leden 2009

V Dubáčku
najdete:
– Pro žadatele o byty
(str. 5)

– Komise pro kulturu...
(str. 8)

– Nápady pro turisty
(str. 11)

Adventní koncert
v kostele sv. Václava v Deštné

– Vánoční turnaj
(str. 15-16)

Vážení spoluobčané!

Slovo úvodem

Rok 2008 je nenávratně pryč a s ním i polovina funkčního období současného zastupitelstva,
v jehož čele stojím. Máme za sebou pořádný
kus práce, přesto nehodláme polevit a proto se
i v roce 2009 budeme plně věnovat zušlechťování
Dubé a okolních obcí.
Ačkoliv je uplynulý rok již minulostí, chtěla
bych se ještě v krátkosti vrátit k několika akcím, které se v našem městě uskutečnily na
jeho konci.
V prosinci jsme měli možnost zavítat hned na
dva adventní koncerty. Ten první se uskutečnil
v krásně zrekonstruovaném kostele sv. Václava
v Deštné, kde vystoupil soubor Solideo s netradičními hudebními nástroji – převážně rohy,
a druhý se jako tradičně konal v Dubé v kostele Nalezení sv. Kříže, kde nám zazpíval pěvecký
sbor Camella z Nového Boru. Jsem přesvědčena, že oba koncerty se pro většinu zúčastněných
staly jedinečným zážitkem, který ještě umocnil
onu předvánoční atmosféru. Poděkování patří nejen všem, kteří nelenili a navštívili kostel, ať už
v Deštné nebo přímo v Dubé, ale především oběma souborům, které při této příležitosti vystoupily. Velké díky ovšem patří především panu Mgr.
Milanu Mordačikovi, který nám tyto jedinečné zážitky zprostředkoval, a pod jehož vedením nejen

tyto, ale i další církevní památky jen vzkvétají.
Na sklonku roku 2008 byla dokončena rekonstrukce sochy Panny Marie s Ježíškem na
Novém Berštejně. Aby mohla být socha bezpečně vrácena na původní místo, bylo třeba nechat
ošetřit lípu stojící v těsné blízkosti této památky.
Z jara ještě zbývá dokončit drobné úpravy terénu kolem podstavce, o ty se postarají pracovníci
údržby města.
Rekonstrukcí prošel v uplynulém roce také
interiér kaple Nanebevzetí Panny Marie na Horkách. Tato významná památka procházela rekonstrukčními pracemi na několik etap již od roku
2006. Rovněž na opravu interiéru kaple se nám
podařilo získat dotaci z ministerstva kultury.

Pokud se procházíte Nedamovem, určitě jste
si všimli, že v areálu koupaliště dochází k dalším
změnám. Stavební firma zde již odstranila pů-

vodní sociální zařízení, a pokračuje ve výstavbě
nového. V průběhu letošní letní sezóny tak budou návštěvníci autokempu mít možnost využít
nových záchodků a sprch.
Nesmím opomenout Vánoční turnaj fotbalových přípravek, který se na začátku prosince
uskutečnil v tělocvičně základní školy. Pořadateli turnaje byla TJ Slavoj Dubá a Základní škola
Dubá, město nad touto sportovní akcí převzalo
záštitu. Chtěla bych poděkovat všem organizátorům a zúčastněným družstvům, především však
panu Františku Kubištovi, který přípravě turnaje
věnoval obrovské množství času a úsilí. Věřím,
že se tento turnaj, jehož vítěz se celý rok bude
moci těšit z putovního poháru, stane v našem
městě novou tradicí.
V současné době vzniká stejně jako v letech
předešlých závěrečná zpráva o činnosti města
a Městského úřadu Dubá, která bude v kompletní podobě zveřejněna na našich internetových
stránkách www.mestoduba.cz . Zároveň bude
celá zpráva postupně po částech zveřejněna na
stránkách Dubáčku.
Závěrem všem čtenářům přeji hodně zdraví
a štěstí v roce 2009. Nechť je letošní rok plný
úspěchů a radosti a ať se nám společně podaří
udělat Dubou ještě krásnější.
Mgr. Zdeňka Šepsová,
starostka města Dubá
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Usnesení z veřejného zasedání

Usnesení č. 10/2008 ze dne 11. prosince 2008 z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá s komentářem starostky města Dubá. (Zveřejněna je
upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.) Zastupitelst vo města Dubá na svém zasedání přijalo následující usnesení:
1) SCHVÁLILO předložený doplněný program 4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín
zasedání zastupitelstva č. 10/2008.
zastupitelstva prodej městských pozemků (záměr podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0 byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne
2) URČILO na návrh paní starostky zapisova- č.ev. 25/08): st.p.č. 67, zastavěná2 plocha a ná- schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termítele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele dvoří (zbořeniště) o výměře 134 m2, p.p.č. 861/4, nu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouzápisu pana Václava Kubáta a pana Jaroslava trvalý travní porost o výměře 36 m2 , p.p.č. 874/2, vy, bude tento schválený prodej zrušen.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
Hozu a zapisovatele usnesení paní Miloslavu trvalý travní porost o výměře 14 m , v obci Dubá,
katastrální
území
Nedamov
(část
obce
Panská
Vokolkovou.
5a) PROJEDNALO informace majetkového výpro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0 Ves). Strana kupující: paní I.B., kupní cena za boru zastupitelstva týkající se již schváleného
pozemky činí 18 080,- Kč plus správní poplat3) ZKONTROLOVALO usnesení zastupitel- ky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. prodeje městské budovy č.p. 64 v Českolipské
ulici v Dubé včetně příslušenství, podle usnestva č. 9/2008 ze dne 13. listopadu 2008
Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní sení zastupitelstva města Dubá č. 5c-7/2008 ze
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 10/2008 ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode
kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto ter- dne 11.9. 2008. Při vytýčení vlastnické hranice
pozemků geodetickou firmou bylo zjištěno, že
k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
mínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlou- celý dvůr s vedlejšími stavbami užívaný desítky
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru vy, bude tento schválený prodej zrušen.
let jako zázemí prodávané budovy č.p. 64 není
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0 součástí městské st.p.č. 297, v obci Dubá, katazastupitelstva na základě písemné žádosti č.ev.
43/08, vyhlásit a zveřejnit prodej městských 4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru strální území Dubá. Podle geometrického vytýpozemků: p.p.č. 73/2, ostatní plocha o výmě- zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr čení vlastnické hranice pozemků předmětný dvůr
ře 12 m2, p.p.č. 1454, ostatní plocha o výměře byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. s vedlejšími stavbami leží na pozemcích jiného
362 m2, v obci Dubá, katastrální území Deštná 30/08): p.p.č. 344/13, trvalý travní porost o výměře vlastníka, tj. na části st.p.č. 298/1 a části p.p.č.
u Dubé.
353 m2, v obci Dubá, katastrální území Nedamov. 246, v obci Dubá, katastrální území Dubá. V propro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0 Strana kupující: paní K.P., kupní cena za pozemek tokolu o vytýčení vlastnické hranice pozemků
4b) NESCHVÁLILO na návrh majetkového vý- činí 14 120,- Kč a dále 1 600,- Kč za porosty ros- město Dubá uvedlo, že nesouhlasí s vytyčenýboru zastupitelstva na základě písemné žádos- toucí na tomto prodávaném pozemku plus správní mi hranicemi, neboť výměra městské st.p.č. 297
ti č.ev. 44/08, vyhlášení a zveřejnění prodeje poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlou- (zastavěná plocha budovy se dvorem) odpovídá
městských pozemků: st.p.č. 276, zastavěná plo- vy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kup- údajům zapsaným v katastru nemovitostí.
ROZHODLO na návrh majetkového výboru
cha a nádvoří o výměře 1 m2, p.p.č. 219, trva- ní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode
lý travní porost o výměře 121 m2, v obci Dubá, dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termí- zastupitelstva prodloužit termín podpisu kupní
katastrální území Nedamov. Na stavebním po- nu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, smlouvy a zaplacení stanovené kupní ceny na
prodej městské budovy č.p. 64 v Českolipské
zemku je postavena stavba (část vojenského bude tento schválený prodej zrušen.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0 ulici v Dubé včetně příslušenství, který byl stabunkru), která je ve vlastnictví České republiky Ministerstva obrany. Prodej pozemků ne- 4e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru noven nejpozději do 19.12. 2008, do doby vydoporučil odborný lesní hospodář Městských zastupitelstva prodej městského pozemku (zá- řešení vzniklé nejasnosti se dvorem a stavbami
lesů Dubá z důvodu, že tyto pozemky nava- měr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žá- za prodávanou budovou.
ROZHODLO na návrh majetkového výbozují na lesní pozemky Městských lesů Dubá, dost č.ev. 24/08): jedná se podle vyhotoveného
dále na p.p.č. 219 se nachází lesní porost (cca geometrického plánu o p.p.č. 1050/6, trvalý trav- ru zastupitelstva nepřijmout předložený návrh
70-leté smrky a břízy). Není vhodné, aby upro- ní porost o výměře 142 m2, v obci Dubá, katas- pana V.H. na odkoupení částí těchto pozemstřed městské lesní parcely vznikla majetkově trální území Korce (část obce Plešivec). Strana ků s příslušenstvím, na kterých leží předmět2
cizí enkláva.
kupující: pan I.J. a paní M.J., kupní cena za po- ný dvůr (jedná se výměru cca 130 m ), do
vlastnictví
města
Dubá
za
kupní
cenu
ve
výši
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0 zemek činí 5 680,- Kč plus správní poplatky, vše
250 000,- Kč.
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JUBILEA

Z městské matriky

Jombík Jiří, Dubá
Havlíková Jarmila, Nový Berštejn
Šebestová Marie, Dubá
Michaliková Katarina, Dubá
Skalická Miloslava, Horky
Škodová Hana, Dubá

83 let
93 let
87 let
75 let
80 let

Dne 13.1.2009 oslaví své 93. narozeniny paní
Jarmila Havlíková z Nového Berštejna.
Milá babičko, oceán štěstí, moře lásky, řeku přátelství, potok zdraví, pramínek naděje a jen kapičku
zklamání Ti z celého srdce přeje vnuk Jiří s rodinou.

