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Vážení spoluobčané!

Slovo úvodem

Je před námi poslední měsíc roku 2008.
Ve druhé polovině listopadu začali našim
údržbářům starosti s odklízením sněhové
nadílky. Vzhledem k tomu, kolik pracovníků musí zajistit zimní úklid v tak rozsáhlém
správním území, jako má Dubá, vás prosím
o trochu shovívavosti. Přesto však věřím, že
nejen díky píli našich zaměstnanců, ale také
díky tomu, že jsme se na zimu pečlivě připravili, proběhne vše bez větších komplikací.
V listopadu byla na náměstí dokončena
výměna stožárů i lamp veřejného osvětlení. Nové VO je vyšší, než byly původní stožáry, a to z důvodu požadavků současných
norem. Rozhodujícími faktory, které jsou při
budování veřejného osvětlení posuzovány,
jsou nejen rozloha prostranství, jež má být
osvětleno, ale také třeba blízkost vozovky.
Jsme rádi, že mnozí z vás uznali, že se do
památkově chráněné zóny hodí daleko více
než dřívější lampy.
V letošním roce se město poprvé rozhodlo obohatit vánoční výzdobu náměstí. Kromě
tradičního vánočního stromku, u jehož roz-

svícení jsme se v hojném počtu sešli 30. listopadu, doplnily světelné ozdoby na stožárech veřejného osvětlení a nově také přímo
na budově radnice.
Minulý měsíc dokončili naši zaměstnanci
výstavbu dvou mostků v Zakšíně. Tato akce
proběhla ve vlastní režii především z finančních důvodů. Rozpočet navržený firmou totiž předpokládal, že náklady na jeden mostek dosáhnou neuvěřitelných tří set tisíc korun. Protože se nám tato částka zdála příliš
přehnaná, rozhodli zastupitelé, že se tohoto
úkolu ujme město samo. Výsledek práce našich zaměstnanců ještě předčil naše očekávání. Navíc náklady ve výši přesahující 14 tisíc korun, které si tato akce vyžádala, jsou
s finančními prostředky požadovanými oslovenou firmou zcela nesrovnatelné.
Již nyní se nám plní seznam akcí, které připravujeme na příští rok. Jen namátkou
bych ráda zmínila několik z nich. Chystáme
se pokračovat v rekonstrukcích chodníků
v Dubé. Na řadu přijde chodník na autobusovém nádraží, či ke zkratce Na Výsluní.
Opravit plánujeme také schodiště v areálu
městského hřbitova a hřbitovní zdi u hlav-

ní brány. Nezapomeneme ani na nezbytnou
péči o drobné památky.
Ráda bych podotkla, že celá řada věcí,
jimiž se město zabývá, vzešla právě z podnětů vás, občanů. Proto bych vás chtěla požádat, abyste nás i v nadcházejícím roce
informovali o nedostatcích, které vás trápí,
a které na základě vašich upozornění budeme moci začít řešit.
Ještě než vám popřeji krásně svátky,
chtěla bych všechny, kteří se nezúčastnili
zahájení Vánoční výstavy v šatlavě dubské
radnice srdečně pozvat k návštěvě těchto
prostor. I letos je zde připravena výstava
prací dětí ze Základní školy Dubá a Mateřské školy Dubá. Zhlédnutí výstavy je možné si domluvit u paní Marklové v infocentru.
V úplném závěru chci vám všem, milí občané, ze srdce popřát ty nejkrásnější Vánoce strávené v kruhu vašich blízkých, bohatého Ježíška a do nového roku 2009 mnoho
štěstí, zdraví, pohody a úspěchů v pracovním i osobním životě.
Mgr. Zdeňka Šepsová,
starostka města Dubá
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Dubáček

Usnesení z veřejného zasedání

Usnesení č. 9/2008 ze dne 13. listopadu 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 program zasedání ru zastupitelstva na základě písemné žádosti (část obce Plešivec). Strana kupující: pan M.S.,
zastupitelstva č. 9/2008.
č.ev. 36/08, vyhlásit a zveřejnit prodej městského kupní cena činí (podle zveřejněného záměru
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0 pozemku: st.p.č. 52, zastavěná plocha a nádvoří a předložené cenové nabídky žadatele) celkem
(zbořeniště) o výměře 101 m2, v obci Dubá, kata- 21 560,- Kč plus správní poplatky, vše se splat2) URČILO na návrh paní starostky zapisovastrální území Zátyní. Jedná se o pozemek v lesích ností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu
tele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele
v oblasti zvané Lešnice.
kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanozápisu paní Markétu Slezák a paní Mgr. Janu
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0 vuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení
Maškovou a zapisovatele usnesení pana MUDr.
tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde
4e) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výboJiřího Klementa.
k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0 ru zastupitelstva na základě písemné žádosti č.ev.
schválený prodej zrušen.
41/08, vyhlášení a zveřejnění prodeje městského
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
3) ZKONTROLOVALO usnesení zastupitelstva pozemku: st.p.č. 25/1, zastavěná plocha a nádvoří
č. 8/2008 ze dne 9. října 2008
(zbořeniště) o výměře 50 m2, v obci Dubá, katas- 4h) ROZHODLO na návrh majetkového výboVZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 9/2008 kon- trální území Dražejov u Dubé. Jedná se o poze- ru zastupitelstva odkoupit do vlastnictví města
trolního výboru zastupitelstva, viz příloha k na- mek, který svým umístěním u místní komunikace Dubá soukromé pozemky p.p.č. 2410/11, lesní
hlédnutí na Městském úřadě Dubá.
(slepá ulice) na Dražejově je určen k otáčení vozi- pozemek o výměře 1 117 m2, p.p.č. 2583/11,
del. V této souvislosti je nutné tento pozemek tímto lesní pozemek o výměře 2 326 m2, v obci Dubá,
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
způsobem řádně označit, aby nedocházelo k jeho katastrální území Dubá, jedná se o lesní pozemzastupitelstva na základě písemné žádosti č.ev.
častému blokování parkujícími vozidly, a mohl tedy ky včetně porostů, které navazují na pozemky
25/08, vyhlásit a zveřejnit prodej městských poměstských lesů, tuto koupi doporučil odborný
sloužit všem podle stanoveného účelu.
zemků: st.p.č. 67, zastavěná plocha a nádvoří
lesní hospodář Městských lesů Dubá. Strana
pro
neschválení:
9
proti:
0
zdrželo
se:
0
(zbořeniště) o výměře 134 m2, p.p.č. 861/4, trvalý
prodávající: paní M.D., pan F.D., pan J.D., pan
travní porost o výměře 36 m2, p.p.č. 874/2, trvalý 4f) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výbo- L.D., paní A.K., paní J.K., paní V.K., paní R.M.,
travní porost o výměře 14 m2, v obci Dubá, katas- ru zastupitelstva na základě písemné žádosti č.ev. kupní cena činí celkem 48 000,- Kč se splatností
trální území Nedamov (část obce Panská Ves). 23/08, vyhlášení a zveřejnění směny městského při podpisu kupní smlouvy.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0 pozemku části p.p.č. 315/1, ostatní plocha o výměpro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
ře cca 50 m2, za pozemek p.p.č. 339/2, orná půda
4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
4i)
PROJEDNALO
A
VZALO
NA
VĚDOMÍ ino výměře 392 m2, v obci Dubá, katastrální území
zastupitelstva na základě písemné žádosti č.ev.
formace
majetkového
výboru
zastupitelstva
týDubá. Usnesením zastupitelstva města Dubá č. 4a30/08, vyhlásit a zveřejnit prodej městského pokající
se
již
vyhlášeného
a
zveřejněného
prodeje
3/2007 ze dne 18.1. 2007 bylo rozhodnuto, že přezemku: p.p.č. 344/13, trvalý travní porost o vý1492/1, ostatní
vod žádané části tohoto městského pozemku bude městského pozemku částí p.p.č.
2, v obci Dubá, kaměře 353 m2, v obci Dubá, katastrální území Neplocha
o
výměře
cca
500
m
možné řešit až po realizaci výstavby kanalizační
damov. Jedná se o pozemek v chatové oblasti
sítě v předmětné oblasti podle zpracované projek- tastrální území Dražejov u Dubé, podle usnesení
v Nedamově.
tové dokumentace. V současné době je s žadatelem zastupitelstva města Dubá č. 4c-7/2008 ze dne
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
uzavřena nájemní smlouva na pronájem pozemku. 11.9. 2008. Na základě geometrického zaměřopro neschválení: 9
proti: 0
zdrželo se: 0 vání prodávaných částí pozemků došlo k určitým
4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
rozporům, které se týkaly nových hranic pozemků.
zastupitelstva na základě písemné žádosti č.ev.
Po následném provedeném místním šetření však
4g)
SCHVÁLILO
na
návrh
majetkového
výboru
za34/08, vyhlásit a zveřejnit prodej městského pona závěr došlo ke vzájemné shodě všech účaststupitelstva
prodej
městských
pozemků
(záměr
byl
zemku: část p.p.č. 2781/2, trvalý travní porost
níků jednání. Z těchto důvodů je doporučeno pojiž
vyhlášen
a
zveřejněn,
písemná
žádost
č.ev.
8/
2
o výměře cca 30 m , v obci Dubá, katastrální
kračovat v dalších krocích k uskutečnění prodeje
08):
jedná
se
podle
vyhotoveného
geometrického
území Dubá. Jedná se o část pozemku před bu2,
předmětných částí pozemků podle záměru města
plánu
o
p.p.č.
1037/3,
zahrada
o
výměře
28
m
dovou č.ev. 111 v Rozprechticích.
Dubá, s tím že stávající komunikace vedoucí přes
p.p.č.
1295/3,
trvalý
travní
porost
o
výměře
359
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
m2, p.p.č. 1295/18, trvalý travní porost o výmě- předmětný pozemek nebude tímto prodejem do4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výbo- ře 152 m2, v obci Dubá, katastrální území Korce tčena a zůstane ve vlastnictví města Dubá.
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JUBILEA

Z městské matriky

Antalová Albína, Dubá
Himmer Miroslav, Dubá
Šrajerová Jarmila, Deštná

81 let
75 let

Dne 8.12. tomu je rok co nás opustil manžel Adam
Vokál. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Zarmoucená manželka, dcera a celá rodina

