pancová a Mgr. Anna Dvořáková
(třídní učitelky)

Jaro je tady. Počasí, které nás láká do přírody.
Učit se v přírodě je moc prima, proto jsme vyrazili do lesoparku, který byl na Velikonoce opravdu krásně vyzdobený. Na chvíli jsme zaběhli i do
Nedamova.
Ve skupinkách jsme pracovali na úkolech, které
nám připravila paní učitelka. Velikonoční určování mluvnických kategorií u podstatných jmen byla
hračka, slovní úlohy zaměřené na Velikonoce
nám však daly zabrat. Mimo to jsme se seznámili
i s tradicemi. Některé jsme si jen připomněli, některé byly nové.
Na závěr nám velikonoční zajíček schoval do
cukrárny čokoládové vajíčko a nanuk.
			
Čtvrťáci
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Návštěva knihovny

Exkurze na Panskou Ves

Spaní v družině

Ve čtvrtek 31.3. jsem s žáky 1. třídy navštívila místní knihovnu. Zde nás uvítala naše průvodkyně Lucie Matysová. Ta nám vyprávěla
o knihách, ale i o tom, jak jsou vedeny v regálech,
a že každá má svoje evidenční číslo. Zajímala nás
dětská literatura, a to hlavně pohádky. Na závěr
nám Lucka přečetla něco zajímavého o zámku
Nový Berštejn, kam se chystáme na vycházku.
Lenka Treutnerová

Ve čtvrtek 21.4.2022 se někteří žáci naší školy
vydali pěšky na exkurzi do Observatoře Panská
Ves. Ta je součástí Oddělení ionosféry a aeronomie Ústavu fyziky atmosféry AVČR. U vchodu do
objektu nás přivítal vedoucí observatoře, pan Jiří
Šimůnek. Seznámil nás s historií tohoto pracoviště,
především pak vyprávěl o panu Miroslavu Jiskrovi,
který byl jedním ze zakladatelů výzkumu ionosféry. Ten prováděl měření přímo ve svém domku již
v padesátých letech minulého století. V současné
době jsou zde přijímány signály z vědeckých družic, provádějí se tu různá atmosférická i seismologická měření. Pracovníci se zabývají i vývojem
přístrojů pro družice.
Mgr. Miroslava Sochová

Dlouho očekávaný den nastal, 31.3.2022 se konalo „Spaní v družině“. Čekal nás bohatý program.
Nejprve jsme si v keramice vyrobili krásný stromeček, a poté jsme si v kuchyňce opekli k večeři toasty. U školy už nás netrpělivě vyhlížela fenka Klárky
Strnadové Honey se svým doprovodem. Čekala
nás noční procházka a baterky přišly vhod. Když
jsme se vrátili do školy, bylo nutné připravit poleženíčko. Spát se ale ještě nešlo. Pustili jsme si
hudbu a hrála se oblíbená židličkovaná. Pak jsme
si zahráli vědomostní soutěž. Čas pokročil a šlo
se do pelíšků. Ráno nás čekala k snídani bábovka
a teplý čaj a na doplnění energie čokoláda. Po úklidu družiny už byl čas jít do třídy. Všem se akce
líbila a už se těšíme na další.
Treutnerová Lenka

Včera jsme se dozvěděli, co je to tzv. hvizd
a jak zní. Také jsme zjistili, jak vzniká polární záře
a jak Zemi ovlivňuje sluneční vítr. Bylo to zajímavé
a poučné.
Alenka a Jáchym, žáci 7.třídy

Týden jinak v 7. třídě
Od 4.4. do 8.4. jsme měli trochu pozměněný
dresscoad. V pondělí jsme si nesli učení v něčem
jiném než v tašce, v úterý byl den v pyžamu, ve
středu jsme se proměnili v druhé pohlaví. Ve čtvrtek jsme si oblékli černou s punkovým nádechem
a v pátek jsme se oblékli do společnosti, takže do
“gala“.
Alena Tomsová

Otužování 2022
Tradiční aktivita naší školy – Otužování – byla
úspěšně ukončena 25.3.2022. V počtu 24 otužilců
se v letošním školním roce otužovaly pravidelně
pouze děti ze třetích tříd.
Každý den o velké přestávce vybíhaly na školní
dvůr v tričku a kraťasech a protáhly si tělo. Odměnou jim byl diplom, polárkový dort a baterka, aby si
i do budoucna mohly posvítit na své zdraví!
Dále se otužovaly děti z I. stupně v rámci hodin
TV 2x týdně. Děkuji třídním učitelkám, které dokázaly děti vyslat ven. Děkuji rodičům, že aktivitu podpořili svým souhlasem. Gratuluji všem otužilcům!
Jana Mašková

