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Slovo úvodem

Vážení spoluobčané!
Měsíc říjen neprobíhal pouze ve znamení voleb
do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu
ČR, nicméně právě k volbám bych se ráda v krátkosti vrátila hned v úvodu mého slova.
Nejprve bych chtěla poděkovat všem, kteří
přistupovali k volbám zodpovědně a přišli vhodit hlasovací lístky do uren v našich třech volebních okrscích. Zvláště děkuji všem z vás, kteří
projevili důvěru hnutí Starostové pro Liberecký
kraj tím, že odevzdali hlas celému hnutí nebo
udělili preferenční hlas přímo mně. Vaší důvěry si skutečně vážím a udělám vše proto, abychom volební program hnutí Starostové pro Liberecký kraj naplnili a pomohli rovnoměrnému
a vyváženému rozvoji všech obcí a oblastí Libereckého kraje.
A nyní mi dovolte zrekapitulovat některé
akce, které se nám podařilo realizovat v uplynulém měsíci.
Naši pracovníci dokončili rekonstrukci
chodníku v ulici Požárníků. Jednalo se o jeden
z nejpoškozenějších chodníků v Dubé, na kterém rozbitý asfaltový povrch nahradila dlažba.
Ještě předtím, než byly práce na tomto úseku
započaty, byla řada občanů skeptická, neboť
se o opravě zmíněného chodníku řadu let pouze mluvilo. Na chodník v ulici Požárníků padlo
více než 43 tisíc korun z městského rozpočtu.

Záměrem města je v rekonstrukcích chodníků
pokračovat i nadále.
Naši pracovníci se pustili do obnovy alejí podél příjezdových komunikací do Dubé a musím
říci, že jejich nasazení je vidět na první pohled.
Více se o péči o stávající aleje dočtete v samostatném článku uvnitř zpravodaje.

V závěru října nahradily tři původní sloupy
na náměstí celkem čtyři nové stožáry veřejného osvětlení. Při této příležitosti došlo k částečné úpravě veřejné zeleně, o čemž jste se mohli
dočíst v minulém vydání Dubáčku. Rekonstrukce
veřejného osvětlení v Dubé byla v letošním roce
tímto úspěšně dokončena.
Minulý měsíc prošla rekonstrukcí knihovna
v Deštné. Bylo zde potřeba udělat nový strop

i osvětlení a celou místnost nově vymalovat.
Z městského rozpočtu bylo za tímto účelem vyčleněno 60 tisíc korun. V příštím roce bychom
chtěli s opravami na č.p. 9 v Deštné pokračovat,
a to výměnou oken, rekonstrukcí stávající parketové podlahy v knihovně a modernizací vnitřního
vybavení knihovny.
Ve druhé polovině října započala firma Jukl
Martin, Mělník sadovou úpravu v okolí autobusové zastávky v Deštné. Na realizaci je vyčleněno
cca 25 000 Kč na rostliny a 65 000 Kč na realizaci výstavby včetně zeminy.
Ke konci října byla rovněž zahájena první
etapa výstavby nového sociálního zařízení v Autocampu Nedamov. Nové záchodky včetně sprch
budou pro návštěvníky našeho koupaliště připraveny již v příští letní sezóně.
Pracovníci VPP mají před sebou poslední
měsíc práce pro město. Od prosince už budou
o pořádek v Dubé pečovat pouze naši stálí zaměstnanci a další tři pracovníci, kteří k nám byli
na rok přiděleni českolipským úřadem práce.
Všem VPP pracovníkům, s nimiž se v listopadu
rozloučíme, chci tímto poděkovat za práci, kterou
v letošním roce odvedli, a do budoucna jim přeji
mnoho úspěchů při hledání zaměstnání, popřípadě se těším na další spolupráci.
Mgr. Zdeňka Šepsová,
starostka města Dubá
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Střípky z radnice
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e-mail: mesto.duba@tiscali.cz

Oznamujeme vám, že Městský úřad Dubá instaloval novou úřední desku, která je nyní umístěna vedle telefonního automatu na dubském náměstí.
Původní místo úřední desky na objektu radnice bylo zrušeno.
Na základě doporučení dubských hasičů JPO II SDH Dubá, upozorňujeme vlastníky domů z důvodu požární bezpečnosti na včasné a odborné vymetání komínů.