ÚMRTÍ

Opřátková Vlasta, Nedamov
Porschová Jarmila, Dubá
Dne 2.1. uplynul rok co nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek
a dědeček, pan Josef Kubizňák.
Kdo jste ho znali a měli rádi vzpomeňte s námi.
S bolestí v srdci vzpomíná manželka a dcery s rodinami.
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 112 – Integrovaný záchranný systém,
hasiči – 150, záchranná služba – 155, policie – 158, hasiči Dubá – 606 372 919, nebo 725 076 553

Dubáček -
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ROZHODLO na návrh majetkového výboru zastupitelstva v této souvislosti podat žalobu
k soudu o určení vlastnictví předmětného dvoru
včetně příslušenství.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 1
5b) PROJEDNALO informace majetkového výboru zastupitelstva týkající se způsobu prodeje bytových jednotek v městské budově č.p. 17
v Luční ulici v Dubé, stojící na st.p.č. 206, v obci Dubá, katastrální území Dubá.
SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva základní podmínky prodeje čtyř
vymezených bytových jednotek podle vypracovaného prohlášení vlastníka budovy č.p. 17
v Luční ulici v Dubé, tzn.
– bytovou jednotku č. 17/1 včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných
částech domu a na stavebním pozemku prodat
za kupní cenu ve výši 134 225,- Kč (nájemce
pan P.Č.),
– bytovou jednotku č. 17/2 včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných
částech domu a na stavebním pozemku prodat
za kupní cenu ve výši 120 244,- Kč (nájemce
manž. R.K. a R.K.),
– bytovou jednotku č. 17/3 včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných
částech domu a na stavebním pozemku prodat
za kupní cenu ve výši 176 171,- Kč (nájemce
manž. M.D. a M.D.),
– bytovou jednotku č. 17/4 včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných
částech domu a na stavebním pozemku prodat
za kupní cenu ve výši 246 080,- Kč (nájemce
manž. L.J. a H.J.),
– výše jednotlivých kupních cen jsou odvozeny z vypracovaného znaleckého posudku,
kde cena budovy včetně příslušenství je stanovena na 676 720,- Kč,
– podle zákona o vlastnictví bytů město
Dubá zašle písemné nabídky ke koupi bytových
jednotek současným nájemcům, kteří mají po
obdržení této nabídky lhůtu šesti měsíců na
přijetí nabídky,
– v případě přijetí nabídky bude konkrétní
prodej následně předložen ke schválení zastupitelstvu města Dubá, a poté bude možné uzavřít kupní smlouvu,
– kupní cena musí být zaplacena v jedné
splátce nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 1
5c) PROJEDNALO informace majetkového výboru zastupitelstva týkající se způsobu prodeje bytových jednotek v městské budově č.p. 52
v Českolipské ulici v Dubé, stojící na st.p.č. 249,
v obci Dubá, katastrální území Dubá.
SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva základní podmínky prodeje čtyř
vymezených bytových jednotek podle vypracovaného prohlášení vlastníka budovy č.p. 52
v Českolipské ulici v Dubé, tzn.
– bytovou jednotku č. 52/1 včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných
částech domu a na stavebním pozemku prodat
za kupní cenu ve výši 162 353,- Kč (nájemce
paní M.M.),
– bytovou jednotku č. 52/2 včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných
částech domu a na stavebním pozemku prodat
za kupní cenu ve výši 108 235,- Kč (nájemce

manž. J.M a H.M.),
– bytovou jednotku č. 52/3 včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných
částech domu a na stavebním pozemku prodat
za kupní cenu ve výši 133 603,- Kč (nájemce pan
A.V.),
– bytovou jednotku č. 52/4 včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných
částech domu a na stavebním pozemku prodat
za kupní cenu ve výši 128 529,- Kč (nájemce paní
M.B.),
– výše jednotlivých kupních cen jsou odvozeny z vypracovaného znaleckého posudku, kde
cena budovy včetně příslušenství je stanovena
na 532 720,- Kč,
– podle zákona o vlastnictví bytů město Dubá
zašle písemné nabídky ke koupi bytových jednotek
současným nájemcům, kteří mají po obdržení této
nabídky lhůtu šesti měsíců na přijetí nabídky,
– v případě přijetí nabídky bude konkrétní
prodej následně předložen ke schválení zastupitelstvu města Dubá, a poté bude možné uzavřít
kupní smlouvu,
– kupní cena musí být zaplacena v jedné
splátce nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 1
5d) PROJEDNALO informace majetkového výboru zastupitelstva týkající se způsobu prodeje
bytových jednotek v městských budovách č.p. 70
Na Výsluní v Dubé, stojící na st.p.č. 574, a č.p.
71 Na Výsluní v Dubé, stojící na st.p.č. 573, vše
v obci Dubá, katastrální území Dubá.
SCHVÁLILO na protinávrh pana MUDr. Jiřího Klementa a paní starostky oproti návrhu majetkového výboru zastupitelstva základní podmínky prodeje desíti vymezených bytových jednotek
podle vypracovaných prohlášení vlastníka budov
č.p. 70 a č.p. 71 Na Výsluní v Dubé, tzn.
– bytovou jednotku č. 70/1 včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných
částech domu a na stavebním pozemku prodat
za kupní cenu ve výši 129 876,- Kč (nájemce paní
V.D.),
– bytovou jednotku č. 70/2 včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných
částech domu a na stavebním pozemku prodat
za kupní cenu ve výši 220 167,- Kč (nájemce
manž. M.E. a B.E.),
– bytovou jednotku č. 70/3 včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných
částech domu a na stavebním pozemku prodat
za kupní cenu ve výši 216 896,- Kč (nájemce
paní I.D.),
– bytovou jednotku č. 70/4 včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných
částech domu a na stavebním pozemku prodat
za kupní cenu ve výši 224 747,- Kč (nájemce
manž. V.V. a E.V.),
– bytovou jednotku č. 70/5 včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných
částech domu a na stavebním pozemku prodat
za kupní cenu ve výši 220 494,- Kč (nájemce
manž. V.Z. a D.Z.),
– bytovou jednotku č. 71/1 včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných
částech domu a na stavebním pozemku prodat
za kupní cenu ve výši 125 632,- Kč (nájemce
paní K.Š.),
– bytovou jednotku č. 71/2 včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných
částech domu a na stavebním pozemku prodat

za kupní cenu ve výši 213 897,- Kč (nájemce
manž. J.V. a Z.V),
– bytovou jednotku č. 71/3 včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných
částech domu a na stavebním pozemku prodat
za kupní cenu ve výši 219 052,- Kč (nájemce
manž. P.Č. a Z.Č.),
– bytovou jednotku č. 71/4 včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných
částech domu a na stavebním pozemku prodat
za kupní cenu ve výši 223 884,- Kč (nájemce
manž. J.H. a A.H.),
– bytovou jednotku č. 71/5 včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných
částech domu a na stavebním pozemku prodat
za kupní cenu ve výši 218 085,- Kč (nájemce
manž. O.K. a A.K.),
– výše jednotlivých kupních cen jsou odvozeny z vypracovaných znaleckých posudků,
kde cena budovy č.p. 70 včetně příslušenství je stanovena na 1 012 180,- Kč a budovy
č.p. 71 včetně příslušenství je stanovena na
1 000 550,- Kč,
– podle zákona o vlastnictví bytů město
Dubá zašle písemné nabídky ke koupi bytových
jednotek současným nájemcům, kteří mají po
obdržení této nabídky lhůtu šesti měsíců na
přijetí nabídky,
– v případě přijetí nabídky bude konkrétní
prodej následně předložen ke schválení zastupitelstvu města Dubá, a poté bude možné uzavřít kupní smlouvu,
– kupní cena musí být zaplacena v jedné
splátce nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 2
komentář starostky: Výši kupní ceny bylo nutno určit stejným způsobem, jako v ostatních případech prodeje městských domů a bytů. Kupní
cena je odvozena ze znaleckého posudku a velikosti podlahové plochy jednotlivých bytů.
6a) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočtovou změnu č.3 rozpočtu
města Dubá na rok 2008, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Město Dubá vykazuje od
počátku roku 2008 zisk ve výši 241 000,- Kč.
Příjmy dosud dosáhly výše 29 095 000,- Kč
(97,71 % schváleného rozpočtu), výdaje činí
28 854 000,- Kč (86,37 % schváleného rozpočtu).
Finanční výbor doporučil zastupitelstvu zvýšit rozpočet na rok 2008 na straně příjmů
o 2 075 000,- Kč, protože bude pravděpodobně
skutečnost lepší než jsme předpokládali a stranu výdajů snížit o 543 000,- Kč, neboť nedojde
k čerpání všech plánovaných výdajů. Rozdíl příjmů a výdajů po úpravě bude –1 012 000,- Kč.
Sníží se tedy dosud plánovaná ztráta ve výši
–3 630 000,- Kč.
6b) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva předložený rozpočet města Dubá
na rok 2009, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Návrh rozpočtu města
Dubá je předkládán jako vyrovnaný. V daném
roce je tedy celková výše příjmů (daňových, nedaňových, případně dotací) rozdělena ve stejné
částce do výdajů podle jednotlivých činností měs-
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ta. Do rozpočtu byla v příjmech zapojena i částka
2,7 mil. Kč. Jedná se o dotaci na rekonstrukci zahrady mateřské školy, kterou financovalo město
Dubá v roce 2008 a k vyúčtování celé akce by
mělo dojít v roce 2009. Základem rozpočtového
hospodaření jsou běžné provozní výdaje, které
odhadujeme přibližně na 21,7 miliónů Kč.
Přímo do rozpočtu jsou zapojeny i výdaje na
mimořádné akce, které by se měly uskutečnit
v roce 2009. Jedná se především o 800 tis.
Kč na dofi nancování výstavby sociálního zařízení v Autocampu. Další zdroje na tuto akci
jsou: zisk z hospodářské činnosti za rok 2007
a hospodářský výsledek za rok 2008. Celkové
náklady budou 1 976 000,- Kč. Dále se jedná
o částku 3 mil. Kč na rekonstrukci ulice Českolipské. Tato akce se připravuje od roku 2008.
Mimo běžný provoz v základní škole, na který je v rozpočtu pamatováno částkou 1,6 mil.
Kč, je v rozpočtu návrh na investice v hodnotě
500 tis. Kč na zřízení odborné učebny. V roce
2008 nechalo město Dubá zhotovit studii na rekonstrukci bývalého hotelu Slávie. V rozpočtu
roku 2008 bylo na projekt včetně rozpočtu pamatováno částkou 570 tis. Kč. Čerpáno bylo
pouze 172 tis. Kč na studii a zálohu na projekt.
Doplatek projektu bude hrazen v roce 2009,
proto je v návrhu rozpočtu opět částka 500 tis.
Kč. Zbývající část je na případné náklady se žádostí o dotaci. V objektu takzvané malé školy je
umístěna keramická dílna a zasedací místnost
města, budova se nyní vytápí elektřinou, náklady jsou příliš vysoké, proto je v návrhu rozpočtu
na rok 2009 částka 200 tis. Kč na zřízení plynového topení v přízemí této budovy. Na další
rekonstrukce veřejného osvětlení je počítáno
s částkou ve výši 500 tis. Kč.
I v roce 2009 se bude město starat o svůj majetek v okolních obcích, v rozpočtu je např. vyčleněn 1 mil. Kč na výměnu oken a fasádu na
domě č.p. 9 v Deštné. Na bezpečnost občanů je
pamatováno částkou 250 tis. Kč na radar se světelným ukazatelem rychlosti na silnici v Deštné.
Aby město podpořilo výstavbu rodinných domů,
je třeba začít s vybudováním elektrických přípojek v Zahradní ulici přibližně za 500 tis. Kč.
O ostatních investicích, jejichž financování by
předpokládalo jiné zdroje než plánované příjmy
v roce 2009 např. použití přebytků hospodaření
města z minulých let nebo úvěr, bude zastupitelstvo města rozhodovat vždy samostatně a bude
provedena úprava rozpočtu.
7) ROZHODLO nezadat vypracování projektové dokumentace na řešení splaškové kanalizace
a vodovodu v ulici Nedamovské v Dubé z důvodů,
že město Dubá není určeno jako subjekt k provozování kanalizací a vysokých finančních nákladů.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: V dané lokalitě se ukázalo jako jediné vhodné řešení vybudování tlakového systému veřejného vodovodu a tlakové kanalizace s nuceným čerpáním splaškových vod
do gravitační stoky a na ČOV. Dané území není
řešitelné gravitační kanalizací. Náklady na vybudování vodovodu by pro pět rodinných domů
dosáhly částky přibližně 500 tis. Kč a na splaškovou kanalizaci cca 2 mil. Kč. Zastupitelstvo
tedy rozhodlo z důvodů vysokých fi nančních
nákladů a proto, že město Dubá není určeno
jako subjekt k provozování kanalizací, nezadat
vypracování projektové dokumentace.
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8) NESCHVÁLILO předloženou písemnou žádost občanů z Nedamova o prodloužení vodovodního řadu od objektu čističky odpadních vod do
Nedamova. Majitelem vodovodu je Severočeská
vodárenská společnost, a.s. Teplice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace,
a.s. Česká Lípa.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 1
komentář starostky: SVS a.s. plánuje připojit
rekreační oblast Nedamov na městský vodovodní systém po roce 2015.
9) SOUHLASILO s předloženým návrhem BcA.
Jana Fedorčáka na vícepráce na kamenném
podstavci s litinovým křížem s korpusem Krista
v Dlouhé ulici v Dubé. Celkové náklady se zvýší o 4 000,- Kč z důvodu nutnosti mechanického
odstranění nátěrů podstavce.
pro: 11 proti: 0
zdrželo se: 0
10) SCHVÁLILO uzavření předložené smlouvy
o spolupráci mezi městem Dubá a společnosti
CL - NET s.r.o., Česká Lípa na zřízení a provozu
rozvodů telekomunikační sítě v městském objektu
č.p. 82 ve Školní ulici v Dubé.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Objekt bude k telekomunikační síti CL Net připojen bezdrátově – v oblasti
střechy. Náklady na spotřebu el. energie budou
stanoveny podružným měřením. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
11) SOUHLASILO na návrh komise pro regeneraci městské památkové zóny města Dubá s podání návrhu na Ministerstvo kultury ČR na prohlášení skalních tesaných sklípků v Dubé kulturní
památkou, viz příloha – soupis sklepů k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 1
komentář starostky: Skalní sklípky představují unikátní typ staveb úzce spjatých s naším regionem. Zachovaly se dodnes téměř v původní
podobě ve dvou ucelených celcích (v ul. Sadové
a ul. Jana Roháče) a mnohé slouží původnímu
účelu. Vzhledem k jejich mimořádné kulturně historické a památkové hodnotě a jedinečnosti zastupitelstvo souhlasilo s podáním návrhu na prohlášení skalních tesaných sklípků v Dubé za kulturní památku. Zastupitelstvo také v předloženém
rozpočtu na rok 2009 vyčlenilo na opravy sklípků
částku 100 tis. Kč.
12) SCHVÁLILO na návrh paní starostky uzavření předložené smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/
0129/S Regionální operační program NUTS II Severovýchod mezi Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod a městem Dubá na projekt Jaro, léto, podzim, zima v zahradě je vždycky
prima.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Předmětem smlouvy je rekonstrukce zahrady MŠ Dubá, cílem je vybudovat
multifunkční dětskou zahradu, která bude z hlediska vybavenosti i z hlediska bezpečného a volného
pohybu určena především pro předškolní děti.
13) URČILO na návrh paní starostky data, časy
a místa konání řádných veřejných zasedání zastupitelstva města Dubá v roce 2009.
Veřejná zasedání se budou konat ve čtvrtek od
18 00 hodin v termínech: 15. ledna, 12. února,
12. března, 9. dubna, 14. května, 11. června, 10.
září, 8. října, 12. listopadu a 10. prosince.
Místo konání zasedání: budova č.p. 86 v Dlouhé