Společný úklid
Rukavice, košťata, lopaty, pytle a mohlo se vyrazit. Kam? No přeci ven. Společným úklidem začali
prvňáci a čtvrťáci svůj školní den. Začalo se sbírat
vše, co přírodu znečišťuje. V okolí školy, na autobusovém nádraží, na společném hřišti… Všichni
byli překvapeni, kolik odpadků se všude povaluje.
Nejhorší byly autobusové zastávky. Shodli jsme se,
že by bylo fajn mít služby, které se o pořádek na
těchto velmi frekventovaných místech budou starat.
Také nás napadlo, že bychom zastávky mohli zdobit například výkresy. Určitě by byly veselejší než
v současné chvíli, kdy jsou poškozené nějakým
vandalem.
Ve škole jsme se pak společně zamýšleli nad
tím, co naší planetě Zemi škodí a co ji naopak
pomáhá.
Prvňáci a čtvrťáci

Zápis do 1. třídy
Dne 7. 4. 2022 proběhl v naší škole zápis malých předškoláků do 1. třídy. Děti byly milé, šikovné
a usměvavé. Těšíme se na ně v září.
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Klub malých Dubáčků

Beseda o kojení
Ve středu 6. 4. 2022 k nám přijala pozvání laktační poradkyně a poporodní dula Romana Marko,
aby se s maminkami podělila o cenné informace
o kojení a poporodní diastázi. Setkání to bylo velmi
milé a příjemné, protože herna krásně ožila těmi
nejmenšími Dubáčky. Věřím, že každá z maminek
si z besedy odnesla to své. Do budoucna plánujeme další setkání a už teď se těšíme zase na příště.
Vítány jsou i další maminky z řad veřejnosti. Stačí
si pouze najít čas a přijít.
Jarmila Rupertová

Velikonoční dílna
Při velikonočním tvoření nám to šlo raz, dva.
A co že jsme to vyráběli? Zajíčky z kartonu, hmyzí
zápichy do květin a malovali i vajíčka. Nechybělo
ani zdobení perníčků, které nám na dílnu upekla
maminka Ráchel Valkovič. Moc děkujeme! Děti vše
zvládly téměř samy a moc se jim tvoření povedlo.
Jarmila Rupertová

Klubíková šicí dílna
S maminkami tvořilkami (z řad členek) se nepravidelně scházíme na šicích dílničkách. Stále se učíme
novým věcem, zdokonalujeme se v tom, co jsme se už naučily. V práci se navzájem podporujeme a jde
to všechno mnohem lépe. Šijete rádi? Chtěli byste se k nám příště přidat? Ozvěte se nám na email klub.
dubacku@email.cz, nebo tel. číslo 737 044 353, rády vás mezi sebou přivítáme!
Jarmila Rupertová

Karetní dýchánek
Během měsíce března jsme se v Klubu seniorů
sešli na karetním dýchánku hned dvakrát. Nadšení
ze hry žádného z karbaníků neomrzelo. V následujících měsících se budeme opět scházet jen jednou
v měsíci, a to hned tu první středu. Už teď jsme
zvědaví, komu bude při hře štěstí přát. Rádi mezi
sebou přivítáme další hráče. Nejste to zrovna vy?
Jarmila Rupertová
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FLORBALOVÁ AKADEMIE Z DUBÉ ZABODOVALA
Dopoledne 3. dubna se neslo ve znamení florbalových akademií. V tělocvičně při základní škole
v Kamenickém Šenově se sešlo pět našich akademií, aby hráči a hráčky poměřili své síly a florbalové
dovednosti. Byly to akademie z Kamenického Šenova, Horní Police, Kravař, Svoru a Dubé.
Turnaj byl rozdělen do dvou kategorií, a to na
mladší děti a starší děti.
Kategorie mladší pořadí:
- Akademie Dubá
- Akademie Kamenický Šenov
- Akademie Svor
Kategorie starší pořadí:
- Akademie Horní Police
- Akademie Kamenický Šenov
- Akademie Kravaře
Za Dubou nastoupili svěřenci trenéra Marka Dzierži:
Daniel Dlouhý, Jakub Flégl, Jiří Daniel, Jáchym Belica, Filip Nguyen, Eliáš Hruzík a Filip Kožej.
FBC Česká Lípa

Nové střídačky
Fotbalisté TJ Slavoj Dubá děkují městu Dubá
a firmě Stavby Novák za finanční podporu, díky
které vyrostly na našem hřišti krásné nové střídačky. DĚKUJEME!!!
mal