Obecně závazná vyhláška města Dubá

Obecně závazná vyhláška města Dubá č. 2/2008, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se
reguluje provozování zábavní pyrotechniky.
Zastupitelstvo města Dubá se na svém zasedání konaném dne 9. října
2008 usnesením č. 5-8/2008 usneslo vydat na základě ustanovení § 10
písmeno a) a ustanovení § 84 odst. 2 písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

čl. 1.
1) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být
v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je
provozování zábavní pyrotechniky.
2) Účelem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku je vymezit některá
místa veřejného prostranství1), kde se zakazuje provozování zábavní pyrotechniky a stanovit dobu, kdy lze tuto činnost provádět. Cílem je vytvořit
opatření směřující k ochraně majetku před následnými škodami a újmami
na zájmech chráněných městem Dubá jako územním samosprávným celkem, působenými provozováním zábavní pyrotechniky jako veřejného statku, jehož ochrana je ve veřejném zájmu.
čl. 2.
Vymezení veřejných prostranství a času pro provozování
zábavní pyrotechniky
1) Provozování zábavní pyrotechniky je zakázáno na vymezených plochách veřejného prostranství ve městě Dubá, tj. náměstí, parkoviště a park
před nákupním střediskem, tržnice za budovou pošty, park u kostela, park
přiléhající k budově č.p. 200 (dům seniorů), prostor u hasičské zbrojnice,
odpočinkový prostor s hracími prvky u základní školy a prostor u budovy
bývalého kina.
2) Provozování zábavní pyrotechniky lze provádět pouze v čase:
a) ve dnech od 22.12. do 30.12. v čase od 600 hodin do 2200 hodin,
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b) dne 31.12. v čase od 6 00 hodin do 400 hodin následujícího dne,
tj. 1.1.

čl. 3.
Starostka města může svým rozhodnutím udělit výjimku z místa a času
provozování zábavní pyrotechniky na základě žádosti podané minimálně
14 dní předem. Žádost musí obsahovat:
a) jméno, příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele
akce, identifikační číslo nebo číslo rodné (pouze jedná-li se o fyzickou
osobu podnikající pod rodným číslem),
b) označení druhu akce, datum konání, počátek, konec a místo konání,
c) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní,
d) počet členů pořadatelské služby (člen pořadatelské služby musí
být přítomen v průběhu konání celé akce a označen viditelným nápisem
„Pořadatelská služba“).
Pokud starostka města do 15 dnů od obdržení žádosti o věci nerozhodne, má se za to, že výjimka byla udělena. Výjimku může starostka
města odebrat.
čl. 4.
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou dnem její účinnosti se ruší obecně
závazná vyhláška města Dubá č. 20/1996, o podmínkách prodeje a používání zábavných pyrotechnických prostředků.
čl. 5.
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu
2008.
V Dubé dne 9. října 2008
Starostka města Dubá
Mgr. Zdeňka Šepsová

Místostarosta města Dubá
Tomáš Novák

Z městské matriky

Porschová Jarmila, Dubá
Chalupníčková Milena, Dubá
Lupoměská Františka, Dubá
Velechovský Miroslav, Dřevčice
Lešková Helena, Dubá

89 let
86 let
87 let
70 let

NAROZENÍ

Bystrý Martin, Dřevčice
Vrána Jáchym, Korce
Zabilanský Denis, Dubá
Odešla na věky, zbyla jen vzpomínka,
byla to nejdražší, byla to maminka.
Dne 25. listopadu tomu bude rok, co nás navždy
opustila naše maminka, babička a teta
paní Jindřiška Faitlová.
Stále vzpomíná dcera Táňa s celou rodinou.

ÚMRTÍ

Řehák Josef, Rozprechtice
Kyrinovič Alojz, Deštná
Dne 6. listopadu uplyne již 5 let, co
nás navždy opustila naše milovaná
dcera, sestra paní Jana Čerňanská.
Stále vzpomínají rodiče a sestry
s rodinami.
Dne 28. 11. 2008 uplyne jeden smutný
rok, kdy nás navždy opustil pan
Ladislav Chramosta z Vrchovan.
Stále vzpomíná manželka Jana
s dětmi Michaelou a Radkem, rodiče
a sourozenci s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:
hasiči – 150, záchranná služba – 155, policie – 158, hasiči Dubá – 606 372 919, nebo 725 076 553

Dubáček -
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Rozpočtový výhled na roky 2008 – 2012