Dubáček

ulici v Dubé (malá škola) s výjimkou termínů
9.4. (místo konání v Deštné) a 8.10 (místo konání ve Dřevčicích).
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
14) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
– dopisu zastupitelům Ing. Ladislava Pořízka
vedoucího Správy CHKO Kokořínsko
komentář starostky: Zastupitelstvo bude
spolupracovat se Správou CHKO Kokořínsko
a v případě prodeje pozemků „zbořenišť“ si
zajistí stanovisko Správy, aby se kupující nevystavovali problémům s povolením výstavby
na těchto pozemcích.
– přidělení městských nebytových prostorů
komentář starostky: Cukrárnu a prodejnu
oděvů jsem pronajala, účel podnikání zde nebude změněn. Ke změně dojde v bývalé kanceláři
v objektu č.p. 46 na Masarykově náměstí v Dubé, nájemce zde vybuduje prodejnu obuvi.
– adventního koncertu v kostele sv. Václava
v Deštné
komentář starostky: Koncert se uskutečnil
v sobotu 29. listopadu a návštěvníci si mohli
poprvé prohlédnout krásný rekonstruovaný kostel. Hrál a zpíval soubor SOLIDEO, který se postaral o umocnění nevšedních zážitků.
– rozsvícení vánočního stromu a výzdoby
v Dubé
komentář starostky: Jako každý rok občané
Dubé přivítali adventní čas. Poděkování patří
základní a mateřské škole za vánoční výstavu
a hudební vystoupení. V neposlední řadě děkuji
také sponzorům panu T. Novákovi a panu J. Kadlečkovi, kteří se postarali o občerstvení.
– provedené rekonstrukce sochy Panny Marie
s Ježíškem na Novém Berštejně
komentář starostky: Socha je zrekonstruována a usazena na původní místo na Novém
Berštejně.
– provedené rekonstrukce interiéru kaple Nanebevzetí Panny Marie v Horkách
komentář starostky: Rekonstrukce kaple byla
ukončena a obnovy se tak dočkal i interiér.
– výstavby nového sociálního zařízení v Autocampu Nedamov
komentář starostky: Nové sociální zařízení se
buduje, firma započala s hrubou stavbou.
– provedené rekonstrukce mostků v Zakšíně
komentář starostky: Dřevěné mostky byly
našimi zaměstnanci údržby opraveny a budou tedy jistě dobře sloužit místním občanům
i turistům.
– získání vozidla Liaz CAS 25K pro JPO II
SDHO Dubá
komentář starostky: Hasičský záchranný sbor
Libereckého kraje daroval městu Dubá vozidlo
Liaz, jeho hodnota je téměř 3 mil. Kč. Dojde
tím k obměně nevyhovujícího vozového parku
našich hasičů.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka
Tomáš Novák, místostarosta

Zasedání zastupitelstva
se bude konat 15. 1.
od 18.00 v Dubé
v objektu malé školy.

Dubáček -
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ZUBNÍ POHOTOVOST – LEDEN 2009

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 10. 1.
MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176

neděle 18. 1.
MUDr. Marcela Pánková
Máchova 70, Doksy
tel. 487 872 304

neděle 11. 1.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 901

sobota 24. 1.
MUDr. Zdeňka Melmuková
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 969

sobota 17. 1.
MUDr. Rudolf Daum
Smetanova 382, Nový Bor
tel. 487 725 466

neděle 25. 1.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 901

sobota 31. 1.
MUDr. Pavel Kalous
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 727 912

Přehled zásahů

JPO II/1 SDHO Dubá
l Dne 29.11.2008 od 15:43 do 16:37 hodin
vyjela jednotka k požáru do Českolipské ulice
č.p. 52 s technikou: CAS-24 Š706 v počtu 1 + 3.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár sazí v komínovém tělese. Jednotka provedla pomocí kominického
nářadí stržení hořících sazí z půdního prostoru
a následné vybrání komínového tělesa. Příčina
vzniku požáru byla v nedostatečně vymeteném
komínovém tělese a spalováním nevhodného materiálu. Závěrečným průzkumem nebylo zjištěno
popraskání komínového tělesa. Velitel zásahu:
Tomáš Mařík
Jaroslav Hoza

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
PRO ŽADATELE O MĚSTSKÉ BYTY

Dovolujeme si upozornit všechny žadatele o přidělení městských bytů,
že si nejpozději do 31. ledna 2009 musejí obnovit svoje žádosti.
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Důležitá telefonní čísla
Kam se dovoláte

hasiči
hasiči Dubá
požární zbrojnice Dubá
Jaroslav Hoza
HZS LK Č. Lípa
univerzální tísňová linka
záchranná služba
Policie ČR
Obvod. odd. Policie ČR Doksy
Nemocnice s poliklinikou ČL
poruchy plynu
poruchy elektřiny
poruchy vody
lékárna Dubá
lékárna Mariánská, Česká Lípa
praktický lékař, stomatolog
dětská lékařka
zdravotní středisko Doksy
pošta Dubá
pošta Doksy
Finanční úřad Česká Lípa
Katastrální úřad Česká Lípa
autobusová linková doprava
železniční doprava
Mateřská škola Dubá
Základní škola Dubá

Telefonní číslo
150
606 372 919
487 870 410
725 076 553
950 475 011
112
155
158
487 872 333
487 954 111
1239
800 900 666
840 111 118
487 870 139
487 521 047
487 870 388
487 870 183
487 883 920
487 870 117
487 872 427
487 808 111
487 714 700
487 823 215
972 362 430
487 870 265
487 883 951

Bližší popis
celostátní linka
pohotovostní číslo
ohlašovna požárů Dubá
velitel jednotky JPO II/1 SDHO Dubá
operační středisko Česká Lípa
celostátní linka
celostátní linka
celostátní linka
místně příslušné odd. Policie ČR
ústředna NsP ČL
dispečink
dispečink
dispečink
tel. číslo pro objednávky léků
MUDr. Klement, MUDr. Klementová
MUDr. Zina Ropková
středisko najdete v ulici Lidická 78, Doksy
poštu naleznete na nám. Republiky, Doksy
najdete jej v ulici Pátova 2892, Č. Lípa
nachází se na Střelnici 2956, Č. Lípa
informace k jízdním řádům
vlakové nádraží Česká Lípa - informace

MĚSTSKÝ ÚŘAD DUBÁ
sekretariát, ústředna
kancelář starostky města
Mgr. Zdeňka Šepsová
Tomáš Novák
kancelář tajemníka
Bedřich Janďourek
Libuše Benešová
Zbyšek Stibor
Infocentrum
Zuzana Martínková
Stavební úřad Dubá
Libor Plzák
Vlastimil Šmol

487 870 201
487 870 535
725 071 130
602 417 721
487 870 496
606 372 922
728 168 134
606 904 093
487 870 490
724 857 243
487 870 103
487 870 810
607 933 058

starostka Dubé
místostarosta Dubé
tajemník MěÚ Dubá
správa domů a bytů
lesník Městských lesů Dubá
ekolog MěÚ Dubá
přestupková komise města Dubá
vedoucí údržby města Dubá

Dubáček

Dubáček -
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PLACENÁ INZERCE

AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE – PRODEJ UHLÍ
nabídka služeb

–
–
–
–
–
–
–
–

výkopy kanalizace, základů
srovnávání povrchů, demolice
štěrky kámen, písek, zemina, mulčovací kůra
prodej a dovoz uhlí * stále slušné ceny *
dovoz a montáž jímek: 5,5, 8,5, 9, 12, 16 m3
čistírny odpadních vod
odvoz fekálií – Tatra 11 m3
odvoz suti a odpadu kontejnerem
Kontakt: Miroslav Nečas, Mšeno
tel.: 315 694 703
fax: 315 694 704
mobil: 602 234 404
e-mail: necasautodoprava@seznam.cz

PLACENÁ INZERCE

KOPTRANS nabídka služeb

zemní práce
– hloubení základů
– výkopy sklepů, jímej,
septiků, bazénů, apod.
– úpravy terénů (zahrady,
hřiště, cesty...)
přeprava materiálů
– velkoobjemové přesuny
zeminy
– odvoz a dovoz písku, uhlí,
suti, stavebního dřeva...
– vyklízení budov, sklepů...
– doprava vody (např. do
bazénů)

pronájem
– kontejnerů (2 m 3 – 10 m 3)
– vzduchového šroubového
kompresoru
– naftových topidel
pořez dřeva – pásová pila
kontakt nonstop:
Martin Mynařík, Dubá;
mobil: 775 950 995,
tel., fax: +420 487 870 711,
e-mail: koptrans@seznam.cz
Pracovní doba dle přání zákazníka
(včetně sobot a nedělí)
Více informací na webových stránkách
www.koptrans.cz
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Dubáček

Komise pro kulturu, občanské záležitosti a seniory

Vážení přátelé,
dovolte mi, abych Vás seznámila s novou rubrikou, s níž se budete v Dubáčku setkávat od ledna do prosince 2009. Jejím prostřednictvím Vás
budeme pravidelně informovat o připravovaných
kulturních akcích, programu klubu seniorů a klubu dětí. A navíc Vám každý měsíc představíme
jednoho dubského podnikatele. Bude to možná
Váš soused, možná někdo z rodiny, možná dokonce Vy. Těšte se! Ale nejde jen o zábavu, bohužel. Tato stránka by Vám také měla být malým
rádcem a pomocníkem v ne vždy přehledných
občanských záležitostech, dávkách a některých
nových právních úpravách. A kdyby Vám zde
něco chybělo, dejte nám prostě vědět. Chceme
vytvořit rubriku živou. Stránku právě pro Vás!
Markéta Slezák
Jménem Vaší netradičně ženské komise

děbradech. Později se do Dubé provdala a ve
Slávii pracovala jako zástupce vedoucího, poté
i jako vedoucí.
Má 1 dceru.
Proč si jí vážíme?
Dokázala z cukrárny vytvořit báječné místo pro
setkání. Sama vařila zmrzlinu a snažila se, aby
ve své cukrárně měla vždy širokou nabídku cukrovinek a čerstvých chlebíčků za pohodovou
cenu.Velkoryse se vyrovnala s existencí druhé
cukrárny pár kroků od ní. Dárky ze své cukrárny
sponzorovala akce pro děti a tomboly.