NAROZENÍ
Kilián Jan, Dubá

Naše milá maminko a babičko,
jsi naše zlaté sluníčko.
Ať Ti slouží zdravíčko
a máš pořád jen štěstíčko.
Všechno nejlepší k Tvým krásným narozeninám Ti z celého srdce
přejí synoé s rodinami.
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:
hasiči – 150, záchranná služba – 155, policie – 158, hasiči Dubá – 606 372 919, nebo 725 076 553

Dubáček -
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5) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se hospodaření
města Dubá k 31.10. 2008 a přípravy rozpočtu
města Dubá na rok 2009.
komentář starostky: Finanční výbor se seznámil s hospodařením města Dubá k 31.10. 2008.
K tomuto dni je od počátku roku 2008 hospodářský výsledek města 2 241 000,- Kč. Příjmy jsou
v porovnání k celoročnímu rozpočtu naplněny
z 89 % a výdaje jsou čerpány na 73 %. Finanční prostředky na bankovních účtech jsou celkem
13 930 507,- Kč. Finanční výbor dále navrhuje
připravit návrh rozpočtu na rok 2009 tak, aby byl
zveřejněn do 25.11. 2008 a schválen na veřejném
jednání zastupitelstva 11. prosince 2008. V takovém případě bude moci město hospodařit od počátku roku 2009 podle rozpočtu a nebude se muset schvalovat rozpočtové provizorium.
6) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ předloženou výroční zprávu o činnosti Základní školy
Dubá – příspěvková organizace města Dubá za
školní rok 2007 - 2008, viz příloha k nahlédnutí
na Městském úřadě Dubá.
7) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ předloženou výroční zprávu o činnosti Mateřské školy
Dubá – příspěvková organizace města Dubá za
školní rok 2007 - 2008, viz příloha k nahlédnutí
na Městském úřadě Dubá.
8a) PROJEDNALO předloženou písemnou žádost
manželů Ing. Jana a Ing Dany Daleckých, bytem
Dubá, ve věci pořízení změny stávajícího platného územního plánu sídelního útvaru Dubá, která
se týká změny zařazení pozemků p.p.č. 1977/2,
p.p.č. 1977/3 a p.p.č. 2002/1, v obci Dubá, katastrální území Dubá, ze stávajícího určení k funkčnímu využití jako výroba a sklady, bydlení nežádoucí na nové využití výstavba rodinného domu,
případně výstavba rekreačního objektu.
PROJEDNALO předloženou písemnou žádost Jany Šírové, bytem Liberec, ve věci pořízení změny stávajícího platného územního plánu
sídelního útvaru Dubá, která se týká změny zařazení pozemků p.p.č. 335/5 a p.p.č. 337, v obci
Dubá, katastrální území Dubá, ze stávajícího určení k plnění funkce zeleně na nové využití výstavba rodinného domu.
ROZHODLO na doporučení Stavebního úřadu Dubá v současné době již neprovádět žádnou
změnu stávajícího platného územního plánu sídelního útvaru Dubá a obě předložené písemné
žádosti zařadit k projednání do nového připravovaného územního plánu Dubá, jehož pořízení
bylo schváleno zastupitelstvem města Dubá dne
12.6. 2008.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: V obou žádostech se jednalo o parcely, které leží v části města Dubá, pro
kterou je zpracován územní plán. Bylo by tedy třeba provést změnu územního plánu, což je časově
i finančně náročné a došlo by k překrývání s pořizováním nového územního plánu.
8b) PROJEDNALO předloženou písemnou žádost manželů Ing. Petra a Ing. Lenky Vašákových, bytem Praha, ve věci vydání souhlasu
s umístěním stavby jednoho rodinného domu na
pozemku p.p.č. 184/3, v obci Dubá, katastrální
území Heřmánky (část Dolní Heřmánky).
PROJEDNALO předloženou písemnou žádost manželů Petra a Heleny Forejtových, bytem
Praha, ve věci vydání souhlasu s umístěním stavby jednoho rodinného domu na pozemku p.p.č.

432/2, v obci Dubá, katastrální území Heřmánky
(část Horní Heřmánky).
SOUHLASILO na doporučení Stavebního úřadu Dubá po předchozím kladném posouzení obou
předložených žádostí Správou CHKO Kokořínsko,
s umístěním rodinných domů na pozemcích p.p.č.
184/3 a p.p.č. 432/2, v obci Dubá, katastrální území Heřmánky, neboť tyto pozemky mají společnou
hranici s pozemky v zastavěném území.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Vzhledem k tomu, že parcely leží v částech města Dubá, pro něž není zpracován územní plán, přičemž parcely mají společnou
hranici s pozemky v zastavěném území a žadatelé
získali kladné vyjádření Správy CHKO Kokořínsko,
vydalo zastupitelstvo města Dubá souhlas s umístěním staveb. Stavebníci si tak mohou podat žádost
na stavebním úřadě o vydání územního rozhodnutí
o umístění stavby.
9) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky
týkající se:
– změn v novém jízdním řádu linkové autobusové dopravy pro období 2008/2009
komentář starostky: Společnost KORID LK, spol.
s r. o. nám sdělila, že od počátku platnosti nového
jízdního řádu linkové autobusové dopravy pro období 2008/2009, tzn. od 14.12. 2008 nebudou Libereckým krajem objednány tyto autobusové spoje: linka 500310, spoj č. 26 Česká Lípa – Holany
– Dubá s příjezdem do Dubé ve 22:45 (jede jen
v pracovní dny); linka 500190, spoj č. 16 Dubá –
Jestřebí – Česká Lípa s odjezdem z Dubé ve 22:45
(jede jen v pracovní dny; návrat od spoje 500310/
26); linka 500320, spoje č. 15 a 12 Dubá – Tuhaň,
Domašice a zpět s odjezdem v 16:15 a návratem v
16:45 (jede jen v neděli). Důvodem pro ukončení
provozu všech uvedených spojů je jejich dosavadní
minimální využití.
Dále dojde ke zkrácení trasy spojů č. 2, 4 a 9 linky
500340 Dubá – Blatce – Mšeno, Ráj do, resp. ze
zastávky Blatce, Tubož rovněž z důvodu minimálního využití; zastávky Mšeno, Ráj a Mšeno, Olešno
se nadto nacházejí mimo území Libereckého kraje. Všechny uvedené kroky byly společností KORID pečlivě zváženy a projednány s dopravcem
ČSAD Česká Lípa, a.s., který provoz uvedených
spojů dosud zajišťuje.
Jiné zásadní změny v objednávce veřejné dopravy
za účelem zajištění dopravní obslužnosti v okolí našeho města nejsou pro příští rok plánovány.
– přidělení městského bytu v Dubé
komentář starostky: Na doporučení bytové komise jsem přidělila uvolněný byt v Dubé, ul. Jana
Roháče 158 paní Simoně Jurákové, která v současné době bydlí s bývalým manželem a dětmi v
Dubé, ul. Českolipská 55.
– zveřejněných záměrů města Dubá na pronájem nebytových prostorů
komentář starostky: Město Dubá v říjnu 2008
zveřejnilo záměr pronajmout dva nebytové prostory: v současné době slouží jako cukrárna (v městském objektu č.p. 81 ve Školní ulici v Dubé) a prodejna textilu a oděvů (v městském objektu č.p. 12
na Masarykově náměstí v Dubé). Zájemci zaslali
své nabídky do 5.11. 2008 do 16.00 hodin na Městský úřad Dubá. O první nebytový prostor má zájem
5 uchazečů, o druhý 2 uchazeči. V následujícím
týdnu zvážím všechny nabídky a přidělím nebytové prostory zájemcům, jejichž účel využití bude
zřejmě pro naše město nejvýhodnější.
Dále v listopadu 2008 byl na úřední desce města
Dubá zveřejněn další záměr pronajmout nebytový
prostor využívaný jako kancelář (v městském ob-

jektu č.p. 45 na Masarykově náměstí v Dubé).
Zájemci mohou své písemné nabídky podat do
čtvrtka 27.11. 2008 do 14.00 hodin na Městský
úřad Dubá, podatelna.
– rekonstrukce Českolipské ulice v Dubé
komentář starostky: Rekonstrukce ulice započne na jaře 2009, neboť se zatím nepodařilo
získat všechna potřebná povolení.
– rekonstrukce chodníku Na Výsluní v Dubé
komentář starostky: Rekonstrukce chodníku
proběhla současně s rekonstrukcí kanalizace,
kterou prováděla společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Česká Lípa. Město
koupilo a položilo nové obrubníky a dodalo materiál na nové zábradlí.
– rekonstrukce chodníku v ulici Požárníků
v Dubé
komentář starostky: Na opravu chodníku byl
nakoupen materiál v hodnotě 43 100,- Kč. K vydláždění byla použita dlažba, která by měla být
v budoucnu používána všude tam, kde nebude
použit původní materiál.
– rekonstrukce veřejného osvětlení na náměstí v Dubé
komentář starostky: Veřejné osvětlení bylo
dokončeno a fi nanční náklady dosáhly částky
328 000,- Kč.
– rekonstrukce veřejného osvětlení na Novém Městě (za kostelem) v Dubé
komentář starostky: Rekonstrukce je dokončena, náklady byly cca 293 000,- Kč.
– úpravy stráně pod hřbitovem v Dubé
– úpravy lipové aleje z Dubé směrem na
Rozprechtice
komentář starostky: Zaměstnanci města pod
vedením ekoložky sl. Martínkové, vyřezali nálety,
vysekali starou trávu a upravili mnoho let zanedbávaná místa. Příjezd do Dubé směrem z České Lípy a Rozprechtic je daleko zajímavější a příjemnější. Všem patří poděkování.
– rekonstrukce zahrady v areálu Mateřské
školy Dubá
komentář starostky: Rekonstrukce probíhá
podle plánu. Firma Benjamín s.r.o. předala městu
dodávku herních prvků, na jaře 2009 bude ještě dokončeno dopravní hřiště a konečné úpravy
terénu. V případě příznivého počasí bude celá
akce ukončena do konce března 2009 a město tak bude moci požádat o proplacení fi nanční dotace z programu Regionální rady regionu
soudržnosti Severovýchod v předpokládané výši
2 713 429, 23 Kč.
– výstavby nového sociálního zařízení v Autocampu Nedamov
komentář starostky: Staré sociální zařízení bylo
odstraněno a začíná výstavba nového. V příští
letní sezóně se návštěvníci mohou těšit na nové
sociální zázemí.
– úpravy prostoru u autobusové zastávky
v Deštné
komentář starostky: V těchto prostorech byl
upraven terén, navezena zemina a vysázena
zeleň. Součástí je i strom, který bude sloužit
také jako vánoční. Akce stála cca 90 000,- Kč
a přispěje jistě ke zkvalitnění veřejného prostranství obce.
– opravy mostků v Zakšíně
komentář starostky: Dřevěné mostky jsou
v současné době našimi zaměstnanci opravovány a práce budou ukončeny do konce listopadu 2008.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka
Tomáš Novák, místostarosta
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Stručně o přínosu
pracovníků VPP pro město