Úvod:
Rozpočtový výhled je součást rozpočtového procesu obce. Slouží pro
střednědobé finanční plánování rozvoje obce. Zpravidla se sestavuje na
dobu na dobu dvou až pěti let.
Tento rozpočtový výhled je sestavován po roce působení nového městského zastupitelstva. Měl by být vodítkem pro činnost nynějšího vedení
města, ale i pomocným nástrojem pro městské zastupitelstvo, které vzejde
z komunálních voleb v roce 2010.
Sestavování rozpočtového výhledu:
Obce sestavují rozpočtový výhled podle §3 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Není zde však obsažen žádný konkrétní návod jak a v jaké struktuře
rozpočtový výhled sestavovat. Zákon pouze stanoví, že rozpočtový výhled
je sestavován v menší míře podrobnosti než roční rozpočet a obsahuje
souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých
závazcích, pohledávkách a finančních zdrojích.
Z výše uvedeného vyplývá, že rozpočtový výhled je pouze nástrojem pomocným a měl by být v podstatě finančním zobrazením cílů rozvoje města.
Při sestavování rozpočtového výhledu by se mělo vycházet především
z potřeb města, které je možné rozdělit do několika okruhů:

POTŘEBY MĚSTA
NÁVRH ŘEŠENÍ
1. Občanská vybavenost
Kanalizace
Dubá – zhotovení nové v nejnaléhavějších lokalitách
(je připraven projekt, probíhá podávání žádostí o dotace) ostatní je třeba řešit v rámci rekonstrukcí městských komunikací v okolních obcích je třeba řešit situaci pomocí čističek
Vodovod
nutnost řešení v Deštné, v Dubé před konečnou úpravou komunikací (časté praskání stávajícího řadu)
Plynofikace
vybudovat nově v lokalitě Na Výsluní – záleží na ochotě potřebného počtu občanů k připojení
Veřejné osvětlení částečná obnova – Nové město, náměstí, výměna světel, pokračovat v údržbě (nátěru stávajících sloupů) i
v obcích
Místní komunikace rekonstrukce Českolipské ulice od Slávie na náměstí,
záchrana případně zbývající historické dlažby – Sadová, od Máchadla k Nedamovské ulici celková rekonstrukce chodníků v centru města, obnova dlážděných
uliček Stavební pozemky zajistit zasíťování pozemků
v Zahradní ulici
Hřbitov
řešit důstojný vzhled hřbitova včetně historických hřbitovů v Deštné a na Dražejově
2. Péče o nemovitosti v majetku města
Opravy
nabídnout nájemníkům odprodej domů, případně bytů,
bytových domů
ponechat si domy ve vlastnictví města na náměstí,
z výnosů prodeje je postupně opravovat
Nebytové domy a památky
Radnice
výměna oken a obnova fasády
Pošta
obnova při zachování historického rázu, spojení dvora

Skutečně nás těší, že si mnozí z vás všimli snahy města o zlepšení stavu veřejné zeleně, zejména pak alejí lemujících komunikace na výjezdech z Dubé.
Jako první přišla na řadu dubová alej na Novém Berštejně, kde naši pracovníci v měsíci říjnu
museli vynaložit skutečně velké úsilí při vysekávání
a odvozu přerostlé trávy, kopřiv a dokonce i náletů. O údržbu této lokality (po levé straně při výjezdu z Dubé na Českou Lípu) by se přitom správně
měly starat „silnice“. Na základě zkušeností jsme
se však rozhodli, že údržbu celého zatravněného
pásu aleje vezmeme do vlastních rukou.

Slávie
Sušárna chmele
Domy v Deštné
a v Dřevčicích
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s prostorem za budovou v odpočinkové místo s lavičkami, případně posoudit nedořešený problém tržnice
Vybudování společenského, kulturního centra
Vybudování muzea, při realizaci je nutno pojmout objekt včetně přístupové plochy a širšího okolí
postupně opravit domy ve vlastnictví města