PODNIKATEL MĚSÍCE

Od příštího čísla Vám na tomto místě každý
měsíc představíme jednoho podnikatele z Dubska. V letošním roce tedy půjde o 11 sympatických a podnikavých lidí z Vašeho okolí, jimž článkem v Dubáčku uděláme malou reklamu. Ale na
Dubsku je rozhodně více lidí, kteří by si to určitě
zasloužili. Proto aby byl výběr co možná nejspravedlivější, obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci. Informujte prosím podnikatele a živnostníky ve svém okolí, aby si vyzvedli v Infocentru
Městského úřadu dotazník, vyplnili jej a v obálce
označené heslem „podnikatel“ vhodili do schránky umístěné ve vchodu městské radnice. Každý
měsíc budeme z dotazníků losovat. S vylosovaným podnikatelem poté uděláme rozhovor, který
si v dalším čísle Dubáčku můžete přečíst. Předem Vám moc děkujeme za pomoc.

Pozn.: Cukrárnu na stejném místě otevírá paní
Petra Pokorná, později by ji ráda rozšířila o pekárnu.
Marie Hejduková
Obchůdek Papírnictví-Hračky-Keramika provozovala 15 let

5ti letech znatelně cítila konkurenci v podobě velkých obchodních center v České Lípě, nevzdala
se. Její pestrý krámek si své zákazníky udržel.
Dárky ze svého obchůdku sponzorovala akce pro
děti a tomboly.
Marcela Šperlová

Obchůdek s textilem provozovala 13 let
Vizitka:
Pochází z Dřevčic. Vyučila se v obchodě při
Oděvní průmyslovce Prostějov. Než začala podnikat, pracovala jako vedoucí prodejny v Praze.
Má syna a dceru.
Proč si jí vážíme?
Byla první, kdo nám pár let po převratu nabídl
kvalitní evropskou módu přímo v Dubé. V širokém
sortimentu pro každého měla i úžasné spodní
prádlo a plavky, nad nimiž se tajil dech. Uměla
vždy profesionálně poradit. Vytrvala, i když pro
ni byly velkou konkurencí obchodní domy ve městech a všudypřítomné levné vietnamské krámky.
Stará se o opuštěné kočky, psy, srnky a všechna
další zvířátka v nouzi.

LOUČENÍ S OBCHODEM

Nyní bychom rády poděkovaly třem podnikatelkám, které se s obchodem právě loučí. Mají
mnoho společného. I když to neměly vždy jednoduché a zažily dost krizí, vytrvaly až do důchodu, aby lidem v centru města nabídly sortiment
výrobků, pro který by jinak museli jezdit i desítky kilometrů daleko. Dámy, děkujeme. Budete
nám chybět.
Jana Marysková
Cukrárnu provozovala 18 let

Vizitka:
Původně je z České Lípy, do Dubé přišla na
učňovské středisko ve Slávii. Vystudovala obor
„Kuchařka, servírka“ při hotelové škole v Po-

Vizitka:
Původně je ze Zákup, do Dubé se provdala. Vyučila se v maturitním oboru „Kuchařka, servírka“
v Dubé a Děčíně. Než začala s obchůdkem, pracovala v pohostinství v Tuháni.
Má 2 dcery.
Proč si jí vážíme?
Sortiment vybírala s láskou. Měla v krámku snad
všechno kromě lokomotiv, a to za velmi přijatelné
ceny. Mužům dokázala poradit, jaký dárek udělá ženám největší radost. Přestože v posledních

Pozn.: Obchůdek s textilem na stejném místě
otevírá paní Petra Petriková.

ZAJÍMAVOSTI (TÉMĚŘ)
PRO KAŽDÉHO

Věděli jste, že více než 50 milionů občanů EU
je zdravotně postižených (přes 10 %)? Diskriminaci
na pracovišti již zakazují tři unijní směrnice: Listina
základních práv a svobod OSN, Listina základních
práv Evropské Unie a Úmluva OSN o právech zdravotně postižených osob, která považuje zdravotní
postižení za otázku lidských práv, nikoliv pouze za
věc sociální péče. Podmínky pro život i práci postižených se snad budou stále zlepšovat.
Víte, že na internetovém por tálu
www.eu2009.cz najdete aktuální zprávy z odborných a politických jednání, která ČR povede
v rámci českého předsednictví v Radě EU? Jsou
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zde také rubriky zaměřené na historii a současnost EU či ČR, včetně fotografií a audio- a videoukázek. Portál má být denně aktualizován
a splňuje pravidla přístupnosti pro hendikepované občany.
Zajímá Vás Lisabonská smlouva, její znění
a dění kolem ní? Pokud ano, podívejte se na internetový portál www.lisabonskasmlouva.cz, který provozuje Mladá občanská platforma.
Hledáte informace pro mládež a pracovníky s mládeží? Na internetových portálech
www.eurodesk.cz a www.infopromladez.cz
najdete novinky týkají se evropských vzdělávacích programů, studia, práce, dobrovolnictví a cestování v zahraničí. Pokud chcete vědět, co jsou výměny mládeže a semináře a jak
se jich právě Vy můžete zúčastnit, navštivte
www.mladezvakci.cz .

KLUB MALÝCH DUBÁČKŮ JE PRO DĚTI I PRO
VNOUČÁTKA

POHÁDKA O PEJSKOVI
A KOČIČCE

I v roce 2009 plánují svou činnost oba kluby, které se ke spokojenosti svých členů schází v pěkném
prostředí pavilonu knihovny v areálu
mateřské školy.
V KLUBU SENIORŮ nejprve
v lednu zvesela za hudebního doprovodu pana Matějoviče přivítají
nový rok. Další zimní odpoledne již
budou vyplněna zájmovou činností
pro šikovné ruce. Po velice zdařilé
přípravě adventních věnečků z ekologického materiálu se pustí do pletení košíčků a krabiček. Nezapomíná
se ani na besedy na zajímavá témata.
Uskuteční se tak beseda s lékařem,
místním kronikářem nebo s pracovnicí Centra pro
zdravotně postižené.
Všichni senioři se již těší na květen, kdy se
uskuteční dlouho žádaný výlet do Babiččina údolí.
Klub seniorů je otevřen pro všechny občany, kteří mají zájem přijít do kolektivu, každou
středu od 13 hodin.
Milou tradicí jsou návštěvy u seniorů, kteří
slaví kulaté výročí, i v nastávajícím roce na ně
nebudeme zapomínat.

V pátek dne 30. ledna v 10 hodin se bude
v Dubé v prostorách MŠ konat krásné loutkové
představení pro všechny malé děti. Představení
je sponzorované manželi Irenou a Petrem Žalovičovými, kterým tímto moc děkujeme. Vstupné
je zdarma. Představení trvá 45 minut a hrají jej
loutko-herečky divadla Bubec – Renata Kubišová
a Arjana Shameti s téměř půl metru velkými loutkami od ak. sochaře Čestmíra Sušky. Děti jsou
vtahovány do představení a jsou vlastně dalšími herci pohádky. Tato představení bývají velmi
úspěšná například v rámci terapie pro dlouhodobě nemocné malé pacienty v nemocnicích. Následné workshopy jsou inspirativní jak pro děti,
tak i pro rodiče. Máte-li možnost si udělat s dětmi dopoledne čas, určitě si představení nenechte
ujít. Nevadí, že Vaše děti do MŠ nechodí.

KLUB SENIORŮ
JE PRO KAŽDÉHO

Klub seniorů je otevřen pro všechny občany, kteří mají zájem přijít se podělit o své radosti i starosti s ostatními, něco nového se dozvědět nebo naučit, a to každou středu od 13 hodin
v pavilonu knihovny v areálu malé školy. Přijďte
se někdy podívat! Nový rok přivítáme zvesela
za hudebního doprovodu pana Matějoviče. Další
zimní odpoledne již budou vyplněna zájmovou
činností pro šikovné ruce. Po velice zdařilé přípravě adventních věnečků z ekologického materiálu se pustíme do pletení košíčků a krabiček.
Nezapomeneme ani na besedy na zajímavá témata. Uskuteční se beseda s lékařem, místním
kronikářem nebo s pracovnicí Centra pro zdravotně postižené. A samozřejmě budou i výlety.
Už teď se například všichni těší na květen, kdy
pojedeme do Babiččina údolí. Nebuďte doma
sami a přijďte se ve středu s námi pobavit! Budete srdečně vítáni.

Babiččino údolí – Staré Bělidlo

Klub malých Dubáčků byl původně především pro maminky na mateřské dovolené, aby
měly možnost maličko si odpočinout od celodenního shonu v domácnosti, ale srdečně vítáni jsou samozřejmě i babičky, tatínkové a
dědečkové s dětmi. Dospělí s dětmi se schází
každou středu dopoledne od 10 do 12 hodin (s
výjimkou prázdnin) v pavilonu knihovny v areálu malé školy. Program je obvykle volný. Dospělí si mohou v pěkném prostředí popovídat
a děti poznávají první kamarády a učí se hrát
si s nimi. Každý čtvrtek kromě prázdnin chodí
cvičit do tělocvičny, jednou měsíčně společně

vyjíždí do bazénu v České Lípě, dvakrát ročně navštěvují chovatelský kroužek a průběžně
mají pozvání i na nejrůznější akce Mateřské
školy. Maminky mají možnost chodit i do keramického kroužku v ZŠ, a to dokonce i s kočárkem a s malými dětmi. V letošním roce budou
moci navíc v rámci aktivit Klubu malých Dubáčků využívat i krásnou novou zahradu mateřské
školy. Navíc se mohou těšit na lednové představení O Pejskovi a kočičce na motivy Karla
Čapka, na červencový výlet do ZOO Praha a
srpnový výlet na Slaměné slavnosti do areálu
Šťastná země.