Na konci listopadu jsme se opět na několik měsíců rozloučili s našimi pracovníky VPP, kteří se
od dubna do listopadu starali o čistotu a pořádek
v Dubé i okolních obcích.
Dříve než v krátkosti vyjmenuji, co všechno
se díky nim podařilo v našem městě realizovat,
chtěla bych jim všem srdečně poděkovat. Nebýt
právě jich, jen stěží by se nám podařilo udělat
v letošním roce takový kus práce. Všem bych
tedy prostřednictvím Dubáčku chtěla vzkázat:
„DĚKUJI za to, s jakou trpělivostí jste se věnovali úklidu v ulicích. Sama vím, jak dokáže hnout
žlučí, když po ránu vysbíráte všechny poházené odpadky a po obědě zjistíte, že můžete začít
znovu, neboť zdejší mládež, a bohužel nejen ta,
ještě nepochopila, proč že jsou tu ty odpadkové
koše. DĚKUJI za to, že jste celé měsíce úspěšně bojovali s neuvěřitelně rychle rostoucí trávou
a zákeřně poschovávanými psími výkaly. DĚKUJI i za to, že jste nám pomohli vyčistit zarostlé
aleje, které neuvěřitelně prokoukly. DĚKUJI za
to, že jste nevzdali boj s hromadami listí. Zkrátka DĚKUJI za vše, čím jste přispěli k tomu, aby
se Dubá stala ještě hezčí.“
Zvláště bych pak chtěla vyzdvihnout práci pánů Vlasty Donáta a Vaška Závory, kteří
se postarali o to, aby byla tráva posekaná na
všech obcích. O tom, jak těžká a navíc časově
náročná je práce se strunovou sekačkou, nikdo
nepochybuje.
Nyní k výčtu některých akcí, na nichž se
právě tito pracovníci významnou měrou podíleli. Kromě již výše zmíněného, se „děvčata“ pod
vedením paní Šimkové pustila do nátěru zábradlí
rozmístěných v různých koutech města. Ačkoliv
výsledek jejich práce, a to zejména na autobusovém nádraží, mírně narušily děti, které se po vzo-

ru „Hollywoodského chodníku slávy“ rozhodly na
čerstvě natřené zábradlí otisknout svoje podrážky, musím uznat, že místa, která dříve hyzdilo
oprýskané zábradlí, skutečně prokoukla.
Stejně tak prokoukl i parčík kolem památníku
u autobusového nádraží a u č. p. 200, které se
nám za pomoci našich VPP pracovníků podařilo vyčistit od náletových dřevin a zničených a po
léta neupravovaných křovisek.
V parných a suchých letních dnech už od
rána běhali po městě s konvemi a zalévali keříky i květinové záhony, díky čemuž jsme nepřišli
o žádné keře z nové výsadby (tedy výjma těch,
které se jakoby z nenadání vypařily a teď pravděpodobně zdobí něčí dvorky).
Společně s našimi stálými zaměstnanci se
pracovníci VPP postarali o úklid nepořádku na
několika místech ve volné přírodě. Kdypak bude
černým skládkám konec, to bohužel nedokážeme
odhadnout, ale prozatím se nám daří je úspěšně likvidovat.
Ve výčtu činností, na nichž se pracovníci
VPP podíleli, bych zkrátka mohla pokračovat
ještě dlouho, ale podle mne je to zbytečné, protože si jejich přínosu pro město jistě všichni všimli. Takže podtrženo, sečteno, všem pracovnicím
i pracovníkům VPP, se kterými jsme v letošním
roce pracovali, patří moje uznání a díky. Věřím,
že ačkoliv činnosti, které jsme pro ně připravili,
nebyly vždy jednoduché, byl pro ně čas strávený u města příjemným. Konec konců, užili jsme
si i docela dost legrace.
Závěrem nezbývá než vyjádřit jedno přání,
a to, abychom se u města s celou řadou z našich
milých VPP setkali i v příštím roce.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá
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Dubáček

Poděkování

Prostřednictvím Dubáčku bychom chtěli poděkovat panu místostarostovi Tomáši Novákovi, který
na konci listopadu připravil posezení se slavnostní večeří pro všechny pracovníky VPP a údržby
města Dubá. Děkujeme mu nejen za skvělé pohoštění, ale také za příjemnou atmosférou, kterou pro nás vytvořil.
–ZM–

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

Dovolujeme si vás upozornit, že v úterý
23. prosince 2008 a v pátek 2. ledna 2009
bude Městský úřad Dubá uzavřen z důvodů
dočerpání řádných dovolených. Děkujeme
za pochopení.

–ZM–

SBĚRNÝ DVŮR DUBÁ

Vážení občané, dovoluji si vás informovat,
že ve dnech 29., 30. a 31. prosince 2008
a následně také 2. ledna 2009 bude sběrný
dvůr v Dubé uzavřen z důvodu čerpání
dovolené. Děkuji za pochopení.

Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

Zasedání zastupitelstva
se bude konat 11. 12.
od 18.00 v Dubé
v objektu malé školy.

ZUBNÍ POHOTOVOST – PROSINEC 2008

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 6. 12.
MUDr. Martin Mareš
Komenského 358, Cvikov
tel. 487 751 431

neděle 21. 12.
MUDr. Miroslav Kopřiva
ul. 28. října 2707, Česká Lípa
tel. 487 520 706

pátek 26. 12.
MUDr. Pavel Hříbal
Revoluční 164, Stráž pod Ralskem
tel. 487 843 622

středa 31. 12.
MUDr. Jitka Makovičková
Havlíčkova 426/5, Česká Lípa
tel. 487 521 356

neděle 7. 12.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 901

pondělí 22. 12.
MUDr. Miroslav Pelc
B. Egermanna 634, Nový Bor
tel. 487 742 286

sobota 27. 12.
MUDr. Naděžda Motlíková
Eliášova 1545/9, Česká Lípa
tel. 487 853 014

čtvrtek 1. 1. 2009
MUDr. Jitka Červenková
Nám. Svobody 250, Zákupy
tel. 487 726 134

sobota 13. 12.
MUDr. Vladimíra Černá
Osvobození 446, Kamenický Šenov
tel. 487 767 614

úterý 23. 12.
MUDr. Ladislav Záruba
Jižní 1903, Česká Lípa
tel. 487 871 429

neděle 28. 12.
MUDr. Miroslav Kopřiva
ul. 28. října 2707, Česká Lípa
tel. 487 520 706

pátek 2. 1. 2009
MUDr. Zdeňka Lysická
Ústecká 2855, Česká Lípa
tel. 487 521 663

neděle 14. 12.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 901

středa 24. 12.
MUDr. Jiří Cajthaml
Děčínská 246, Žandov
tel. 487 850 436

pondělí 29. 12.
MUDr. Milena Horáčková
Mariánská 845, Česká Lípa
tel. 487 521 662

sobota 3. 1. 2009
MUDr. Milena Palková
B. Egermanna 231, Nový Bor
tel. 487 727 840

sobota 20. 12.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

čtvrtek 25. 12.
MUDr. Lubor Picmaus
ul. 28. října 2707, Česká Lípa
tel. 487 824 900

úterý 30. 12.
MUDr. Ivana Hanzáková
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel. 487 831 763

neděle 4. 1. 2009
MUDr. Jaroslav Lysický
Bulharská 844, Česká Lípa
tel. 487 823 530

Dubáček -
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Požáry sazí v komínovém tělese

Jednotka SDHO Dubá již několikrát vyjela na
požár sazí v komínovém tělese, proto několik
základních rad:
Stručný výtah z právních předpisů:
– komín je zpravidla svislá konstrukce s jedním nebo více otvory. Tyto otvory slouží k odvodu kouře z tepelných spotřebičů. Komíny
a kouřovody se musí udržovat v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna bezpečnost při provozu připojených tepelných
spotřebičů, zejména musí být zajištěna celistvost a neprodyšnost komínového pláště.
Dále je nutné zajišťovat čištění a kontrolu
komínů způsobem a ve lhůtách stanovených zvláštním právním předpisem - Vyhláška 111/1891 Sbírky zákona ČR o čištění komínů.

3) Nesmíte zapomínat na pravidelné čištění
komínů a vybírání sazí odborně způsobilou osobou. U topenišť na tuhá paliva 6x ročně a na
plynná 4x ročně.
4) Důsledná preventivní opatření účinná
z Vaší strany zabezpečí Váš majetek před požáry a ochrání zdraví Vaše i Vašich dětí.
5) V půdních prostorách je zakázáno skladování hořlavých látek ve vzdálenosti jednoho me-

Proto radíme:
1) Mějte na paměti, že za nezávadný
stav komínů nese odpovědnost správce,
nebo vlastník (majitel) objektu.
2) Komíny a kouřovody se musí udržovat v takovém stavebně technickém stavu,
aby byla zajištěna požární bezpečnost při
provozu připojených tepelných spotřebičů.
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tru od vnějšího povrchu komínového tělesa.
6) Je zakázáno používání komínů u nichž byly
zjištěny závady.
7) Dbejte na řádné zaústění kouřovodů z topných těles do komína. Dodržujte návody a technické podmínky stanovené výrobcem tepelných
spotřebičů.
8) V případě vzniku požáru sazí v komíně
urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál
z blízkosti komínového tělesa.
9) Nikdy nehaste případný požár sazí
v komíně vodou. Mohlo by dojít k jeho
popraskání a rozšíření požáru do bytových
prostorů.
10) Snažte se vždy jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky. V prvé řadě chraňte
život a zdraví, potom teprve majetek. Pomáhejte starým a nemocným lidem, invalidům, dětem, sousedům a svému nejbližšímu okolí.
11) Bezodkladně oznamte každý požár
na tísňovou linku Hasičského záchranného sboru - 150, 112 nebo na ohlašovnu požáru SDH Dubá - tel.: 606 372 919, nebo
725 076 553.
Jaroslav Hoza, Velitel JPO II SDHO Dubá

Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v říjnu
l Dne 1.10.2008 od 07:58 do 08:35 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
I. třídy číslo 9 – Dubová Hora s technikou RZA I
Nissan Patrol v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn havarovaný osobní automobil s nárazem do stromu.
Vozidlo bylo zajištěno proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku provozních kapalin.
Dopravní nehoda byla bez zranění a úniku provozních kapalin. Místo zásahu bylo předáno Policii ČR. Velitel zásahu: Miloš Mařík.
l Dne 1.10.2008 od 11:47 do 17:51 hodin vyjela
jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy číslo 9 v katastru obce Bukovec s technikou
RZA I Nissan Patrol a TA1 – A30 v počtu 1 + 5.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna nehoda nákladního automobilu, který se nacházel částečně mimo komunikaci. Na místě byly dvě zraněné osoby, kterým byla
do příjezdu Záchranné zdravotní služby poskytnuta předlékařská zdravotní pomoc. Dále jednotka vypomohla s transportem do sanitního vozu.
Havarovaný automobil byl zajištěn proti možnému
vzniku požáru (odpojení AKU) a dalšímu úniku
provozních kapalin. U vozidla došlo k protržení
nádrže, která byla provizorně utěsněna speciálním těsnícím tmelem. Na likvidaci úniku bylo použito 30 litrů sorbentu Vapex.
Před příjezdem odtahové služby bylo provedeno přečerpání motorové nafty do barelů. Na
místě bylo provedeno vyřezání zaklíněných větví v návěsu nákladního vozidla a poskytnuta pomoc odtahové službě s vytažením vozidla. Před
odjezdem byl proveden úklid komunikace. Velitel
zásahu: Kulhánek Pavel.
l Dne 6.10.2008 od 18:45 do 19:27 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci

I. třídy číslo 9, Deštná s technikou RZA I Nissan
Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byl zjištěn havarovaný
dodávkový automobil, který byl mimo komunikaci převrácen na střeše. Na místě dvě osoby bez
zranění. Vozidlo bylo zajištěno proti možnému
vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku provozních kapalin. Dopravní nehoda bez úniku. Velitel
zásahu: Tomáš Mařík.
l Dne 12.10.2008 od 12:41 do 14:20 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
I. třídy číslo 9 v KÚ Bukovec s technikou RZA I
Nissan Patrol v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěný
havarovaný osobní automobil mimo komunikaci.
Vozidlo bylo zajištěno proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a dalšímu úniku provozních
kapalin. Uniklé provozní kapaliny byly zlikvidovány 20-ti litry sorbentu Vapex. DN bez zranění.
Velitel zásahu: Ivan Geyčuk.
l Dne 16.10.2008 od 09:56 do 11:50 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
II. třídy číslo 260 u sběrného dvora s technikou
RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na
místo zásahu provedeném průzkumu byl zjištěn
havarovaný osobní automobil s čelním nárazem
do stromu. Zraněná řidička byla před příjezdem
jednotky mimo vozidlo a po příjezdu Záchranné
zdravotní služby byla předána do jejich péče. Vozidlo bylo zajištěno proti možnému vzniku požáru
(odpojení AKU) a úniku provozních kapalin. DN
bez úniku. Pomocí motorové řetězové pily bylo
provedeno vyproštění vozidlo ze stromu. Místo
zásahu bylo předáno Policii ČR. Velitel zásahu:
Otta Skřivánek.
l Dne 22.10.2008 od 23:32 do 23.10.2008 00:08

hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy číslo 9 – Nový Berštejn s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byl zjištěn havarovaný osobní automobil. Ve vozidle byla jedna zraněná zaklíněná osoba, která byla pomocí ručního vyprošťovacího zařízení
VRN 1 vyproštěna a předána do péče Záchranné zdravotní služby. Vozidlo bylo zajištěno proti
možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku
provozních kapalin. DN bez úniku. Místo zásahu
bylo předáno Policii ČR. Velitel zásahu: Tomáš
Mařík.
l Dne 23.10.2008 od 07:36 do 09:14 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
I. třídy číslo 9 v katastru obce Medonosy s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byly zjištěny dva havarované osobní automobily.
Na místě jedna zraněná osoba, která byla předána do péče Záchranné zdravotní služby. Vozidla
byla zajištěna proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a dalšímu úniku provozních kapalin.
Uniklé provozní kapaliny byly zlikvidovány 20-ti
litry sorbentu Vapex. Místo zásahu bylo předáno
Policii ČR. Velitel zásahu: Pavel Kulhánek.
l Dne 23.10.2008 od 16:25 do 18:16 hodin vyjela jednotka k požáru do obce Vrchovany s technikou CAS-32 T148 v počtu 1 + 2. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
hořící balík slámy, plot a větve stromů. Lokalizace
a následná likvidace byla provedena jedním proudem „C“. Při zásahu se spotřebovalo 3.000 litrů
vody. Příčina vzniku požáru je hra dětí s otevřeným ohněm, nebo úmyslné zapálení. Požár beze
škody. Velitel zásahu: Pavel Kulhánek.
Jaroslav Hoza

6
Kdopak se tu chystá slavit,
čípak je to vzácný den
nikdo nám ho nesmí zkazit,
možná budem pod stolem.
Svíčky s dortem zapálíme,
přiťukneme sklenice,
všechno dobré popřejem jí,
je to naše slavice.
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Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
ať duch úspěchů a vůle Tvoje stále vzkvétá.
Třeba že je na stole Rulandské šedé nebo Veltlín zelený,
spoléhej vždy na pohodu a veselí.

A když už radost nebo štěstí schází,
pamatuj, že vždy na blízku jsou Tví drazí.
Vše nej nej naší Áně Ložkoé k jejím půlkulatinám přejí
“ kluci z mokré čtvrti” Tak ať se daří!!

Chvála detailu

Dvojice náhodných návštěvníků Dubé vyšla od
samoobsluhy do Českolipské ulice a vydala se
k náměstí.
„To je krásnej barák,“ vydechla paní středního věku.
„ Fakt pěknej,“ souhlasil její partner.
„Asi je to radnice, že jo? „ dodala a on přikývl: „ Vypadá to tak.“
Ještě nedávno byla dubská radnice při prvním pohledu pro cizího člověka nezajímavý objekt. Stačilo ale vrátit oknům jejich původní rozměr a dělení a najednou se stavbě vrátil půvab
a důstojnost, s jakou počítali stavitelé, když radnici budovali. Někdo si řekne, vždyť jde jenom
o pár centimetrů a latiček, ale v celkovém dojmu
se tím fasáda neuvěřitelně proměnila. Kdyby oknům zůstala snížená výška, nebylo by to ono.
Kdyby příčky v okenních křídlech nebyly nebo
byly z vnitřní strany skla, působilo by to stejně
nevzhledně jako předtím.
Ponechat nebo vrátit domu tyto zdánlivé detaily znamená nechat naplno vyznít záměr architekta, znamená nechat domu jeho původní krásu. Je
zvláštní, že majitele určité značky auta nenapadne
vyměnit třeba dveře nebo kapotu s jiným typem
vozu, shání ty součásti karoserie, které k jeho autu
patří. Ale u domu se málokdo snaží vyměňovat
„součástky“ za ty, které se k tomu kterému domu
opravdu hodí. A je to škoda, protože právě takové
detaily vytvářejí konečnou podobu stavby.
–myš–

Odpady, odpady a zase odpady...

V polovině listopadu jsem měla možnost zúčastnit se jak středečního, tak i čtvrtečního svozu
komunálního odpadu z popelnic v Dubé i okolních obcích. Musím říci, že jsem byla překvapena hned několika nedostatky.
Tím prvním a z mé strany asi nejzásadnějším
problémem, který se nám nedaří vymýtit, je fakt,
že většina popelnic, a to zejména přímo v Dubé,
je stále ještě doslova zaplněna odpady, které patří do separátů. Ano, mám na mysli především
plasty. Celá řada občanů plní jim přidělené popelnice PET lahvemi, kelímky od jogurtů, atd.
V některých obcích, například v Tachově, se
místní úřad rozhodl proti tomuto nešvaru bojovat
poněkud svérázně. Popeláři dostali nařízeno,
každou popelnici před výsypem otevřít a zkontrolovat, a v případě, že v ní budou vidět plasty, nesmějí ji vyprázdnit. A věřte tomu nebo ne,
tamním „netřídičům“ tak nezbylo nic jiného, než
začít poctivě separovat.
Fakt, že nemalá část složek separovaného
odpadu tak přichází v našem městě vniveč mě
mrzí o to víc, že jsem se v Dubáčku již tolikrát
zmínila o tom, kolik peněz se nám díky vytříděnému odpadu vrátilo zpátky.
Další nepříjemnou a poměrně nebezpečnou
věcí, která se na podzim a v zimě objevuje stále častěji je, že občané sypou do popelnic ještě
teplý popel. CHYBA. Nejen že celá řada popelnic obsahuje množství hořlavého materiálu, jako
jsou papíry, hadry a v některých případech i listí
nebo větve, ale ani samotná nádoba není žáru
vzdorná. Jen v průběhu čtvrtečního svozu v Dubé, nebylo možné vysypat hned čtyři popelnice,
z nichž doslova sálalo teplo. V takovém případě
mají popeláři přísný zákaz obsah odpadní nádoby vzít do vozu, protože hrozí, že žhavý popel při
kontaktu s odpadem způsobí jeho vzplanutí.