3. Bezpečné prostředí
Kamerový systém stávající doplnit o kameru na silnici č. 9, pro bezpečnost na této silnici zajistit bezpečností tabule ukazující
rychlost v Dubé a Deštné
Chodník na hřiště TJ vybudování chodníku a přechodu
Místní rozhlas
vybudování bezdrátového rozhlasu, který bude zasahovat do celého správního území města
4. Příjemné prostředí
Lavičky
obnovit síť laviček, k odpočinku občanů i návštěvníků
nejen v centru
Upravená
nákup zahradní techniky, posoudit možnost zadání
veřejná zeleň
údržby některých lokalit dodavatelsky
Upravené cestičky zpevnění pro možnost projetí s dětským kočárkem
v okrajových částech města
5. Školství, mládež
Budova
vyřešit škodlivost prostředí – budova, úprava zahrady
mateřské školy
v MŠ
Hřiště pro volný
čas dětí
řešit prostor za autobusovým nádražím
6. Cestovní ruch
Autocampu
výstavba sociálního zařízení, v areálu vybudovat zařízení pro děti (prolézačky)
Spojení Dubé
oprava cesty od Máchadla pod „lesíčkem“ a dále
s Nedamovem
podél potoka
Informační systém Informační cedule, označení ulic
Rozpočtové příjmy:
Výše daňových příjmů plyne z rozpočtového určení daní, kdy obce prakticky nemají možnost ovlivnit výši těchto příjmů svou vlastní aktivitou.
Rokem 2008 dochází ke změně v rozpočtovém určení daní. Výhodou
pro Dubou je, že se poprvé bere v úvahu i plocha správního území obce,
nejen počet obyvatel jako dosud.
Tímto novým rozpočtovým určením získá Dubá zhruba o 3,5 milionu
Kč více z výnosů sdílených daní, především dani ze závislé činnosti, dani
právnických osob a dani z přidané hodnoty.
Je pravděpodobné, že daňové příjmy budou narůstat přibližně o 2 % a to
je vždy základ toho, s čím může město počítat. Do výhledu nejsou započítány
případné přijaté transfery, které jsou přidělovány na základě žádostí.
Na základě odhadovaných příjmů je možné počítat i se zvýšením výdajů, tak jak ukazuje přiložená tabulka na následující straně.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

Obnova alejí

Děkujeme všem, kteří nás za tento krok
ohodnotili kladně.
Ve druhé polovině října se naše pozornost
soustředila na alej podél silnice na Rozprechtice.
Vzrostlé lípy tu byly téměř nepropustně zarostlé vysokými kopřivami a ostružiním a schované
za množstvím náletů a bezinek. V tomto případě
jsme se rozhodli, že všechny nevhodně rostlé
nálety odstraníme a obě stráně budeme pravidelně vysekávat. Je třeba konstatovat, že uvést
zdejší alej do pořádku, nebylo vůbec jednoduché.
Ovšem vztyčené palce projíždějících řidičů jsou
pro nás dostatečným ohodnocením.

Je pravdou, že se na stromořadí směrem na
Rozprechtice zapomínalo dlouhou dobu, nyní
jsme však celou alej přidali na seznam ostatních pravidelně udržovaných míst.
Ještě bych se ráda zmínila o lipové aleji na
Nedamov. Tu bychom ještě do konce letošního
roku chtěli nechat ošetřit, neboť nákladní vozidla
tu zachytávají o větve stáčející se do silnice.
Ve všech výše zmíněných alejích plánuje
město v nejbližší době provést dosadbu za chybějící nebo zničené či uschlé stromy.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá
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Rozpočtový výhled na roky 2008 – 2012
v tis. Kč
TEXT
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Příjmy celkem

2008
19 700
4 900
1 400
26 000

2009
20 094
4 998
1 428
26 520

výhled
2010
20 496
5 098
1 457
27 050

2011
20 906
5 200
1 486
27 591

2012
21 324
5 304
1 515
28 143

3 986

4 000

4 080

4 162

4 245

4 330

Příjmy celkem

26 192

30 000

30 600

31 212

31 836

32 473

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje

21 589
638

26 400
3 600

26 928
3 672

27 467
3 745

28 016
3 820

28 576
3 897

Výdaje celkem

22 227

30 000

30 600

31 212

31 836

32 473

3 965
543

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Přijaté transfery (dotace)

Saldo příjmů a výdajů
Prosincové mzdy
Financování:
Splátky úvěrů
Hospodářský výsledek

skutečnost
2007
16 328
5 177
701
22 206

900
2 522

Usnesení z veřejného zasedání

Usnesení č. 8/2008 ze dne 9. října 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
zasedání zastupitelstva č. 8/2008.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
2) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele
zápisu pana Václava Kubáta a paní Evu Jelenovou a zapisovatele usnesení paní Markétu
Slezák.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
3) ZKONTROLOVALO usnesení zastupitelstva č. 7/2008 ze dne 11. září 2008
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 8/2008 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
4) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočtový výhled města Dubá
na roky 2008 až 2012, viz příloha k nahlédnutí
na Městském úřadě Dubá, internetových stránkách města Dubá a na úřední desce Městského
úřadu Dubá.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Finanční výbor se zabýval přípravou rozpočtového výhledu na
roky 2008 – 2012. Rozpočtový výhled je součástí rozpočtového procesu obce. Slouží pro
střednědobé finanční plánování rozvoje obce.
V dokumentu jsou vyjmenovány obecně potřeby města a celého správního území. Z těchto
potřeb se vychází při sestavování ročních rozpočtů na straně výdajů. Podstatné jsou však