KLUBOVÁ ČINNOST V DUBÉ V ROCE 2009

Ve stejných prostorách jako Klub seniorů úspěšně rozvíjí svou činnost i KLUB MALÝCH
DUBÁČKŮ, tento klub maminek na mateřské dovolené ( vítáni jsou ale i tatínkové nebo babičky či
dědečkové s vnoučátky) se schází každou středu
dopoledne od 10 do 12 hodin.
Program je volný, maminky si mohou v pěkném prostředí popovídat a děti poznávají první
kamarády. V letošním roce budou moci využívat
krásnou novou zahradu mateřské školy a mohou
se těšit i na výlet do ZOO.
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Z historie Dubska

O ZTRACENÉM KŘÍŽI

Nahlédneme-li do starého slovníku cizích slov,
zjistíme, že heslo „historie“ je vysvětleno jako
„bádání, vypravování, příběh, dějepis“. Už z toho vyplývá, že zájemce o historii se musí smířit
s tím, že bude neustále něco hledat, bude pátrat
po smyslu dávno napsaných vět, bude mezi pamětnickými příběhy lovit zrnka pravdy, kdy z jednoho pohledu se určitý fakt jeví tak a z dalšího
pohledu zase úplně jinak. A někdy se ani po sebevětším úsilí skutečné pravdy nedopídí.

znam, že když kříž, postavený na místě otcovraždy při úvozové cestě do Švihova, ztrouchnivěl,
nově jej zřídil roku 1827 dubský měšťan Antonín
Böhm. Kříž byl renovován v roce 1924, zničen
vichřicí 1932 a znovu postaven roku 1933. Kniha soch a křížů se ztratila, kříž také. Zápis tedy
není možné znovu ověřit. Ve fotoalbu, které bývalo také na dubské faře, je ale fotografie vysokého dřevěného kříže s korpusem Krista a s klekátkem, u které je popisek : „Kříž z dubového
dřeva s korpusem z litiny, z roku 1933, na cestě
ke Mšenu, 1972 poražen vichřicí.“ Tento kříž nebyl na svém místě znovu postaven, ale byl přenesen k dubskému kostelu. Stával po levé straně mšenské silnice u výjezdu na pole směrem

Pátrání po Máchově inspiraci

Když 13.3.1748 nastoupil na dubskou faru
páter Ambrosius Glaser a v rámci svých povinností se chopil psaní farní pamětnice, netušil, jak
slavný bude posléze jeden z jeho zápisků. V roce 1774 zaznamenal, že se dne 7. května udál
smutný čin, kdy Ignatius Schiffner zabil svého
otce, toho roku dubského radního. I páter Glaser popisuje událost velmi sugestivně, jak asi ji
musela zpracovat lidová tvořivost, když se o události vyprávělo po hospodách. Jestli Karel Hynek
Mácha drsný příběh slyšel v šenku na Klůčku či
v hostici Zum Felsenthal v dnešních Rozprechticích, je celkem jedno. Každopádně není divu,
že ho zaujal a následně mu posloužil jako jedna
z inspirací básně Máj. A tím i proslavil onen Glaserův zápis ve farní pamětnici.
Pátrání po přesném místě otcovraždy se
v průběhu času věnovalo mnoho badatelů. Jedním z prvních byl dokský amatérský historik Josef Panáček, který zápis v dubské farní pamětnici
v roce 1962 nalezl, přeložil a dal do souvislosti
s Máchovým Májem. Předtím už ovšem o otcovraždě psal v roce 1925 zpravodaj českolipského německého vlastivědného spolku. I to je osud
historiků, občas objevují co je už dávno objeveno. Ale bývá to ku prospěchu věci, protože se na
problém podívají novýma očima.
Dalším, kdo se Schiffnerovou vraždou zabýval,
byl dubský evangelický farář Gustav Zvěřina. Největším badatelem v máchovských inspiracích byl
brněnský profesor Jaromír Wágner, který své a Panáčkovy výsledky shrnul v knize „Karel Hynek Mácha v kraji svého Máje“. I přes nesmírně důkladné
studium všech historických pramenů se ani prof.
Wágnerovi nepodařilo se stoprocentní jistotou určit,
kde stál kříž, upomínající tragickou událost. O jaký
kříž jde? Páter Glaser píše, že by sice otcovraždu
chtěl odkázat k věčnému zapomenutí, ale brání
tomu kámen a kříž na místě, kde se zločin stal.
Profesor Wágner k tomu poznamenává, že
v Knize soch a křížů, která byla ještě v 80. letech
20. století uložena na dubské faře, je údajně zá-

k Husarské soutěsce. Němci mu říkali Schwarz
Kreuz. Po válce se mu začalo říkat bůhví proč
Švédský kříž a pod tímto jménem je na svém
původním místě zakreslen i v současných turistických mapách.
Ve výpisech z dubské farní pamětnice je
zapsáno, že v roce 1827 byl zřízen kříž, ale
na hřbitově. V srpnu 1908 byly zato postaveny
dva nové kříže dřevěné se železným korpusem
místo starého ke Švihovu a na morovém hřbitově. Pro pořádek - Švihovem se nazývalo několik
domů kolem Šibeničního mlýna (dnešní čp. 262
v Rozprechticích) a morový hřbitov byl u sušárny
chmele. Oba kříže byly úplně stejné. Pak je zaznamenána oprava kříže Schwarz Kreuz v roce
1924 a v roce 1933 nový kříž u morového hřbitova. Kříž od morového hřbitova na svém místě už
také nestojí, začátkem 80. let byl přemístěn do
dubského kostela. Věc je ale ještě zamotanější.
Páter Glaser píše ve svém zápise výslovně, že
na památku vraždy byl postaven kámen a kříž.
Dřevěný kříž u sebe žádný kámen neměl, zato
v remízku za sušárnou chmele stojí ozdobný kamenný sokl se stopami po železném kříži na hlavici. Kolem sušárny vedla široká cesta přes pole
k Vrabcovskému mlýnu. Kdysi ji lemovala řada
stodol, u kamenného soklu byl (a stále v teré-
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nu je) vedle cesty hluboký zařez do skalnaté
prohlubně. Od cesty odbočovala pěšina k soše
sv. Prokopa a dále ke Švihovu. Blízko sv. Prokopa ústí dlouhá rokle zvaná Saugrund, vedoucí
k Šibeničnímu mlýnu.
Ambrož Glaser popisuje místo činu takto:
„...Ignác Schiffner odešel na pole Saugraben nedaleko sochy sv. Prokopa směrem k šibeničnímu
mlýnu, sleduje svého otce, který tam již pracoval.....Otcovrah potom svého otce doposud vzdechy vydávajícího a v krvi táhne k nedaleké skalní
strži.....Občané druhého dne....svého radního po
snídani hledali...Po dlouhém pátrání došli opět na
místo, na které byl den předtím otec obtížně nesen...a vidí něco světlého ve skalnaté rokli...Přistoupili blíže k samé skále a vidouce svého radního zabitého truchlili...Potom bylo synovi přikázáno
dopraviti vůz až k otci a dovézti ho do města...“
Cesta od sušárny už neexistuje, ani řada stodol, ale i tak je možné, pokud jsou pole zoraná,
projít od remízku k sv. Prokopovi a pokusit se rekonstruovat dávnou událost. Při prvních pokusech
počátkem 60. let 20. století došlo k několika zásadním omylům. Původně byl Glaserův latinský
text dešifrován tak, že vražda se stala nedaleko
kola šibenice, a protože návrší směrem na Dřevčice nese název Šibeniční vrch, byl zločin situován
do této oblasti. Udolí u dnešního Lopušáku se navíc jmenovalo Saugraben a ještě ke všemu v polích stojí kamenný sokl kříže. Dokonce se tehdy
tento soklík dostal mezi zapsané památkové objekty jako onen kříž, postavený na památku otcovraždy, o němž se zmiňuje páter Glaser. To vneslo do problému mnoho zmatků, které se jen zvolna
dařilo rozmotat. Jeden z textů na toto téma od Dr.
Zelinky pak ovšem popisuje: „Teprve nedávno, více
méně náhodou, byla objevena poměrně zachovalá
statue – necelý 1 km u Dubé...“ Po „nálezu“ sochy
sv. Prokopa bylo již i správně pochopeno, že Glaser měl na mysli Šibeniční mlýn, byť jej nepíše jako
vlastní jméno, a ne reálnou šibenici.
Kde se tedy vražda stala? Shrňme si fakta.
Bylo to nedaleko sochy sv. Prokopa, která již tehdy stála na svém místě. Pořídil ji roku 1740 dubský měšťan Josef Ungermann. Těžce zraněného
otce odtáhl Ignác ke skalní strži, která musela
být poměrně blízko a zároveň musela být dost
hluboká a strmá, aby tělo bylo objeveno až po
usilovném pátrání. Také ale musela být natolik
přístupná, že bylo možné pro mrtvého na dno
zajet vozem. Tomu vcelku odpovídá Sviňský příkop, vedoucí od sv. Prokopa do Rozprechtic. Kde
je ale potom onen kámen a kříž, který byl podle Glasera na místě postaven? Tady není ani na
starých mapách žádný zakreslen. Schwarz Kreuz
je odtud poměrně daleko a nebyl kamenný. Sokl
u remízku by naváděl k tomu, považovat za místo, kde se Ignác zbavil těla, rokli u něj. To je ale
spíš blíže k městu než k soše sv. Prokopa. Navíc
je rokle příliš přehledná, na to aby si těla všimli
až po dlouhém hledání. Zajet vozem dolů by ale
při troše snahy jistě šlo.
Třeba se jednou podaří ten správný kámen
a kříž najít, či alespoň místo, kde stál. Rozhodně
takovou dramatickou událostí, jakou otcovražda
byla, stojí za to se zabývat a rozluštit ji. Nejen
kvůli Karlu Hynku Máchovi.
–myš–
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Nápady pro turisty

Od listopadu do března je většina turisticky zajímavých objektů pro návštěvníky uzavřena. Hrady, zámky a muzea často během zimy procházejí
generálním úklidem a úpravami expozic. Málokterá z těchto hisorických staveb je také vytápěna,
proto by nebyl pobyt v nich ani pro návštěvníky
ani pro obsluhu právě příjemný. Existují ale výjimky, kdy jsou objekty zařízeny i na zimní provoz.

SKLÁŘSKÉ MUZEUM
V NOVÉM BORU,

Náměstí Míru 105, Nový Bor, 473 01
Sklářské muzeum v Novém Boru existuje
již více než sto let. Je umístěno v centru města v empírovém domě, jehož vývoj je úzce spjat
s bohatou historií výroby a obchodu s českým
sklem v oblasti Lužických hor.
Budovu dal postavit sklářský obchodník Jan
Kryštof Socher v roce 1804. Kotva v pískovcovém portálu je symbolem zámořského obchodu.
Dokládá obchodní aktivity jeho majitelů v zemích
střední Ameriky v 1. polovině 19. století.
Ve stálé expozici je
představen stylový a technologický vývoj českého sklářství
od 17. století do druhé třetiny 20.
století. Mimoto jsou pořádány zde pořádány i krátkodobé
výstavy, věnované významným etapám sklářské historie, výtvarníkům, sklářským
firmám a odborným školám.
V muzeu lze také zakoupit kopie historického skla, moderní
a tradiční skleněnou bižuterii, katalogy muzejních výstav a odbornou
sklářskou literaturu.
V zimním období od listopadu do března je otevírací
doba každý den mimo pondělí
od 9 do 12 hodin a odpoledne od 13 do 16, v pondělí je po celý rok zavřeno.

JALOVEC OBECNÝ

Jalovec obecný (Juniperus communis) je
stálezelená, pomalu rostoucí jehličnatá dřevina
z čeledi cypřišovité (Cupressaceae). Na území naší republiky lze v přírodě jalovec nalézt
už jen zřídka jako podrost jehličnatých (zvláště borových) lesů, na pastvinách a stráních.
Je přísně chráněný. Jeho aromatické plody se
nazývají jalovčinky. Dorůstá výšky až 11 m,
je stálezelený a je dvoudomý - samčí stromy
jsou štíhlé, samičí se rozrůstají více do šířky.
Plody jsou velké přibližně 1cm, zelené, po dozrání modročerné, olejnaté. Jalovec má aromatické modrozelené jehlice. Pěstuje se řada
ozdobných druhů i kultivarů a pro své celoroční zbarvení a tvar je jalovec ceněnou zahradní dřevinou.
Jalovčinky se používají od dávných dob
v lékařství a jako koření a přísada ke zvěřině. Připravují se z nich i destiláty, jako je gin
či borovička. Větvička jalovce za kloboukem
mládence při lidových zábavách znamena-

SKLÁŘSKÉ MUZEUM
KAMENICKÝ ŠENOV

Osvobození 69, Kamenický Šenov, 471 14

Původně městské muzeum bylo založeno
v roce 1923. Sbírky se od roku 1968 nachází
v rekonstruované klasicistní budově, která byla
ve své historii vždy spojena se sklářským obchodem a zušlechťováním skla.
Stálá expozice zahrnuje vývoj rytého
a broušeného skla od 17. století do současnosti. Je doplněna expozicí křišťálových svítidel v historizujícím duchu. V prostorách muzea
se pořádají krátkodobé výstavy historické, dále
výstavy prezentující práce současných sklářských výtvarníků.