Už v průběhu loňské zimy jsem na vás apelovala, ať necháte popel vždy zcela vychladnout.
Je třeba si uvědomit, že může dojít nejen ke zničení popelnice, ale také k ohrožení vašeho majetku, např. auta, v jehož blízkosti na mnoha místech popelnice stávají.
Dále bych chtěla podotknout, že v některých ulicích, např. v ulici Poštovní, Luční nebo
Na Výsluní, mají popeláři opravdu co dělat, aby
vykličkovali mezi nevhodně zaparkovanými vozidly. K některým domům je pro ně s tak velkým
autem obtížné dostat se popředu, natož k nim
nacouvat. Proto vás prosím, buďte k nim trochu
ohleduplní a nenechávejte vozidla stát někdy i téměř půl metru od obrubníků.
Samotnou mě překvapilo, že se v některých
popelnicích našly i nebezpečné odpady, jako
jsou barvy, které samozřejmě PATŘÍ NA SBĚRNÝ DVŮR! Pro ty, co už zapomněli, barvy můžete na SD Dubá ukládat zdarma.
Sběrný dvůr je kapitola sama pro sebe. V letošním roce jsme zaznamenali obrovský nárůst
množství odpadu, který naším dvorem prošel.
Podrobnou statistiku připravím do lednového vydání Dubáčku.
Ale vraťme se k popelnicím. Bylo by dobré,
aby se občané začali k této problematice stavět
poněkud zodpovědněji. Je třeba si uvědomit, že
vyjma poplatku 450,- Kč, který ročně zaplatíte za
popelnice, v podstatě veškerý další odpad, který
pochází z domácností, ať už jsou to pneumatiky,
nebezpečné odpady, stavební sutě, i velkoobjemový odpad, kterým je náš sběrný dvůr doslova
zahlcen, likviduje město na vlastní náklady. Proto bych byla ráda, kdybyste si mé apelace vzali k srdci a ukládali do popelnic pouze to, co to
tam patří.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

26.10. 2008 se uskutečnil již 8.ročník výstupu na
Nedvězí u Dubé. Na startu se sešlo 22 poutníků
a psí mimino Dick a společně si vyšlápli podzimní
přírodou ke kruhové vyhlídce Nedvězí. Cesta vedla
Pramenným dolem přes Dražejov a osadu Nedvězí
až k vrcholu. Přestože vládla kolem mlha, bylo teplo a při závěrečném výstupu dokonce prorazilo sluníčko. K dobré náladě přispěly i tatranky od stálého
sponzora pana Milana Flégla, který letos přidal pro
dospěláky i něco pro zahřátí! Děkujeme moc!

Těšíme se na setkání při dalším již devátém
ročníku! Chůzi zdar!
Jana a Pavel Maškovi

Policistkou či policistou se může stát každý,
kdo je občanem ČR, bylo mu 18 let, má minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, není členem politické strany či hnutí a doloží svou trestní bezúhonnost. Pak už jen stačí úspěšně projít psychologickým testem, zdravotní prohlídkou
a prověrkou tělesné zdatnosti.
Deset důvodů proč pracovat pro Policii České
republiky:
1. Práce, která má smysl a pomáhá celé společnosti.
2. Garantované hmotné zajištění a kariérní postup.
3. Široké uplatnění dosaženého vzdělání a možnost
dalšího vzdělávání a získání akademických titulů.

4. Ozdravné pobyty a lázeňská péče hrazené
Policií České republiky.
5. Rozvoj fyzických schopností (policie má řadu
sportovních zařízení).
6. 6 týdnů dovolené ročně pro každého policistu
nebo policistku.
7. Nadprůměrný plat.
8. Osobní příplatky a příplatky za vedení dle úrovně.
9. Za kvalitní a dlouholetou službu odchodné
a výslužné ze zákona.
10. Propracovaný systém sociálních a kulturních
benefitů jako vlastní rekreační zařízení, příspěvky na rekreace, stravování, penzijní připojištění,
sportovní a kulturní akce a další.
nprap. Bc. Ivana Baláková

Výstup na Nedvězí

Nábor Policie ČR

Policie České republiky –Okresní ředitelství Česká Lípa nabízí ženám a mužům pracovní místo
ve služebním poměru příslušníka Policie ČR. Nezávaznou přihlášku si zájemci mohou podat kdykoli prostřednictvím internetu na adrese www.nabor.policie.cz . Pokud uvedete svůj telefon, zavolá vám personalista Policie ČR, kterého se můžete zeptat na konkrétní nabídku volných míst nebo
si s ním dohodnout schůzku. Kontaktní osobou
pro náborovou kampaň na Českolipsku je paní
Hana Karčová, kterou lze kontaktovat telefonicky na lince 974 471 409 nebo osobně v pracovní
dny pondělí – pátek od 7.00 do 15.30 hodin na
adrese Policie ČR – Okresní ředitelství Česká
Lípa, Pod Holým vrchem 1734.

Dubáček

Dubáček -
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PLACENÁ INZERCE

ČASOVĚ OMEZENÁ AKCE
SLEVA 50 % na POV

PLACENÁ INZERCE

Pouze pro smlouvy uzavřené
v rozmezí od 3. 11. 2008 do 31. 1. 2009.
Jste-li vlastníkem vozu s obsahem:
Zaplatíte:
od 1351 ccm do 1450 ccm
od 1851 ccm do 2000 ccm

2. 640 Kč
4. 160 Kč

Ušetřete na pojistném!!
Sjednat povinné ručení můžete v:
Agenturní kanceláři Generali Pojišťovny a.s. Mimoň,
Mírová ul. 108, Mimoň.
Nebo se obraťte na naše spolupracovníky:
Adriána Pazinková
Blanka Burešová
vedoucí ag. kanceláře
agentura.mimon@email.cz
tel: 777 239 729
tel: 774 939 729
Ing.Hana Křemenová
tel: 606 550 037

Zbyněk Čepela
tel: 725 748 264

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
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Turistická putování

ZA STARÝM HRADEM

V okolí Dubé je mnoho míst poznamenaných
dlouhou historií kraje, a také mnoho zajímavých
přírodních lokalit. Jejich působivost a krása se
mění podle ročních období, často právě pozdní
podzim či zima zdůrazní kouzlo krajiny a ukáže
ji v podobě, kterou vegetace během letního období zastiňuje.
Vydáme se z Dubé po červené turistické
značce kolem hřbitova k Mlýnku. Když míjíme
dům, stojící v údolí, všimneme se odhalené roubené zadní části objektu, která dokládá složitou

ristickou až k rozcestí na návrší. Tam odbočíme
vlevo k jednomu z řady betonových bunkrů, které
tvoří linii, zčásti dvojitou. První z nich je nad vrtem vrchovanského vodovodu a řada končí v louce nad Rozprechticemi. O smyslu tak důkladného
opevnění právě této lokality se můžeme jen dohadovat. Za bunkrem pokračujeme vpravo, cesta
v mírném zařezu stoupá bukovým lesem. Napra-

Dubáček

a vede mezi polem a pastvinou. Na návrší napravo vidíme střechy domů osady Horky, před námi
se tyčí Berkovský vrch (482 m) se zříceninou
Starého Berštejna a obcí Vrchovany. Vedle cesty mezi dvěma mohutnými jírovci, z nichž pravý je
opravdu jedinečný, stojí Boží muka před několika
lety opravená sdružením Drobné památky severních Čech. Přicházíme už do Vrchovan, u plotu

Roubená část domu na Mlýnku

stavební minulost tohoto domu. Přejdeme přes
potok a krajem posekané louky se vpravo dáme
Cesta v lese

vo si všimneme zvláštně zvlněného terénu, vlevo
mezi stromy pak dalšího bunkru.

Boží muka mezi jírovci

první zahrady půjdeme vpravo a podél zemědělského objektu se dostaneme přímo k hospodě,
která je v současné době zavřená z důvodů rekonstrukce. Napovídají tomu i rozbitá okna sálu
v prvním poschodí.
Dlážděnou silnicí se dáme vpravo. Po obou
stranách míjíme zajímavé objekty. Nejprve velký zděný dům s velmi pěknou klasicistní fasádou, datovaný nad zazděným vchodem 1850.

Schody na Mlýnku

ke schodům, stoupajícím na skalnatou vyvýšeninu, kde také kdysi stával dům. Dnes po něm
zbyla jen studna se čtverhrannou obrubou a ka-

Zvlněný terén v bukovém lese

U kraje lesa půjdeme vpravo podél lesního
porostu, na ohražené pastvině uvidíme dva bunkry druhé linie. Dojdeme až k cípu lesa, kde je
po levé straně opět bunkr. Cesta se stáčí doleva
Klasicistní dům ve Vrchovanech

A hned za ním zajímavý zčásti roubený špýchar,
bohužel neudržovaný. I další dům, roubený, sto-

Zbytek domu nad Mlýnkem

menná zeď se sklepem, vysekaným do skály. Pěšinou po pravé straně pločiny dojdeme k cestě
u turistického rozcestníku. Po červené turistické značce pokračujeme vpravo, okolo několika
chat a podél údolí, lemovaného působivým pásem skal, až k dalšímu rozcestníku v místě, zvaném Pod Červeným vrchem. Můžeme jít v trase
původní cesty, která vede souběžně s novou tu-

Poslední z řady bunkrů

Špýchar

Dubáček -
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jí za prohlédnutí. Na druhé straně silnice uvidíme vážně poškozenou kapli Nanebevzetí Panny
Marie z roku 1801, k ní těsně přiléhá budova bý-

Opevněná hradní zeď
Kaple a bývalá škola

valé školy. O obci Vrchovany je písemný doklad
z 18.2.1402, kdy patřily Jindřichu Hlaváčovi z Dubé, po roce 1620 byly Václavu Berkovi z Dubé
konfiskovány a posléze předány Waltru Buttlerovi spolu s Novým Berštejnem. Roku 1765 zdecimovala obyvatelstvo morová nákaza. Při sčítání
v roce 1931 měly Vrchovany i se samotami, které
k nim patřily, 54 domů a žilo zde 211 obyvatel,
z nichž se 7 hlásilo k české národnosti. Podle
sčítání v roce 2001 má obec 46 domů a 96 obyvateli, je samostatnou správní jednotkou s vlastním obecním úřadem.
V zatáčce, kde půjdeme dále rovně po zachovalé dlážděné cestě, si všimneme po levé
straně příkopu, vysekaného do skály. Stoupáme
po žluté turistické značce, míjíme velký průjezd
v roubeném objektu, který je sídlem chovu koní,

Vodárna na úbočí kopce

získal hrad do užívání již v roce 1972 a od té
doby jej rekonstruuje. Pro zájemce pořádá dny
otevřených dveří a je možné se s ním spojit na
telefonním čísle 721 679 711. Upozorňuje, že
hrad byl již 5x vyloupen a on sám tam byl přepaden, proto je objekt hradu dobře zabezpečen
proti zlodějům. Velmi výmluvný doklad o stavu
naší společnosti.
Vystoupáme bukovým lesem ke zbytkům
okrouhlé obranné bašty, která je někdy považo-

opuštěn, protože Adam Berka z Dubé s manželkou Kateřinou z Hungerkostu si dali postavit pohodlnější zámek Nový Berštejn. Na vyhlídkovou
plošinu vede strmá stezka, ale kdo se vydrápe
nahoru, nelituje. Dolů pak půjdeme pěšinou vlevo. Při pohledu zpět vidíme úžasnou masu čedičové skály, na které se tyčí zbytky hradu. Černý
slepenec kamenů, tvořící vrchol kopce, korunovaný zbytky zdí je opravdu působivý.