rozpočtové příjmy. Je pravděpodobné, že daňové příjmy budou narůstat přibližně o 2 %, a to je
vždy základ toho, s čím může město počítat. Do
výhledu nejsou započítány případné přijaté transfery, které jsou přidělovány na základě žádostí.
Finanční výbor dále provedl letos již třetí kontrolu pokladen města. Konstatoval, že fyzický
stav hotovosti i cenin souhlasí se stavem účetním. Namátkově byly zkontrolovány náležitosti
pokladních dokladů a nebyly zjištěny nedostatky. Finanční výbor se seznámil se stavem všech
finančních prostředků města k 30.9. 2008, který
činí 12.977 tis. Kč.
5) VYDALO na návrh paní starostky obecně závaznou vyhlášku města Dubá č. 2/2008, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na
veřejných prostranstvích, kterou se reguluje provozování zábavní pyrotechniky, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá, internetových
stránkách města Dubá a na úřední desce Městského úřadu Dubá. Touto vyhláškou se zároveň
ruší obecně závazná vyhláška města Dubá č. 20/
1996, o podmínkách prodeje a používání zábavných pyrotechnických prostředků.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Ve vyhlášce jsou vymezena místa veřejného prostranství, kde se zakazuje
provozování zábavní pyrotechniky vždy (náměstí,
parkoviště a park před nákupním střediskem, tržnice za budovou pošty, park u kostela, park přiléhající k budově č.p. 200 (dům seniorů), prostor
u hasičské zbrojnice, odpočinkový prostor s hracími prvky u základní školy a prostor u budovy

bývalého kina) a stanovena je doba, kdy lze
tuto činnost provádět mimo veřejná prostranství
viz výše (ve dnech od 22.12. do 30.12. v čase
od 6 00 hodin do 2200 hodin, dne 31.12. v čase
od 6 00 hodin do 4 00 hodin následujícího dne,
tj. 1.1.). Výjimku z místa a času může udělit
starostka na základě žádosti, která obsahuje
všechny náležitosti (viz. článek 3 vyhlášky).
6) SCHVÁLILO na návrh paní starostky uzavření předložené smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje
pro rok 2009 mezi městem Dubá a Libereckým
krajem. Město Dubá zaplatí na zajištění dopravní obslužnosti částku ve výši 157 050,- Kč.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Zastupitelstvo města
Dubá uzavřením této smlouvy souhlasí se zněním oficiální Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL). IDOL
je systém veřejné osobní hromadné dopravy,
spojující jednotlivé druhy dopravy. Integrovaný
dopravní systém Libereckého kraje bude spuštěn ve 2 etapách. V první etapě bude zavedena tarifní integrace, která umožní uživatelům
veřejné dopravy cestovat po území Libereckého kraje na jeden jízdní doklad. Ve druhé etapě
pak dojde k prostorovému a časovému zajištění návazností mezi jednotlivými druhy dopravy
(výstavba společných terminálů doprav, koordinace jízdních řádů). Jednotlivé kroky z první
i druhé etapy se budou vzájemně prolínat. Cílem všech těchto opatření je zvýšení atraktivity
veřejné osobní dopravy v Libereckém kraji.
Základními pravidly IDOLu je podřídit celý sys-
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tém efektivnosti a ekonomičnosti provozu, zatraktivnit dopravní systém pro cestující – jednotnost dopravy z pohledu cestujícího, optimalizovat návaznosti linek a jízdní řády jednotlivých
dopravců, nabídnout atraktivní alternativu oproti
cestám autem po stále přetíženějších komunikacích, vytvořit jednotný tarifní systém, stanovit
ekonomicky únosné jízdné, jednotný prodejní,
odbavovací a informační systém. IDOL vychází
z osvědčených principů v zahraničí.
Projekt realizace počítá s postupným zaváděním IDOLu ve třech fázích, jejichž dílčí realizace se budou časově vzájemně prolínat. V první fázi dojde k tarifní integraci (sjednocení cen
jízdného i samotných jízdních dokladů) jednotlivých druhů veřejné dopravy na území Libereckého kraje. V druhé fázi bude zajištěna prostorová a časová provázanost jednotlivých systémů veřejné dopravy v Libereckém kraji (časové
provázání jednotlivých druhů doprav). Ve třetí
fázi dojde ke zkvalitnění veřejné osobní dopravy výstavbou společných terminálů dopravy.
V IDOLu bude moci každý občan cestovat všemi osobními a spěšnými vlaky v tarifně zaintegrovaných úsecích železničních tratí, příměstskými autobusovými linkami zapojenými do
IDOLu a městskou hromadnou dopravou ve
městech Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa a Turnov. Liberecký kraj stanoví Tarif
IDOL jako maximální cenu Nařízením Libereckého kraje. Dopravní integrace IDOL (optimalizace jízdních řádů MHD, PAD, ŽD) dle jednotlivých oblastí bude probíhat v období od ledna
2009 do prosince 2010.
7) SCHVÁLILO na návrh zastupitele pana
Václava Kubáta předloženou písemnou žádost
týkající se poskytnutí finančního příspěvku
z rozpočtu města Dubá na pobyt žáků IV. třídy
Základní školy Dubá na škole v přírodě (penzion v Mostku u Dvora Králové). Město Dubá poskytne finanční příspěvek ve výši 13 000,- Kč
na dopravu.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
8) PROJEDNALO a VZALO NA VĚDOMÍ plnění programu Osadního výboru Dřevčice.
komentář starostky: V letošním roce byly provedeny další práce na úpravě návsi ve Dřevčicích v hodnotě 200 895,- Kč. Na pravé straně