Muzeum je v zimních měsících otevřeno od
pondělí do pátku od 8.30 do 16 hodin.

REGIONÁLNÍ MUZEUM
MĚLNÍK
nám. Míru 54, Mělník, 276 01

Muzeum sídlí na náměstí vedle radnice v rekonstruovaném objektu kapucínského kláštera.
Bylo založeno v roce 1888 a je jedním z nejstarších muzeí v Čechách.
Mělnické muzeum se snaží zachytit poměrně široké spektrum života v mělnickém regionu
jak v minulosti, tak i v současnosti. Muzeum má
kromě expozice zaměřené na historii a přírodu
regionu mělnicka i dvě specializované expozice – historii výroby kočárků v Čechách a české vinařství.
Regionu Mělnicka, jeho historii a přírodě,
bylo vyčleněno první patro hlavní budovy. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout exponáty,
přibližující nejen přírodu Mělnicka, ale také život středověkého města, měšťanský a venkovský interiér konce 19. století. Sklepy patří vinařské expozici s degustačním sklepem, kde lze
ochutnat některý z mnoha desítek vzorků vín.
Nově vybudovaná expozice kočárků je v samo-
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statné budově, jen asi 100 m od kláštera a je
zde ve dvou patrech nainstalován průřez historií výroby a vývoje kočárků od poloviny devatenáctého století do sedmdesátých let století dvacátého.
Během zimního období je možné muzeum
navštívit od úterý do neděle vždy od 13 do 17
hodin.

ZÁMEK MĚLNÍK

Svatováclavská 19/16, Mělník, 276 01
Původně románský přemyslovský hrad, byl
upravován v 2. polovině 14. století a poté pozdně
goticky na konci 15. století. V letech 1553 – 54
byl renesančně přestavěn. V té době vzniklo severní křídlo s věží a arkádami, které jsou bohatě zdobeny sgrafity. Zámek tvoří nepravidelnou
trojkřídlou dispozici s dvorem, uzavřeným na východě směrem k městu zdí s pozdně gotickou
branou. Jižní křídlo pochází z barokní přestavby
v letech 1695 – 96. Od poloviny 18. století do
konfiskace po roce 1948 vlastnil zámek šlechtický rod Lobkowiczů, jemuž byl také posléze
navrácen. Od roku 1992 zámek Jiří Lobkowicz
rekonstruuje.
V zámku je k vidění například Velká ložnice, která je ukázkou barokního obytného interiéru, Malý dámský salonek, zařízený nábytkem ve
stylu Ludvíka XVI. Dále také Malá pánská ložnice, která připomína Jiřího Kristiána Lobkowicze,
známého a úspěšného sportovce a automobilového závodníka, který zahynul roku 1932 ve
svém autě značky Bugatti na závodním okruhu
AVUS v Berlíně. Nebo velký a malý sál s mapami
a vedutami. V zámeckých sklepech ze 14. století,
vybudovaných ve 3 poschodích, je vidět zařízení
na výrobu vína a dřevěné sudy s vyřezávanými
ozdobami.
Celoročně je zámek přístupný každý den od
10 do 17 hodin, sklepy s ochutnávkou vína od
10 do 18 hodin.
–myš–

la znak svobody, mládenectví. Ve středověku se bobule sypaly na rozžhavené dřevěné
uhlí a jejich vonný kouř měl zahnat nakažlivé choroby. Jalovci byly přisuzovány i magické účinky.
–myš–

ï Unikátní stromořadí jalovců na Malé Straně v Dubé
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Ze života škol

Les ve škole, škola v lese

ZŠ Dubá vstoupila od školního roku 2008/2009
do nového projektu Les ve škole, škola v lese.
Hlavním koordinátorem projektu je sdružení Tereza a Lesy ČR.
Tento projekt pomáhá seznámit děti s nejrozšířenějším ekosystémem v naší zemi. Děti se naučí nahlížet na informace získané ve škole z nových pohledů. Měly by pochopit, co les potřebuje
od člověka a člověk od lesa. V neposlední řadě
by děti práce v projektu měla bavit.
Průběh projektu: září 2008 – Proškolení koordinátorů EVVO ZŠ Dubá Mgr. Jany Maškové

Bioodpad v ZŠ

a Mgr. Veroniky Matějkové v rámci projektu Les
ve škole, škola v lese; říjen 2008 – Seznámení
pedagogického sboru s náplní projektu, s nabídkou témat, výběr tématu pro každou třídu.
Z nabídky např.: Vyrobte si krmítko, Smyslové
vnímání přírody, Lesní patra, Přezimování živočichů, Mravenci, Houby, Druhy stromů, Jaro
a zima v lese, Zázraky zrození, Co je potřeba
k životu, Odlévání stop; listopad 2008 – červen 2009 aktivity v jednotlivých tématech ptojektu, zpracování závěrečné zprávy o projektu
na škole.
V rámci projektu byla navázána spolupráce
se Správou CHKO Kokořínsko – Ing. Hanou Vogelovou, která škole nabídla pomoc s aktivitami
v okolí Dubé, např. seznámení se zajímavostmi
v okolní přírodě a následné zpracování informací v připravených pracovních listech a mnoho dalších.
Dále jsme navázali spolupráci s Lesy ČR –
Ing. Lucií Wojtylovou, panem Klímou a panem
Vondráčkem. Rovněž dojde ke spolupráci na konkrétních aktivitách přímo v terénu.
Projekt obohatí učivo i vztah dětí k přírodě.
Mgr. Jana Mašková

Divadlo
Slunečnice

Ve čtvrtek 11.12. se zabydlely žížalky v novém
domečku – vermikompostéru – po našem
„žížalovníku“. Jeho sestavení se zdálo náročné,
neboť návod dorazil jen v angličtině. Naštěstí na
stránkách Ekonomova je krásný návod v češtině,
a tak se zadařilo. Pomáhal i Dick, který se věnoval
podrobně studiu těch červených kroutících se
tvorů. Jelikož minimalizujeme odpad, holky
vytvořily z krabice od kompostéru domek pro
Dicka. Všem se líbil, Kubovi tak, že se rozhodl ho
vyzkoušet na vlastní tělo! Bohužel, nevešel se.
A tak přejeme žížalkám i dětem hodně zajímavých zážitků!
Jana, Pavel, Bodlinky

Z pohádky do pohádky, Muzikály, to jsou názvy
představení, se kterými přijelo divadlo Slunečnice z Brna do ZŠ Dubá 1. prosince. Profesionální
podání nadchlo všechny přihlížející. Ani se nepostřehla únava, neboť protagonisté museli vyjet už ve 3,30 z Brna, aby měli dostatek času na
cestu i na přípravu. Tělocvičnou se rozezněly
árie z Hamleta, Kleopatry, Vlasů, Hříšného tance a dalších. Věříme, že tato návštěva nebyla
jejich poslední.
Mgr. Jana Mašková

Ve středu 3.12.2008 se přišly dubské „babči“
podívat na zvířátka do chovatelského kroužku.
Oslovení „babči“ mi snad prominou, ale je to
oslovení pro mě milejší, než seniorky. Navíc
dubské babči jsou velmi aktivní, scházejí se
pravidelně ve svém klubu, kde společně vytvářejí a povídají. No, a právě jednou z jejich
aktivit byla návštěva u zvířátek. Sešlo se jich

celkem osm a některé byly překvapeny, co se
v prostorách bývalých šaten školy (v době,
kdy ony nebo jejich děti školu navštěvovaly)
nachází. Pohladily si snad všechny zvířecí miláčky a zapsaly se do knihy návštěv. Za jejich
milou návštěvu děkujeme a přejeme jim hodně zdraví.
Mgr. Jana Mašková

Klub seniorů u zvířátek
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Bodlinky
a žížalky

Bodlinky a děti z chovatelského kroužku se chystají na chov žížalek kalifornských, které budou
zpracovávat bioodpad z kuchyně, a zároveň budou vytvářet hmotu – výborné hnojivo pro kytičky ve škole. Aby byly děti připravené a věděly co
a jak, pokusily se získat dostupné informace o žížalkách. Vznikla tak informační cedule, kde se
všichni kolemjdoucí dozvědí např. když se žížalka
přetrhne, dorostou obě části v novou žížalku – dožívají se až 10ti let – co je „žížalí čaj“ – no prostě,
že jsou žížalky velice zajímavá zvířátka.
Jana, Pavel, Bodlinky

Aktivní MŠ

Závěr roku byl pro děti i pro učitelky v mateřské
škole více než nabitý. Děti pod vedením paní učitelek připravily spoustu výrobků na tradiční předvánoční výstavu do místní šatlavy. Zde tentokrát
svým dílem přispěli i rodiče. Ti společně se svými dětmi vyráběli doma řetězy, které zdobí jednu
celou stěnu, a jsou opravdu povedené.
Děti zazpívaly pod vánočním stromem, v klubu seniorů svým vystoupením přispěly k příjemné
předvánoční atmosféře.
Mikuláš, čert a anděl přišli děti navštívit až do
školky a letos se prvně účastnily i děti z místního
Klubu malých dubáčků. Děkujeme paní Maryskové za nadílku.

Pro rodiče a další účastníky připravily paní
učitelky besídky.
Na úplný závěr roku jsme jeli do Želíz na
předvánoční pohádku a také popřát kamarádům
a předat jim, i jejich paní učitelkám malé dárečky.
Již tradičně nám dopravu zajišťoval pan Miroslav
Lupoměský, kterému děkujeme za spolehlivost
a bezpečnou dopravu.
Všem přeji jménem svým i jménem svých
spolupracovnic hodně zdraví, spokojenosti a pohody v roce 2009.
Zdena Šindelářová, Mateřská škola Dubá

Dubáček -
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Florbalový turnaj žáků 6. až 9. tříd

Svůj první turnaj ve florbalu si odbyli žáci šesté a sedmé třídy ZŠ Dubá dne 14. listopadu ve
sportovní hale v Zákupech. V této rychlé, moderní a rychle se rozšiřující hře není prostor na chyby, a proto byl tento turnaj jistě velkým přínosem
pro mladé žáky.
Již první zápas naznačil, že to pro Dubské
hráče nebude jednoduché a půjde spíše o získaní potřebných zkušeností, které mohou uplatnit
při dalších zápasech. Začátek byl hodně nervózní a po dvou rychle inkasovaných gólech se jen
těžce vraceli do zápasu. Na začátku druhé třetiny brankář Jan Chadraba inkasoval potřetí a tým
byl zralý na ostudnou porážku. K pokusu o obrat však zanedlouho zavelel obránce Pavlík, který střelou z dálky překonal gólmana ZŠ Mimoň.
V zápětí Matyáš Kubiczek snížil na 3:2.
Na žácích bylo vidět, že z nich spadla nervozita a soupeře zatlačili na jeho polovinu a nebezpečně ostřelovali branku. S blížícím se koncem museli hráči ZŠ Dubé otevřít víc a víc obranu, čehož využil útočník Mimoně a půl minuty
před koncem upravil po samostatném úniku na
konečných 4:2.