Skalnatý vrcholek s hradem

Sestupujeme k prvnímu stavení, roubený dům
čp. 38 byl v letech 1949 – 59 sídlem spisovatale

Sídlo chovu koní

kolem jejichž pastvin jsme do Vrchovan přicházeli. Značka zkracuje oblouk cesty pěšinou přes
louku a úzkým průchodem po několika schodech
mezi domy. Vpravo od cesty se všimneme vodárny a zajímavé roubené usedlosti za ní. Hlavní vo-

Zbytky obranné bašty

vána za zbytky cisterny na vodu, a pokračujeme
až k místu, kde můžeme nahlédnout do skalní
Novodobá podoba čp. 38

Usedlost s vodárnou

dárenská, vzorně opravená, stavba stojí u kraje
lesního porostu. Před ní zabočíme do lesa a jdeme stále po žluté značce, která stoupá obloukem
vzhůru. Na letáku, pověšeném na několika místech, se dočteme, že hrad je uzavřen, přístupná je jen vyhlídková plošina. Pan Miloš Novák

Zdivo bašty

průrvy těsně pod samotným hradem. Díváme se
již na zdivo hradu, ze kterého se dochovala hlavně čtverhranná věž, kde jsou i obytné prostory.
Zeď je z důvodů bezpečnosti zvýšena palisádou.
Hrad byl postaven pány z Dubé po roce 1402,
poprvé je písemně zmíněn pod jménem Berkenstein v roce 1437, ale v letech 1540 – 80 byl již

Jiřího Weila, který byl do tehdejšího nově zřízeného okresu Doksy (do té doby byla okresním městem Dubá) vyslán jako „kulturní patron“. Za ním
sem jezdil mimo jiné světoznámý básník, překladatel a tvůrce koláží Jiří Kolář. Původní chalupa
čp. 38 pocházela z 18. století. Vrchovany ovšem
navštívil i Karel Hynek Mácha, Starý Berštejn zařadil mezi své Hrady spatřené. Další osobností Vrchovan je básník Karel Šiktanc, který tu již dlouhá
léta přebývá.
Zpět do Dubé se můžeme vydat od zavřené
hospody autobusem, anebo půjdeme dále po žluté
turistické značce mezi domy v dolní části Vrchovan a lesem na návrší nedaleko kaple sv. Barbory. Sejdeme k rozcestí nad Mlýnkem, kde se kratší
cestou po červené značce vrátíme do Dubé. Zvolíme-li ale ke zpáteční cestě autobus, absolvujeme
pěší chůzí pouhých 5 - 6 kilometrů.
–myš–
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Otužování

Na základní škole Dubá začal již druhý měsíc
programu otužování. V tomto školním roce se
zapojil rekordní počet dětí 73! Každý den (pokud neprší a teplota nepřekročí -10 °C) vybíhají
rozesmáté děti ze dveří školy na dvůr a v doprovodu třídních učitelek si protahují tělo, oblečené
do trička a kraťasů!
Tento program se setkal se zájmem i v MŠ
Dubá. Zde začali s otužováním také 1.10. 2008
a do programu otužování dětí předškolního
věku jsou zapojeny děti ze třetího oddělení
– Motýlci. Získali souhlas všech rodičů a mají jejich podporu. Děti jsou nadšené a užívají
si to.Otužují se po svačině mezi 9-10 hodinou
s paní učitelkou Mynaříkovou a paní asistentkou Honcovou.
Všem otužilcům přeji pěkné zážitky a všem
otužilým učitelkám hodně zdravých dětí!
Mgr. Jana Mašková

ZŠ Dubá od září 2008
má rozšířenou separaci
o použité baterie
a drobné
elektrospotřebiče.
Nabízíme veřejnosti

Čtu, čteš, čteme

Děti, stala se hrozná věc! Dneska ráno tady
byli skřítci, udělali tady hrozný nepořádek a nemůžu najít ani brýle! Pomůžete mi?“, to uslyšely děti od knihovnice paní Petráňové, když
přišly do knihovny v Dubé ve čtvrtek 6. listopadu, aby si popovídaly o knížkách. Samozřejmě, že pomohly. Zařadily knížky podle jmen
autorů, obalily knížky bez obalů a objevily
ošatku s úkoly – např. napiš, co dělá spisovatel, knihovník, čtenář – najdi knihu Václava
Čtvrtka, slož obrázek a najdi knížku, do kte-

ré patří, a spoustu dalších. Všechno proběhlo
v úsměvném prostředí a děti získaly jiný pohled
na knihovnu, než jen sedět a poslouchat povídání o knížkách.
Děkujeme paní Petráňové za pěkný nápad –
pozvat skřítky – a přejeme jí mnoho čtenářů.

možnost tyto složky
přinést do školy,
a to každý pátek od 7,307,45 nebo po telefonické
domluvě s pí. Maškovou
na čísle 723 734 892.

V sobotu 8.11. 2008 prvňáčci, druháci a čtvrťáci ze ZŠ
Dubá uvítali nové občánky města Dubá v obřadní síni
MěÚ Dubá.

Poděkování

Když jsem nastoupila jako vychovatelka do ZŠ
v Dubé, moc lidí jsem neznala. Teď jsem měla
možnost poznat paní Šimovou. Pozvala jsem ji
k nám do školní družiny, neboť ona umí vyrábět
z těsta různá zvířátka, postavičky aj.
Byla velmi ochotná, pro děti přinesla těsto,
aby si každý mohl něco vyrobit. Nejen že každému pomohla a ukázala jak to dělat, ale také
pro každého přinesla nějaký hotový kousek. Děti
měly velkou radost a já dobrý pocit z toho, že
jsem je seznámila s někým, kdo něco umí. Proto
chci touto cestou paní Šimové poděkovat.
Lenka Treutnerová,
vychovatelka ŠD, ZŠ Dubá

Mgr. Jana Mašková

Dubáček -
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Ve škole je Adéla

Ve čtvrtek 20.11. 2008 děti z chovatelského
kroužku ZŠ Dubá a děti z oddílu Bodlinky,i několik osmaček , navštívily program ZOO Liberec, který se skládal ze tří pobytových míst.
Hned po příjezdu do Liberce uvítal děti průvodce ZOO. Na procházku mezi sudokopytníky a lichokopytníky si s sebou vzal poníka Totynku, kterou mohly děti vést. Zastávka byla
u mraveniště a spoustu zajímavostí o mravencích se bude hodit na jaře, až se všichni vypraví k probuzenému mraveništi v lese. Odměnou
bylo pak sledování koupání slonů, kteří jako jediní u nás nejsou připoutáni a pohybují se volně. Následoval přesun na „Smeťák“, bývalou
skládku, dnes upravené sportoviště. Venku bylo
deštivo, a tak jsme využili aktivity uvnitř, které
navazovaly na ZOO. Dokonce se dařil i úkol,

přiřadit latinské názvy ke zvířatům. Vyčerpaní jsme uvítali oběd – čočkovou polévku a „blbouny“ plněné povidly. Ani se nám z vytopené

místnosti nechtělo. Ale čekala nás poslední zastávka – v městském útulku Bobík. Pejskové,
kočičky, handicapovaní živočichové z volné přírody. Zajímavé osudy všech jsme vyslechli i se
slzami v očích. Naše srdce však zasáhl osud
angorské králice, kterou kdosi odhodil v krabici
v parku. Bylo na ní vidět, že se ráda chová. Ve
škole jsme našli místo ve třídě u zvířátek, dali
jsme jí jméno Adélka. Dokonce se může volně
pohybovat, protože je zvyklá doma a bobečky
dělá do domečku!
A tak nás hřeje u srdce, že jsme mohli pomoci! Všem se líbilo.
Děkujeme MěÚ Dubá, který uhradil dopravu
jako odměnu chovatelskému kroužku.
Mgr. Jana Mašková

Na dopravním hřišti
V úterý 18.11. se čtvrťáci ze ZŠ Dubá vypravili
načerpat vědomosti na dopravní hřiště v České
Lípě. Ujala se jich milá policistka v uniformě
městské policie a patřičně jim vysvětlila, co se
na kole může a co ne. Následovaly cvičné jízdy
a cviční nebo cvičení? chodci se procházeli jen
po přechodech. Nikomu nevadilo, že je mráz!
Těšíme se na jaro, kdy se budou prověřovat
naše uložené vědomosti.
Mgr. Jana Mašková

Jak probíhá rekonstrukce zahrady v MŠ?

První etapa rekonstrukce zahrady mateřské školy
se úspěšně nachýlila ke svému konci. Práce na
zahradě začaly 19. září demolicí starého altánu
a vykopáním základů pro další domek. Tyto práce
provádí firma Antonína Lupoměského.
7. října pracovníci města započali odstraňovat původní houpačky a průlezky, prořezali stromy, rozbořili staré a nepoužívané pískoviště. Po
proořezání stromů se zahrada jakoby zázrakem
zvětšila a bylo po starostech, kam umístit naprojektované hrací prvky.
15. října nastoupila do školky firma Benjamin a začala s výkopovými pracemi pro dopadové plochy a s montáží herních prvků. Zemina,
která byla odtěžena bude použita na „bobovací
kopeček“, část se použila na dorovnání terénu
a srovnání nerovností, které vznikly v souvislosti
s používáním těžké techniky.