návsi byl vydlážděn prostor před hospodou, po
odstraněném asfaltu vyset trávník, vydlážděn kanálek k odvádění vody, vysazeny stromy a keře,
vybudováno veřejné osvětlení. V příštím roce by
mělo dojít k dokončení celého projektu Zelená
náves Dřevčice. Dosud bylo proinvestováno cca
930 000,- Kč.
9) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
– žádosti o přidělení cisterny CAS - 24 z majetku HSZ Libereckého kraje
komentář starostky: Společně s velitelem naší
požární jednotky panem Jaroslavem Hozou jsme
požádali o bezúplatný převod vozidla CAS - 24
z majetku Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Jednotka ročně zasahuje dle Požárního poplachového plánu LK u sta zásahů, z
toho je 1/3 požárů. Město Dubá v současné době
nemá ve svém rozpočtu dostatek finančních prostředků na pořízení mobilní požární techniky.
– akcí obnovy kulturních památek (budov)
v městské památkové zóně v Dubé
komentář starostky: Město Dubá bude v listopadu 2008 žádat o dotace z „Programu regenerace městských památkových zón na rok 2009“ na
městský objekt – radnice (oprava fasády pravého a dvorního traktu), na městský objekt – pošta
(výměna oken, výloh a dveří), na objekt č.p. 178
(výměna oken, vlastníkem je fyzická osoba) a na
objekt č.p. 81 – Diakonie Beránek (oprava fasády
a oken, vlastníkem je právnická osoba).
– obnovy kaple Nanebevzetí Panny Marie
v Horkách
komentář starostky: V současné době probíhá
oprava interiéru kaple a bude dokončena do konce listopadu 2008.
– zrušení septiku Na Výsluní v Dubé
komentář starostky: Požádala jsem o zpracování cenové nabídky ke zrušení septiku ve stráni
Na Výsluní. Akci by mělo financovat město Dubá
společně s Okresním stavebním bytovým družstvem Česká Lípa vlastnící domy, které jsou do
výše uvedeného septiku odkanalizovány. Septik
je nutno odstranit, zamezit tím zápachu a především zajistit bezpečnost obyvatel.
– voleb do zastupitelstva Libereckého kraje
a do Senátu Parlamentu ČR
komentář starostky: Volby se konají v pátek

dne 17. října 2008 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
a v sobotu dne 18. října 2008 od 8.00 hod.
do 14.00 hod. Dubá je rozdělena na tři volební okrsky: Dubá (volební místnost je na Městském úřadě – obřadní síň), Dřevčice (volební
místnost je v budově č.p. 1 ve Dřevčicích – bývalá knihovna), Deštná (volební místnost je v
budově č.p. 9 v Deštné – knihovna).
Hlasovací lístky budou každému voliči dodány
3 dny přede dnem voleb. Ve dnech voleb může
volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční v pátek dne 24.
října 2008 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu dne 25. října 2008 od 8.00 hod. do 14.00
hod. V tomto případě volič obdrží hlasovací lístky pouze ve volební místnosti ve dnech voleb.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka
Tomáš Novák, místostarosta

Zasedání zastupitelstva
se bude konat 13. 11.
od 18.00 v Dubé
v objektu malé školy.