ilustrační foto

Ve druhém zápase na tým ZŠ Dubá čekal
největší favorit skupiny a domácí tým ZŠ Zákupy.
Ti za vydatné podpory publika vstoupili do utkání
velmi aktivně a záhy po začátku utkání vstřelili
branku. Na hráčích ZŠ Dubá však již nebyly vi-

dět známky nervozity a hráli s favoritem vyrovnaný zápas. Jejich snaha byla korunována ještě
do konce první půle, kdy se prosadil, stejně jako
v prvním zápase, Matyáš Kubiczek a vyrovnal
na 1:1. Hráče ZŠ Zákupy opanovala nervozita,
ale s postupem času se ukázala jejich zkušenost a herní převaha. Během minuty vstřelili po
menších chybách dubského gólmana dvě rychlé
branky, těsně před koncem zápasu přidali čtvrtou
a tím si pojistili dobrý výsledek.
K třetímu zápasu s týmem Doks již hráči
nastupovali s vědomím, že k postupu ze skupiny by jim pomohla jen souhra náhod a dávka velikého štěstí. K zápasu přistoupili proto
v uvolněném duchu a nehráli svázaní taktikou
jako předešlý zápas. Duel byl dlouhou dobu vyrovnaný. Nakonec vše rozhodla kuriózní branka. Při pokusu o výhoz si brankář Jan Chadraba
nešťastně zavadil o část výstroje a balonek mu
skončil za jeho vlastními zády, čímž pobavil diváky, soupeře, překvapil spoluhráče a do kolen
poslal trenéra, kterému, jak po zápase přiznal,
se v jeho začátcích stalo něco podobného. Na
druhou stranu je ale potřeba říci, že gólman svůj
tým výrazně podržel a předvedl několik fantastických zákroků.
V posledním zápase skupiny už hráči ZŠ
Dubé hráli o čest a o pokus tento zápas vyhrát.
Avšak ani tentokrát jim to nebylo přáno, ač gólman Pavlík předvedl pár dobrých zákroků, nakonec podlehli soupeři ze Stráže těsně 2:1.
Sestava: Chadraba Jan, Petrik Milan, Šesták Dominik, Kubiczek Matyáš, Kubiczek Daniel,
Kareš Jan, Pavlík Tomáš, Heinrich Matěj, Krejčí
Miroslav, Sloup Jakub.
Ve středu 26. 11 se žáci 8. a 9. ročníků
P. Hradecký, L. Mynařík, F. Hanuš, J. Hrabě,
K. Švejda, V. Vrabec, P. Provazník, D. Kašpar,
R. Pokorný a H. Tichý zúčastnili v Zákupech
okresního kola ve florbale.
I když to byla naše první zkušenost s tím-

Nám. T. G. Masaryka 170, tel. / fax: 487 883 444 / 487 522 975

Úterý 20. ledna od 17,00 hod
JEDNA CESTA, TŘI ZEMĚ – NORDKALOTTLEDEN
Cestopis z putování krajinou za polárním kruhem
na území Švédska, Norska a Finska, promítání
fotografií přednáší Mgr. Jan Hašek.
čítárna městské knihovny nám. T.G.Masaryka

to turnajem, výsledky a předvedená hra nebyla špatná.
V brance příjemně překvapil Petr Hradecký,
který zejména ve druhém zápase dlouho držel
naše naděje na lepší umístění. První utkání se
ZŠ Jestřebí jsme odehráli ve velké pohodě 3:0.
Střelecky se prosadil pouze Ferdinand Hanuš,
výsledek ale mohl být mnohem výraznější.
Ve druhém zápase nás čekala ZŠ Tyršova
z České Lípy. Utkání jsme začali velmi dobře, ujali
jsme se brankou Ferdinanda Hanuše vedení 1:0.
Byla škoda, že nám rozhodčí neuznal regulérní
gól, a že se neujala některá z velkých šancí Víti
Vrabce. Soupeř totiž potom otočil zápas na 1:2.
Naděje na postup vykřesal Lukáš Mynařík, který
vyrovnal na 2:2, ovšem v závěru byl opět šťastnější soupeř, když se po náhodné akci nás dostal
opět do vedení. Minutu před koncem jsme zkusili
hrát bez brankáře, vytvořili si ještě několik šancí,
ale nakonec jsme inkasovali do prázdné branky
a prohráli 2:4 a ztratili tak naděje na postup.
V závěrečném utkání se ZŠ Partizánská už
bylo na naší hře vidět zklamání. Prohra 1:8 byla
pro kluky vypitím kalichu hořkosti až do úplného
dna a byla takovou kaňkou na našem jinak výborném výkonu. Jedinou naši branku vstřelil Vítězslav Vrabec. Všem žákům patří poděkování za
vzorné chování a sportovní nasazení.
Trenéři František Kadlec, Michal Kotlář

Kultura

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÁ LÍPA
Čtvrtek 15. ledna od 16,00 hod
MÁME RÁDI ZVÍŘATA aneb CHOVATELSKÁ
PORADNA
Jak pečovat o své domácí mazlíčky, zdravotní
problémy zvířat, výživa a prevence v chovech,
zajímavosti, literatura, setkání s odborníky. Cyklus pravidelných setkání s různou tématikou ve
spolupráci s Vlastivědným muzeem a galerií
v České Lípě
TENTOKRÁT: OSMÁK DEGU
Zveme kluky, holky, dospěláky – všechny zvířecí kamarády oddělení dětské literatury, nám.
T.G.Masaryka
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Čtvrtek 22. ledna od 9,30 hod
ŘÍKEJ SI A HRAJ – CELÝ ROK V ŘÍKADLECH
PRO DĚTI
dopoledne pro maminky s dětmi do 4 let
(pobočka Špičák, ul. Červeného kříže)
Úterý 27. ledna od 17,00 hod
MARIE A BŘETISLAV VOJTÍŠKOVI – ŽIVOT ZASVĚCENÝ HISTORII
setkání s čestnými občany města,
manželskou dvojicí, která svůj život zasvětila historickému bádání a
uchování historické paměti našeho
města i regionu Českolipska
prezentace díla a výstava publikační
činnosti manželů Vojtíškových.
Úvodní setkání v rámci nového cyklu
„Regionální autoři se představují“
čítárna městské knihovny nám.
T.G.Masaryka

Každé úterý od 9,30 hod
CVIČÍME V KAŽDÉM VĚKU
cvičení s hudbou a v sedě (!) pro každého,
vhodné nejen pro seniory, pobočka Špičák, ul.
Červeného kříže
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Kam jít v lednu

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

Prosíme všechny pořadatele, aby zasílali své programy vždy do 15.dne v měsíci na adresu kultura@mestoduba.cz
ÚT 6.

náměstí T.G.M.

Česká Lípa

17,00

Putování Tři Králů

Lampiónový průvod z náměstí
T.G.M.

ÚT 6.

vodní hrad Lipý

Česká Lípa

17,30

Putování Tří Králů

Kulturní program pro celou rodinu

ÚT 6.

Akademie
J. A. Komenského

Česká Lípa

19,00

Dobrodružství
na rozhlasových vlnách

NE 11.

KD Crystal

Česká Lípa

14,00

Sejdeme se na dechovce

PO 12.

Akademie
J. A. Komenského

Česká Lípa

19,00

Zamyšlení …

PO 12.

Městské divadlo

Nový Bor

19,00

Ester Kočičková
a Luboš Nohavica

ST 14.

Navrátilův sál

Nový Bor

19,00

Luboš Pospíšil

ST 21.

Městské divadlo

Nový Bor

19,00

Manžel pro opalu

ČT 22.

Akademie
J. A. Komenského

Česká Lípa

19,00

Jsme poznamenaní
minulostí?

Nad tímto tématem se můžete
zamyslet společně s významným
českým spisovatelem J. Stránským

ČT 22.

Městské divadlo

Nový Bor

19,00

Kavárna ulice

Aneb svět je báječné místo
k narození. Hrají současní i bývalí
členové Divadelního klubu mladých
Česká Lípa

70,-

PÁ 23.

KD Crystal

Česká Lípa

18,00

Ewa Farná

Koncert v současné době
nejpopulárnější mladé zpěvačky a
držitelky bronzového slavíka 2008

220,-

SO 24.

Městské divadlo

Nový Bor

10,00

Strašidelný mlýn

50,-

SO 24.

Jiráskovo divadlo

Česká Lípa

15,00

Strašidelný mlýn

PO 26.

Jiráskovo divadlo

Česká Lípa

19,30

Kachna na pomerančích

Původní česká pohádka
s písničkami, ve které se setkáme
s legračními strašidly Bubulisem a
Bobolisem
Původní česká pohádka
s písničkami, ve které se setkáme
s legračními strašidly Bubulisem a
Bobolisem
Martin Stropnický a Veronika
Žilková v hlavních rolích příběhu o
patnácti letech společného života
bez jediného mráčku a viditelných
problémů

ST 28.

Městské divadlo

Nový Bor

19,00

Shirley Valentine

Divadlo Rokoko připravilo bravurní
komedii o ženě po čtyřicítce
s vynikající herečkou Simonou
Stašovou v hlavní roli

ČT 29.

Akademie
J. A. Komenského

Česká Lípa

19,00

Jak já vnímám české
zdravotnictví a jeho
problémy

PÁ 30.

KD Crystal

Česká Lípa

20,00

11. erotický ples

Problematiku zdravotnictví
z vlastního pohledu přiblíží
MUDr. K. Filip, ředitel Fakultní
Thomayerovy nemocnice Praha
K tanci zahraje skupina SOS
z Mladé Boleslavi. Na programu
je také dámský a pánský striptýz a
travesti show

Přednáší Ladislav Smejkal
K tanci a poslechu zahraje Josef
Adamec
Zamyšlení nad Nihiu „jak vládli“ a
českou společností osmdesátých
let. Přednášku povede Prof. PhDr.
J. Kabele, sociolog a profesor na
fakultě soc. věd UK
Originální spojení herečky,
moderátorky a zpěvačky
s vynikajícím pianistou. Večer plný
šansonu.
Hudební sklepy – klasik českého
rockového písničkářství
Komedie o dobrých duších a
špatných strašidlech, které svedl
dohromady jeden inzerát. Hrají: K.
Fialová, L. Lipský, N. Konvalinková

40,-

150,-

90,240,-

50,-

270,-

200,-

280,-

Dubáček -

Měsíčník informací z Dubé a okolí

Sport
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Vánoční turnaj fotbalových přípravek
Ale jak to všechno začalo. Je sobota 6. prosince
2008 a o šesté hodině ranní se do tmy rozzářila okna kuchyně školní jídelny. To nastupují kuchařky pí. Renata Dvořáková a Jana Blahutová,
společně s vedoucí kuchyně pí. Helenou Pavlíkovou do práce. Jak je to možné, ptáme se, vždyť
je sobota a ve škole se neučí? Doopravdy se
neučí. Ale je přece šestý prosinec 2008 a v tento den se koná historicky první turnaj fotbalových starších přípravek, který společně pořádají
TJ Slavoj Dubá a ZŠ Dubá pod záštitou města,
a jídlem přece taková akce musí začínat. „Bude
kuře s bramborem“ avizují z kuchyně účastníkům
turnaje, kteří se scházejí kolem půl deváté, neboť
Vánoční turnaj 2008, tak je nazván turnaj fotbalových přípravek, úderem deváté začíná.
Úderem deváté byl turnaj opravdu zahájen
a na plochu školní tělocvičny nastupují čtyři
soutěžní družstva těch nejmladších fotbalových
reprezentantů veden svými trenéry. Při slavnostním uvítání přítomných hlavním pořadatelem byla
družstva představena, a to podle abecedy a s pořádajícím oddílem na konci. FK Brniště, FK Cvikov, FC Jestřebí-Provodín a TJ Slavoj Dubá, poté
i jejich trenéři a kapitáni. Představeni byli přítomní hosté. Byli to: Senátor horní komory poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pan Ing. Karel Kapoun, starostka města Dubá paní Mgr. Zdeňka
Šepsová, zastupitelé města paní Mirka Vokolková
a Markéta Slezák, ředitelka a zástupkyně ředitelky ZŠ v Dubé paní Mgr. Jindřiška Skalická a Bc.
Věra Valová, předseda komise rozhodčích OFS
pan Ladislav Böhme a v neposlední řadě členka
vedení výkonného výboru a hospodářka TJ Slavoj Dubá paní Ing. Hana Koloušková.