Také již byly vykopány základy budoucího
jezírka, které na své dokončení musí počkat do
jara, stejně jako sportovní část zahrady.
13. listopadu předala firma Benjamin dokončenou hrací část zahrady spolu s upravenými
a srovnanými plochami, které musí počkat do
jara, než na nich vyroste nová tráva a budou se
moci začít používat.
V této souvislosti prosíme rodiče o pochopení a o trpělivost. Nepouštějte děti do této části zahrady. Vše si musí „sednout“, betony řádně vytvrdnout, aby ukotvení prvků bylo opravdu
bezpečné a vytrvalo budoucímu náporu, zemina
musí slehnout, tráva dobře vyklíčit.
Pokud by došlo ke znehodnocení povrchů,
muselo by se vše na jaře opravovat a používání
zahrady by se muselo oddálit.
Velmi děkuji všem, kteří se doposud svými

silami podíleli na pracích souvisejících s rekonstrukcí – panu Šarmovi a Mynaříkovi, pánům
Tomáškovým, panu Povejšilovi, panu Tomsovi,
místním hasičům a hlavně pracovníkům města,
kteří se řádně zapotili při demolici starého zařízení a při průklestu stromů.
Děti tak dostanou nové průlezky, houpačky,
skluzavky, kolotoč, mlhoviště a další velmi zajímavé atrakce na zahradu.
Tento projekt je financován z programu
Regionální operační program NUTS II Severovýchod
Prioritní osa: 2. Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory: 2.3. Rozvoj venkova se spoluúčastí města.
Zdena Šindelářová, Mateřská škola Dubá
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Kultura
Vánoční koncert

v kostele Nalezení sv. Kříže v Dubé
v neděli 14. prosince od 18 hodin
Vystoupí pěvecký sbor Camella z Nového Boru.
Všichni jsou srdečně zváni.
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Štědrovečerní bohoslužby

Všichni jsou srdečně zváni na Štědrovečerní
Bohoslužby, které se konají v
kostele sv. Václava v Deštné od 16 hodin,
kostele Nalezení sv. Kříže v Dubé od 20,30 hodin,
kostele sv. Havla v Tuhani od 22 hodin.

Vyšívané
kuchařky
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě pořádá od 15. listopadu výstavu „Vyšívané kuchařky“ ze sbírek Regionálního muzea v Jílovém
u Prahy a ze sbírek soukromých.
Zapůjčené vyšívané kuchařky z 1. poloviny
20. století, patřily k výzdobě kuchyňských domácností na venkově i ve městě. Jílovské muzeum pořádalo výstavu pod názvem „Kde láska má
své sídlo, tam štěstí bývá zřídlo“ v roce 2005. Kuchařka s tímto nápisem byla první, kterou muzeum v Jílovém získalo do svých sbírek v r. 1993.
Vyšívané kuchařky zdobily a zároveň chránily
zákoutí kuchyní našich babiček a prababiček.
Věšely se na stěnu v kuchyni a přinášely různá moudra. Kuchařky byly obvykle vkusně zdobené a vypovídaly o zručnosti a o kuchařském
umění hospodyně.
Nejčastější tematika vyšívaných obrázků často
se žertovnými texty se týkala vaření, milostného
a rodinného života a štěstí: Dle kuchyně se soudí
hospodyně, Kde česká hospodyňka vaří, tam se
dobře daří, Kdo radosti nemá, ten ji marně hledá.
Nechme námi proniknout dávné časy našich
babiček, jejich vyšívaných kuchařek, které můžete shlédnout v galerii do 31. prosince 2008.
L. Špatzová

Vážení přátelé,
srdečně Vás zveme na akci „Vánoce na hradě“, kterou pořádáme na hradě Lipý poslední adventní
víkend 20. - 21. prosince. Kromě tradičního vánočního jarmarku Vás čeká řada doprovodných akcí,
živý Betlém, stylová taverna, ochutnávka vín v hradním sklepení a další (plakát v příloze).
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Tereza Badinová

Konec roku je za dveřmi a s ním
přichází i čas nejkrásnějších
svátků. Chtěli bychom vám všem
popřát krásné Vánoce, plné pohody
a nezapomenutelných zážitků.
Zároveň chceme všem našim čtenářům
a dopisovatelům poděkovat za
zachování přízně. Věříme, že i v roce
2009 si na stránkách Dubáčku
každý z vás najde něco zajímavého.
Připravujeme pro vás nové rubriky.
Více však nebudeme prozrazovat.
Ještě jednou vám přejeme kouzelné
svátky vánoční a v novém roce
2009 mnoho úspěchů, radosti, štěstí
a pevného zdraví.
Redakční rada Dubáčku

ku potěše oka i domácího krbu
Dubáček -
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Vánoční výstava

Už koncem listopadu, týden před začátkem adventu, začala v Galerii Pošta v Dubé tradiční Vánoční výstava. Letos se na ní objevila kromě obrazů a grafik především spousta nádherných fotografií a ve vstupním vestibulu roztomilé práce dětí
ze Základní školy ve Starých Splavech. Jelikož
je výstava prodejní, rozhodly se děti, že vyrobí
věci, které by si mohl někdo koupit, a utržené
peníze pošlou na školní pomůcky nepálské holčičce, kterou dlouhodobě podporují. Jak řekla na
vernisáži Petra Šolcová, učitelka splavských dětí,
stačí pouhých šest tisíc korun na to, aby holčička
v Nepálu mohla celoročně chodit do školy. I to je
však částka, která se vybírá nesnadno. A tak jsou
ve vestibulu galerie k mání za přijatelné ceny roztomilé a krásné prvky vánoční výzdoby.

Také v ostatních dvou místnostech Galerie
Pošta jsou vystavené věci, které je možno koupit. Letos se jedná výhradně o výtvarná díla, na
výstavě chybí „lidové“ ruční práce jako například
textilní výrobky, dřevěné hračky, šperky a pod.
To je však zřejmě jediná věc, kterou lze výstavě vytknout. Jinak vzbuzuje vesměs libé pocity.
Přes obrovskou různorodost vystavených prací
není totiž instalace roztříštěná, naopak.
V místnosti proti vchodu jsou vystaveny fotografie českolipského fotografa Františka Richtera,
z nichž lze kromě smyslu pro poezii vyčíst zkušenou ruku a dlouhou praxi. Tamtéž vystavené
obrazy a kresby Markéty Myškové také zaznamenaly od loňské výstavy viditelný vývoj, přinejmenším od přírody k architektuře. Ve velké galerijní
místnosti zaujme hned několik odlišných autorů.
Tomáš Černý svými vyzrálými monotypy, které
oponují malovaným obrazům. Pepa Středa velikými panoramatickými fotografiemi a kalendáři. Felix Krautgartner barevnými grafikami, které
vytvořil fotografickou cestou. Jim blízké jsou také
abstraktní fotografie Jany Taibrové. Také klasicky
pojaté krajinářské fotografie Miroslava Málka jsou
evidentně pořízeny zkušeným okem.
Pokud tedy někdo chce dát svým blízkým pod
stromeček něco, co nebylo koupeno v supermarketu, má příležitost, která není všude obvyklá.
Vánoční výstava v Galerii Pošta bude otevřena
do 14. prosince vždy ve středu (9-11), v pátek
(14-16), v neděli (10-12) a po dohodě (kontakty
jsou na dveřích galerie) kdykoli.
Zdeněk Dudka

Městský úřad Dubá přeje
tímto všem svým občanům
radostné a poklidné
Vánoce a do nového roku
2009 mnoho štěstí, zdraví
a spokojenosti.

Živý betlém
Zahrada katolické fary ve Mšeně
17. prosince 2008 18:00 - 20:00
Ve farní zahradě bude k vidění figurální betlém a živá domácí zvířata.
Návštěvníci mohou poslouchat koledy,
ohřát se u slavnostního ohně, či okusit svařené víno.
V adventním programu vystoupí mšenský farář Bohumil Bártek,
děti z Mateřské a Základní školy ve Mšeně,
místní Základní umělecké školy, Dětského domova v Dubé-Deštné
a mšenský pěvecký soubor Intermezzo.
Součástí akce bude předávání dárků ze „Stromu splněných přání“.
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Kam jít v prosinci

Dubáček

Prosíme všechny pořadatele, aby zasílali své programy vždy do 15.dne v měsíci na adresu kultura@mestoduba.cz
PO 1.

Spiknutí proti jeho
veličenstvu

Přednášku o velmi významné době,
především okolo 19. století, povede
PhDr. Jiří Pernes

19,00

Marie Rottrová + Neřež

Vystoupení stálice české populární
hudby se skupinou Neřež

300,-

ÚT 2. Jiráskovo divadlo Česká Lípa 19,30

Vánoční salón Fešáků

Vánoční představení legendárních
Fešáků

220,-

Příběh britského školáka, který
prožívá soukromé radosti i starosti
a lehce paroduje svět dospělých

40,-

ÚT 2.

Akademie
Česká Lípa 19,00
J. A. Komenského
Městské divadlo

Nový Bor

ST 3. Jiráskovo divadlo Česká Lípa

ST 3.

Městské divadlo

Nový Bor

8,30
Tajný deník Adriana Molea
a 10,30
19,00

SO 6. Jiráskovo divadlo Česká Lípa 15,00

NE 7.

PO 8.

Navrátilův sál

Nový Bor

14,00

Akademie
Česká Lípa 19,00
J. A. Komenského

Ondřej Ruml a Big Band CL Vánoční koncert swingového
a jazzového orchestru, který se
představí s celou řadou hostů
Aladinova kouzelná lampa

Setkání s lidovkou
a evergreenem

Vystoupení zpěváka a kytaristy
s bohatou muzikantskou dráhou

90,-

Klasický shakespearovský
příběh v jedinečném podání
Západočeského divadla Cheb

270,-

Aneb 3 pohádky k pousmání. Souboj
dvou pohádkářů o přízeň diváků

50,-

Blázinec v 1. poschodí

ST 10.

Navrátilův sál

Nový Bor

19,00

Vladimír Václavek –
Hudební sklepy

až do
NE 14.

Galerie Pošta

NE 14. Kostel Nalezení
sv. Kříže
NE 14.

Vlastivědné
muzeum
– Biberova síň

ÚT 16.

Navrátilův sál

ST 17. Městské divadlo
ČT 18.