PLACENÁ INZERCE

Fa. ADY

Zemní a výkopové práce
Václav Adamec
Dřevčice 4, Dubá, 472 01
Mobil +420 606 580 697

ZUBNÍ POHOTOVOST – LISTOPAD 2008

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 1.11.
MUDr. Jitka Makovičková
Havlíčkova 426/5, Česká Lípa
tel. 487 521 356

neděle 9.11.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 901

pondělí 17.11.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 901

neděle 2.11.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

sobota 15.11.
MUDr. Vladimíra Černá
Osvobození 446, Kamenický Šenov
tel. 487 767 614

sobota 22.11.
MUDr. Pavla Vránová
Čs. Armády 1566, Česká Lípa
tel. 487 853 515

sobota 8.11.
MUDr. Přemysl Prstek
Revoluční 164, Stráž pod Ralskem
tel. 487 851 705

neděle 16.11.
MUDr. Marie Becková
Vřesová 7075, Česká Lípa
tel. 487 853 522

neděle 23.11.
MUDr. Pavel Klíma
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 722 591

sobota 29.11.
MUDr. Marcela Klementová
Nové město 277, Dubá
tel. 487 870 388
neděle 30.11.
MUDr.Zlatuše Erbenová
Tovární vrch 78, Doksy
tel. 487 883 935
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Seznam akcí města Dubá naplánovaných k realizaci
p.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

vznik akce
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008 – I
2008 – I
2008 – I
2008 – I
2008 – I
2008 – I
2008 – I
2008 – II
2008 – II
2008 – II
2008 – II
2008 – II
2008 – II
2008 – II
2008 – II
2008 – II
2008 – II
2008 – II
2008 – II
2008 – II
2008 – II
2008 – II
2008 – II
2008 – II
2008 – II
2008 – III
2008 – III
2008 – III
2008 – III
2008 – III
2008 – III
2008 – III
2008 – III
2008 – III
2008 – III
2008 – IV
2008 – IV
2008 – IV

místo a název akce
Dubá – částečná výměna okapů na č.p. 86
Dubá – rekonstrukce zasedací místnosti MZ
Dubá – rekonstrukce neb. prostoru v č.p. 46
Dubá – výstavba zdi u nákupního střediska
Dubá – dosázení živého plotu u rybníka
Dubá – tvorba nových www stránek města
Dubá – nátěr venkovních oken, dveří č.p. 200
Dubá – dokončení změny úz. plánu (obchvat)
Korce – prořezání turistické stezky
Dubá – rekonstrukce chodníku v parku u NS
Dubá – rekonstrukce chodníku ul. Požárníků
Dubá – rekonstrukce chodníku k poště od NS
Dubá – zdravotní ořez stromů na náměstí
Krčma – vybudování veřejného osvětlení
Dubá a Nedamov – dosázení stromů
Dřevčice – oprava komínu na č.p. 42
Horky – rekonstrukce interiéru kaple
Dubá – oprava křížku v Dlouhé ulici
Dubá – dokončení kanalizace
Deštná – kácení stromů a prořez křoví
Dubá – instalace nových vrat v č.p. 46
Dolní Heřmánky – oprava komunikace
Dubá – oprava střechy a okapů na č.p. 86
Dubá – směrové ukazatele a orientační mapa
Dubá – výměna svítidel veřejného osvětlení
Dubá – rekonstrukce VO na Novém Městě
Deštná – oprava komunikace (Kosovi)
Deštná – nátěr a oprava sloupů veř. osvětl.
Dubá – výměna skleněných výplní tělocvičny
Dubá – výměna oken a fasáda radnice
Dubá – rekonstrukce Českolipské ul. (1.fáze)
Dřevčice – úprava návsi (levá strana)
Zátyní – úprava hráze rybníka a prostranství
Dubá – oprava střechy na sušárně chmele
Zakšín – oprava komunikace a propustku
Dubá a okolí – rozhlas, kamera, radary
Nedamov – soc. zařízení autocampu (1.fáze)
Dubá – zdravotní ořez stromů
Panská Ves – likvidace černé skládky
Nový Berštejn – nový rozvaděč veř. osvětlení
Dubá – část vedení veř. osv. Nedamovská ul.
Dubá – oprava omítek v bytě v č.p. 200
Nový Berštejn – oprava sochy Panny Marie
Zakšín a Bukovec – rekonstrukce mostků
Dubá – úprava prostoru a septiku Na Výsluní
Lhota – oprava rybníčku
Dubá – rekonstrukce zahrady v MŠ (1.fáze)
Dubá – oprava stříšky na samoobsluze
Dubá – výsadba keřů na trojúhelník u kostela
Nedamov – nové oplocení části autocampu