Hlavní pořadatel turnaje Petr Vomáčka, zahajuje „Vánoční
turnaj“ – historicky 1. turnaj fotbalových přípravek v Dubé.
Dále jsou na snímku: pí. Mirka Vokolková, Mgr. Zdeňka
Šepsová, Mgr. Jindra Skalická a Bc. Věra Valová.

Těsně před zahájením v pořadí prvního
utkání soutěžících družstev a zaznění píšťalky rozhodčího pana Ladislava Böhma provedla
oficiální zahájení Vánočního turnaje fotbalových

přípravek paní starosta města Dubá Mgr. Zdeňka Šepsová.
A jak to všechno dopadlo, když za stoly časoměřičů zasedli Ing. Hana Koloušková a Petr
Čech a zazněla píšťalka rozhodčího a trenéři
vzali otěže svých reprezentantů pevně do svých
rukou? Dočtete se dále. Jako první na palubov-

časoměřiči Ing. Hana Koloušková a Petr Čech

ku tělocvičny dubské školy nastoupila reprezentace TJ Slavoj Dubá – FK Cvikov, dále pak FC
Jestřebí-Provodín – FK Brniště, TJ Slavoj Dubá
– FK Brniště, FC Jestřebí-Provodín – FK Cvikov
a poslední TJ Slavoj Dubá – FC Jestřebí-Provo-

Ing. Karel Kapoun, senátor
horní komory Parlamentu ČR,
navštívil město Dubou
dín. Z tohoto zápisu je patrné, že forma turnaje
byla nastavena na hru každý s každým. V této
chvíli však nikdo z přítomných netušil, že poslední zápas, plánovaný na dvanáctou hodinu, bude
finálovým a velmi vyrovnaným utkáním družstev
TJ Slavoj Dubá a FC Jestřebí-Provodín. A i tím
o první místo v soutěži a putovní pohár starostky
města Dubá pí. Mgr. Zdeňky Šepsové. Jak tedy
dopadly výsledky utkání jednotlivých družstev: TJ
Slavoj Dubá – FK Cvikov (3:2); FC Jestřebí-Provodín – FK Brniště (8:0); TJ Slavoj Dubá – FK
Brniště (6:0); FC Jestřebí-Provodín – FK Cvikov
(4:2); FK Brniště – FK Cvikov (1:0); TJ Slavoj
Dubá – FC Jestřebí-Provodín (1:1).
Vánoční turnaj fotbalových přípravek byl však
i setkáním dubských představitelů s příznivci dubského sportu a především pak s panem senátorem. Turnaj tohoto typu však v Dubé tento rok
končí, byl totiž jakousi přípravou pro konání turnaje dvoudenního, rozšířeného o účast mladších
přípravek a družstev žákovských. Vedení TJ Slavoj
Dubá si v plné míře uvědomuje, že základní činnost
v každém sportovním odvětví je práce s mládeží,
to již od nejútlejšího věku, kdy se rozvíjí předpoklady pro jakoukoliv činnost a kde systematickou
prací se rozvíjí i jejich talent. O to větší zklamání místních trenérů a funkcionářů je, když některé
sportovní oddíly z okresního města čas od času
sáhnou po takových talentech a přesvědčí je o výhodnosti účinkování právě v oddílu jejich. I nám se
to stalo ke konci letošního podzimního kola a není
to poprvé, kdy nám takto odcházejí další dva špičkoví hráči družstva žáků. Pokládáme si tedy otáz-

ku – je snadnější si mladé talenty odněkud přitáhnout než vychovat? Nebo je snad v Dubé více škol
než v okresním městě, a tudíž i více dětí? Nebo to,
že snad funkcionáři, trenéři apod. to neumí jsme
úplně zavrhli. Nevíme, ale stává se to. Proto i na
této bázi vznikl dubský Vánoční turnaj, kde jakousi
přednost budou mít přihlášené oddíly, respektive
přípravky a žákovská družstva, která se umisťují
od poloviny do konce výsledkových tabulek, neboť kdo neviděl rozzářené oči malých fotbalistů při
přebírání cen, (ceny dostávají všechna zúčastněná družstva) neví o co přichází. Neboť každý takový malý fotbalista je srdcem veliký. Nejsme jediní, kteří zastávají stanovisko, že přípravky mají
především připravovat a v tomto kontextu musíme
chápat i dětský fotbal jako celek. Nemůžeme a ani
nechceme se v této kategorii honit za body a umístěním ve výsledkových tabulkách za každou cenu,
ale chceme děti vychovávat pro sport, vést k radosti z pohybu, k přátelství, kázni a radosti ze života.
Toto chceme, aby se stalo jakýmsi krédem našich
funkcionářů, trenérů a příznivců sportu. Jen tímto
způsobem můžeme v budoucnu dosáhnout lepších
výsledků, a výchovou od počátku a vyšším počtem
hráčů tak výrazně zkvalitnit i celkový fotbal v Dubé.
Ale vraťme se k průběhu sobotního vánočního turnaje. Po nástupu soutěžících a slavnostním zahájení Vánočního turnaje, nastoupila jako první soutěžící družstva TJ Slavoj Dubá a FK Cvikov. Utkání
to bylo nesnadné, plné nervozity, což se odráželo především na dubském družstvu. Také dubští
většinu zápasu prohrávali, aby pak v konečném
účtování zvítězili 3:2. To v pořadí druhý zápas FC
Jestřebí-Provodín byla situace jasná. Jestřebsko-provodínští v něm zvítězili 8:0. Rovněž tak FK Brniště vysoko podlehlo Dubé, v poměru 0:6. Nikdo
však v té době netušil, že právě oba tyto zápasy
s Brništěm vysoce ovlivní celkové pořadí turnaje.
Totiž málokdy se na turnajích stává, že počet nastřílených branek jednomu soupeři, v tomto případě Brništi, tak ovlivní boj o první a druhé místo
v turnaji. V pořadí čtvrtý zápas zahájila družstva
Jestřebí-Provodín a FK Cvikov. Po dlouhou dobu
byl zápas vyrovnaný, aby až v samotném závěru Cvikov prohrál 4:2. K předposlednímu zápasu nastoupila družstva, která dosud nevyhrála,
a zápas měl vyřešit, kdo v tomto turnaji zůstane
bez bodového zisku a kdo naopak si odnese první
tři body do závěrečného hodnocení. Utkání družstev FK Brniště a FK Cvikov 1:0 a tak bylo rozhodnuto o posledním v turnaji. O prvním v pořadí
měl rozhodnout poslední zápas turnaje mezi družstvy Jestřebí-Provodín a Dubou. Relativně rychle
a na samém začátku utkání, Dubá vstřelila branku
a vyhrávala 1:0, aby pak těsně před koncem utkání soupeř vyrovnal a tím upravil celkové skóre zápasu na stav 1:1. Boj o první místo zkomplikovalo
u družstev Jestřebí-Provodín a Dubá jejich vzájemný souboj s konečným výsledkem a tedy remízou
1:1. Vzhledem k tomu, že celkový počet bodů aktérů finálového utkání, byl tímto rovněž shodný (7:
7), vstoupilo v platnost až v pořadí třetí pomocné
kriterium, kde rozhodoval „rozdíl skóre“, tedy počet
nastřílených branek za celý turnaj a na tom bylo
lépe družstvo z Jestřebí-Provodín, které nastřílelo
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soupeřům o dvě branky více než Dubá a tím bylo
rozhodnuto, že vítězem prvního Vánočního turnaje
fotbalových přípravek se stalo fotbalové družstvo
Jestřebí-Provodín a převzalo z rukou paní starostky
města Dubá Mgr. Zdeňky Šepsové putovní pohár
starostky města Dubá a tak se po dobu jednoho
roku stalo jeho vlastníkem.
Celkové hodnocení vyznělo tedy takto:
1. místo FC Jestřebí-Provodín (7 bodů), 2. místo TJ Slavoj Dubá (7 bodů), 3. místo FK Brniště
(3 body). 4. místo FK Cvikov (0 bodů).
V rámci turnaje byla vyhlášena i soutěž jednotlivců. Nejlepším brankářem turnaje David Jeništa, (FC Jestřebí-Provodín). Nejlepším střelcem
s osmi vstřelenými brankami byl vyhlášen: Mirek
Demeter (TJ Slavoj Dubá) a celkově Nejlepším
a všestranným hráčem: byla vyhodnocena Jana
Vomáčková (TJ Slavoj Dubá).
Všechna zúčastněná družstva obdržela, podle um stění poháry, taktéž i družstvo mladší přípravky Dubá, které hrálo mimo soutěž.
Před slavnostním vyhlášením výsledků a zakončením celého turnaje se soutěžící odebrali do
školní jídelny a poobědvali.
Dle konstatování hostů a představitelů obce
se tento turnaj a celá akce velmi vydařily a maximálně splnily svůj účel.

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Senátor Ing. Karel Kapoun – při neformální besedě
s Ing. Hanou Kolouškovou, Mgr. Tomášem Krejčíkem
a Petrem Čechem.

Pořádající organizace TJ Slavoj Dubá si považuje vysokého uznání a hodnocení přítomných.
Děkuje všem zúčastněným, především našim
hostům za pochvalná slova uznání. Zvláště pak
děkujeme paní starostce města Dubá Mgr. Zdeňce Šepsové za uznání a i za to, co pro rozvoj tělovýchovy a mládeže v Dubé dělá.
V neposlední řadě děkujeme senátorovi horní
komory Parlamentu ČR panu Ing. Karlu Kapounovi, který v rámci neformální diskuse s jednotlivými účastníky pobyl v Dubé do skončení Vánočního turnaje.

Dubáček

Tělovýchovná jednota Slavoj Dubá si vysoce
váží účasti všech zúčastněných, zejména pak jmenovaných hostů turnaje a zvláště pak účasti pana
senátora Ing. Kapouna, který si i přes své pracovní vytížení v nové funkci našel čas i pro návštěvu
tak malé tělovýchovné jednoty a městečka Dubá
a tak se i seznámil s problémy a stesky, které
malé sportovní organizace mají a aby se i seznámil s innostmi a aktivitami, které i ze skromných
podmínek umí takovou akci zorganizovat.
Toto ocenění však TJ Slavoj Dubá zavazuje, že se neméně dobře bude věnovat dětskému
a mládežnickému sportu i v dalších letech.
První Vánoční turnaj fotbalových přípravek
skončil. Ať v našich myslích již žije ročník druhý.
František Kubišta,
Tělovýchovná jednota Slavoj.

Střepiny z Vánočního turnaje fotbalových přípravek

Nástup družstev k slav. zahájení turnaje

Slavnostní nástup družstev Dubá, Brniště

Slavoj Dubá-poslední porada s trenérem.

Bezprostředně před zahájením hry Dubá

Intenzivní nasazení útočníků Dubé

Před brankou soupeře. Dubá-Cvikov

Po obdržení branky. Dubá-Cvikov

Zákrok brankáře FK Brníště

Diváci na balkonu tělocvičny ZŠ