Dubá

Dubá

18,00

Česká Lípa 17.00

ČT 18. Městské divadlo

Romeo a Julie

Honzování
Vánoční výstava

Prodejní výstava, kterou pořádá
Podbezdězský spolek intelektuální,
poetický a okrašlovací

Vánoční koncert

Těšit se můžeme na pěvecký soubor
Camella z Nového Boru

Štěpán Rak

Nový Bor

19,00

Zhasínání

Nový Bor

19,00

Fešáci

Akademie
Česká Lípa 19,00
J. A. Komenského
Nový Bor

19,00

50,-

240,-

19,00

10,00

Vratislav Bretšnajdr zahraje známé
písně od lidovky až po moderní
šlágry

J. Obermaierová a O. Navrátil
v hlavních rolích komického příběhu

Nový Bor

Nový Bor

50,-

PhDr. Čelko a Mgr. Smejkal
společně přiblíží dobu, jež
poznamenala celý národ

Městské divadlo

SO 13. Městské divadlo

Nejznámější příběh z pohádek tisíce
a jedné noci o princi Aladinovi a jeho
kouzelné lampě

Československá krize
1967-69

PO 8.

ČT 11. Jiráskovo divadlo Česká Lípa 19,30

150,-

Irské balady

To byl teda Silvestr

Bravurní kytarista zahraje nejen
staročeské koledy
Koncert novoborské folkové skupiny
a jejích hostů

55,-

Vánoční koncert české country
skupiny

200,-

V předvánočním čase se divákům
představí znalkyně keltské a irské
problematiky, Mgr. Věra Klásková
Diváci budou svědky setkání
několika generací při oslavě
Silvestra. Hrají: M. Bočanová,
A. Gondíková, J. Šulcová, M. Zounar

220,-

Dubáček -
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Poděkování

Rády bychom touto cestou poděkovaly L. Wagenknechtovi a J. Jeništovi za čas, který věnovali žákům fotbalu.
Pavlíková H., Dvořáková R.

Tělovýchovná jednota Slavoj Dubá
přeje všem sportovcům, příznivcům
sportu a občanům města krásné
a poklidné Vánoce, plné radostných
okamžiků a do nového roku 2009
mnoho pracovních i osobních
úspěchů, štěstí, pevné zdraví
a splnění vytčených cílů. Všem,
kteří nám zachovávají svou přízeň
a pomáhají nám s rozvojem sportu
v našem městě, především pak
našim zastupitelům v čele s paní
starostkou Mgr. Zdeňkou Šepsovou,
ze srdce děkujeme.
Fr. Kubišta

Sport
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TJ Slavoj Dubá, společně se Základní školou Dubá
a pod záštitou Města Dubá pořádá

Vánoční halový turnaj
6. prosince 2008 – od 8,00 do 15,00 hod.
1. ročník fotbalových přípravek
v tělocvičně ZŠ v Dubé.
Za účasti:
FK Brniště, FK Cvikov,
TJ Jestřebí-Provodín a TJ Slavoj Dubá
Zveme všechny příznivce sportu.

Ohlédnutí za skončeným podzimním kolem
fotbalových soutěží

Je to neuvěřitelné, ale co nevidět tu budou zase Vánoce. Období kdy
si přejí snad všichni lidé jen to dobré, zdraví a štěstí, období kdy hodnotí
svou činnost, poohlédnou se i na zpět, co vykonali, pomyslí na své blízké
a zanedlouho, s jakousi pokorou, budou usedat k vánočnímu stolu.
Bilancování toho prožitého si připomínají i organizace, jako je naše.
Vždyť náš kolektiv sportovců řadu věcí dokázal a s řadou věcí se musí
ještě vyrovnat. Není k tomu prosincové období jako stvořené? Vždyť zanedlouho uplyne celý rok 2008, který jsme prožili, který se již nikdy nevrátí,
a nad kterým se i my zamýšlíme…

První polovina fotbalových soutěží ročníku 2008 – 09 skončila.
Skončila snad s rozpaky nad dosaženými výsledky? Zamýšlíme se
i nad tím, že ne vždy se naše fotbalová družstva umísťovala až v druhé polovině výsledkových tabulek? Co zapříčinilo takový obrat v dubském fotbalu?
Jak je možné, že dubská fotbalová družstva, která hrála v minulých
soutěžích o přední místa, se za prvními ve skupině jen ohlíží? Pro částečné zodpovězení těchto otázek se musíme vrátit na samotný začátek soutěží 2008 – 09.

16

Je polovina srpna a připravují se podmínky pro ustavení přípravky, která
v minulém ročníku neexistovala. Pro velký zájem dětí se přípravka rozdělila
na mladší a starší, z nichž starší, bez jakékoliv větší přípravy, začali počátkem září hrát okresní soutěž. Neměli a nemají to lehké, neboť většina
družstev se již připravovala v tzv. mladších přípravkách.
Naše starší přípravka, chlapci a děvčata, se vlastně s fotbalem seznamují v průběhu soutěže. I přes tento handicap, že neprošli kolem mladších
přípravek, si v podzimní soutěži nevedli relativně špatně. Vždyť hráli proti
fotbalovým družstvům, které své začátky mají již za sebou. A přes to naši
hoši a děvčata jsou ve skupině G1A okresní soutěže s dvanácti body na
sedmém místě. Výrazný podíl na přípravě těchto družstev mají vedoucí přípravek Petr Vomáčka, hlavní trenér Mgr.
Tomáš Krejčík a trenéři Ing. Petr Žalovič,
Ing. Ladislav Vala a Josef Sirovátka. Přípravka připravuje a takto musíme chápat
i dětský fotbal. Nemůžeme a ani nechceme se honit za body a prvenstvím v tabulkách, ale děti připravovat pro sport,
vychovávat je a vést k radosti z pohybu,
přátelství, kázni a radosti ze života. To je
krédo našich trenérů a v těchto intencích
obě družstva přípravek chtějí vést.
Ještě složitější vstup do podzimního kola měli naši starší žáci, respektive
mladší žáci, neboť ještě v této sezóně
mohli hrát v kategorii mladších žáků. To,
že se trenéři rozhodli postoupit do kategorie starších žáků, byla pouze ta skutečnost, že klíčoví hráči bratři Kubitzskové již
pro svůj věk v kategorii mladších žáků nemohli startovat. Po nám neznámé
dohodě u nás však bratři Kubitzskové chtějí skončit s tím, že budou hrát
v České Lípě. Co budeme ale dělat dál. Podzimní kolo skončilo a před námi
je zimní příprava a příprava na kolo jarní. Jsem přesvědčen, že naši trenéři
starších žáků Jiří Jeništa a Lubomír Wagenknecht neustoupí od svých výchovných programů, neboť jen tak se může dětský sport a fotbal především,
stát sportem pro všechny. Aby však nebylo handicapů dost, naši žáci po
zrušení okresní soutěže
hrají soutěž krajskou,
kde se jedná již o silný výběr dětských fotbalových družstev a od
toho se zákonitě odvíjí i pořadí našich žáků
v průběžné výsledkové
tabulce letošního podzimu. Jsou zatím devátí.
Chlapci děkujeme vám
za vzorné vystupování venku i doma. Vždyť
jsme to „natřískali“ 2:0 především těm, kteří usilují o první místo. Zodpovědně budeme brát zimní přípravu a jarní kolo je přeci před námi.
Obdobná situace nastala v kolektivu našich dorostenců. V loňské soutěži naši dorostenci, do posledního kola, hráli o první místo v okresní soutěži. Po rekonstrukci krajské soutěže pro letošní rok, byl dubským dorostencům nabídnut postup do krajské soutěže z druhého místa. Rozhodnutí
padlo pro účast v krajské soutěži, zejména proto, že tento rok dorostenecký
fotbal v Dubé končí a také proto, že kádr dorostenců zákonitě posílí naše
družstvo mužů v příštím ročníku. Zvýší to konkurenci pro účast v základním
kádru dospělých a především to zkvalitní dubský fotbal. V žádném přípa-
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dě jsme nepočítali s tím, že se naše družstvo dorostenců, v tak náročné
soutěži, umístí do poloviny tabulky. Nebylo to naší prioritou. Prioritou bylo
získání zkušenosti z vyšších soutěží a tak současné dorostence připravit
pro jejich začlenění do družstva mužů. Vždyť pak z dvaadvacetičlenného
družstva jde již vybrat „slušnou“ sestavu základního kádru. Proto i nadále
bude družstvo dorostenců pokračovat – tzn. i v jarním kole, pod vedením
trenérů Milana Heptnera a Karla Šedivého a po skončení soutěže 2008
– 09 bude převedeno do družstva mužů.
Poslední hodnocenou kategorií dubských fotbalistů je družstvo dospělých. Již v průběhu letošního podzimního kola byl znám nedostatek hráčů
v základním kádru dospělých, neboť v každém zápase již permanentně nastupovali někteří dorostenci a to, že v soutěži 2009 – 2010 dojde ke sloučení těchto mužstev je nejen nezbytné, ale maximálně to zvýší konkurenci
o stabilní účast fotbalistů v základním kádru. Změna ve funkci trenéra na
začátku jarního kola rovněž na klidu nepřidá, ale nový trenér dospělých
bude dobrým trenérem a musí mít všechny předpoklady mužstvo dospělých
racionálně vést. I přes všechny problémy, které u fotbalových družstev zá-

konitě bývají, si naši muži nevedou špatně. S jistotou již přezimují na místě
uprostřed tabulky a před nimi je ještě celé jaro. Chce to zvládnout zimní
přípravu a na jaře se uvidí. Jedno je však dnes již jisté – že fotbalisty z TJ
Jestřebí-Provodín již nedoběhnou. Vyzvednout musíme i práci fotbalistů
jako jsou Lodinský, Mydlář, Krs, Heptner, Beneš a další, kteří se průběžně starali o hrací plochu, udržovali jí a prováděli drobné úpravy. Přejeme
našim fotbalistům příjemné prožití všech svátků Vánočních zdraví a pohodu. Totéž přejeme našim dubským mažoretkám a tenistům, funkcionářům
a příznivcům dubského sportu. Příjemné prožití svátků Vánočních a mnoho

zdraví a štěstí přejeme vedení, učitelům a zaměstnancům naší ZŠ v Dubé,
se kterou úzce spolupracujeme, všem institucím, které nám pomáhají při
výchově dětí a mládeže a při rozvoji dubského sportu. Mnoho zdraví, štěstí
a jen vše dobré přejeme pak našim zastupitelům a naší paní starostce Mgr.
Zdeňce Šepsové, kteří se o rozvoj tělovýchovy v Dubé maximálně starají
a v neposlední řadě vám všem občanům našeho města.
František Kubišta, Tělovýchovná jednota Slavoj