První utkání na
domácím hřišti nevyšlo
V sobotu 16. dubna 2022 se odehrálo první mistrovské utkání na domácím hřišti TJ Slavoj Dubá
proti TJ Sokol Horní Police. Po dlouhé pauze bohužel štěstíčko nepřálo a míč odskakoval úplně
jinam než by si hráči přáli. Nervozita vzrůstala
a vedla tak i k zákrokům ohodnoceným žlutou kartou. V základní hrací době, i přes několik šancí,
nepadl žádný gól a zápas tak rozhodl až penaltový
rozstřel, ve kterém domácí nakonec podlehli.
mal
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OBRAZY PRAŽSKÝCH AMATÉRSKÝCH VÝTVARNÍKŮ
Výstava, kterou do 21. května mohou návštěvníci shlédnout v Galerii Pošta v Dubé, představuje
tvorbu členů spolku Pražských amatérských výtvarníků - PAV. V Dubé vystavují Libuše Hlavičková,
Marta Kateřina Nedvědová, Marie Vaňková, Jana
Borovanská, MUDr. Magda Vostrá a Karel Růžička.
Ačkoliv každý z členů PAV má svá svébytná
témata a svůj specifický rukopis, přesto do Dubé
přivezli kolekci obrazů, která působí uceleně, kompaktně. V jednotlivých obrazech se zřetelně odráží
výtvarné vnímání světa, ať již se jedná o krajinu či
zátiší, a vyjádření vztahu k motivu. Zřetelné je také
hledání nejvýstižnějšího způsobu práce s barvou
i tématem.
Jarní výstavu obrazů, jak svou expozici členové
spolku Pražských amatérských výtvarníků nazvali, je možné navštívit v dubské Galerii Pošta vždy
v sobotu a ve středu od 9 do 11 hodin a v pátek
od 14 do 16 hodin, jiný termín si zájemci mohou
dohodnout na telefonním čísle 607 138 832.
myš

Městská knihovna
Dubá představuje...

...zbrusu novou knihu Zámky okresu Česká Lípa z pera Mgr. Martina Aschenbrennera,
popularizátora regionálních dějin a profesora
českolipského gymnázia.
Do rukou se nám dostává výpravné dílo,
za kterým je vidět spousta práce a bádání. Publikace je zcela zaměřena na zámky
českolipského okresu. Obsahuje informace
k mnoha objektům od historie až po současnost, doplněné rodokmeny vlastníků
a bohatým obrazovým materiálem. Samozřejmě zde nechybí ani zámek Nový Berštejn, který je součástí naší městské památkové zóny.
Pokud jste milovníky historie a architektury,
neměla by vám tato kniha rozhodně uniknout.
Vzhledem k tomu, že ji autor vydal vlastním nákladem, není ve volném prodeji moc kusů, ale
naše knihovna se již pyšní jedním výtiskem,
který se těší na vaší pozornost.
Bc. Lucie Matysová

GALERIE POŠTA V DUBÉ ZVE NA
VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ PETRA NOVÁKA
Na samotný závěr května připravil Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací
v Galerii Pošta v Dubé zahájení výstavy minimalistických fotografií Petra Nováka, za které získal
i několik ocenění.
Petr Novák o své tvorbě říká: Vždy jsem měl
touhu poznávat věci kolem sebe, a pak je i nějak
uchovávat v čase. Fotografoval i kreslil jsem od
dětství. Několik let jsem navštěvoval figurální kresbu u Borise Jirků na VŠUP v Praze. Kresba i malba
jsou věci, které můžete mít plně pod kontrolou, ale
ve fotografii krajin, jíž se intenzivně zabývám posledních pět let, je to jinak. To, aby nastala takřka
magická souhra podmínek, kompozice, objektů
a umu pro dokonalý snímek, se nestává často.
A i cesta k takové fotografii je cílem. Fascinuje mě
minimalistická fotografie zbavená rušivých elementů umožňující vyniknout tomu podstatnému
na snímku. Fotím rád v Českém středohoří, ve
skalních městech východních Čech, v Krkonoších
a nedalekém Kuksu, i ve zvlněné krajině Moravského Toskánska. Také architektura přikrytá mlhou umí
být silným momentem v krajině. To podstatné, co
jsem do této doby stihl zachytit na svých fotografiích, můžete vidět na chystané výstavě v Galerii
Pošta v Dubé.
Na zahájení výstavy, které se koná v pátek
27. května od 18 hodin, jsou všichni srdečně zváni. Výstava potrvá do 25. června a bude přístupná vždy v sobotu a ve středu od 9 do 11 hodin
a v pátek od 14 do 16 hodin. Jiný termín návštěvy
galerie si zájemci mohou domluvit na telefonním
čísle 607 138 832.
myš
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