realizace
2008 – leden
2008 – únor
2008 – duben
2008 – květen
2008 – červen
2008 – květen
2008 – červen
2008 – červen
2008 – červenec
2008 – červenec
2008 – říjen
2008 – listopad
2008 – leden
2008 – květen
2008 – listopad
2008 – říjen
2008 – listopad
přesun na 2009
přesun na 2009
2008 – únor
2008 – březen
2008 – květen
2008 – podzim
2008 – červen
2008 – červenec
2008 – září
2008 – červenec
2008 – červenec
2008 – srpen
2008 – září
2008 – podzim
2008 – červen
2008 – listopad
2008 – srpen
2008 – srpen
přesun na 2009
2008 – podzim
2008 – únor
2008 – duben
2008 – duben
2008 – duben
2008 – květen
2008 – listopad
2008 – říjen
přesun na 2009
přesun na 2009
2008 – podzim
2008 – duben
2008 – duben
2008 – květen

kým
Fa.
Fa. + MD
MD
MD
MD
Fa. + MD
Fa.
Fa. + MD
MD
MD
MD
MD
Fa. + MD
Fa.
MD
Fa.
Fa.
Fa.
Fa.
MD
Fa.
MD
Fa.
Fa. + MD
Fa.
Fa.
MD
Fa.
Fa.
Fa.
Fa.
Fa. + MD
Fa. + MD
Fa.
MD
Fa.
Fa.
Fa. + MD
MD
Fa.
Fa.
Fa.
Fa.
MD
Fa. + MD
Fa.
Fa.
Fa.
MD
Fa. + MD

stav
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno
zadáno
splněno
splněno
zadáno
zadáno
zadáno
zadáno
v řešení
splněno
splněno
splněno
zadáno
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno
zadáno
splněno
zadáno
splněno
splněno
v řešení
zadáno
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno
zadáno
zadáno
v řešení
v řešení
zadáno
splněno
splněno
splněno

cena v Kč
28 800,118 500,135 000,21 900,2 000,44 000,55 000,--------62 400,43 100,12 100,30 600,-

113 000,25 600,----20 100,17 400,61 600,540 400,293 000,1 600,17 300,967 600,1 192 200,201 000,100 000,167 100,2 000,-

5 700,----10 400,17 000,16 000,141 700,-

49 300,1 100,56 500,-

Dubáček -

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
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2008 – IV
2008 – IV
2008 – IV
2008 – IV
2008 – IV
2008 – IV
2008 – IV
2008 – V
2008 – V
2008 – V
2008 – V
2008 – V
2008 – V
2008 – V
2008 – VI
2008 – VI
2008 – VI
2008 – VI
2008 – VI
2008 – VI
2008 – VI
2008 – VI
2008 – VI
2008 – VI
2008 – VII
2008 – VII
2008 – VII
2008 – VII
2008 – VII
2008 – VII
2008 – VII
2008 – VII
2008 – VII
2008 – VII
2008 – VII
2008 – VII
2008 – VII
2008 – VIII
2008 – VIII
2008 – VIII
2008 – VIII
2008 – VIII
2008 – VIII
2008 – VIII
2008 – VIII
2008 – VIII
2008 – IX
2008 – IX
2008 – X
2008 – X
2008 – X

Dubá – ošetření (vyplení) živých plotů
Dubá – ošetření tůjí na Malé Straně
Dubá a Lhota – vybudování nových čekáren
Dubá – nové oplocení haly a dvora
Dubá – oprava komunikace Na Terase
Dubá – oprava zdi pod kinem Českolipská ul.
Dubá – rekonstrukce veř. osvětl. na náměstí
Dubá – vyřezání náletů stráň pod hřbitovem
Deštná – výměna střešní krytiny na č.p. 9
Deštná – osvětlení kostela Sv. Václava
Deštná – doplnění dopravního značení
Dubá – oprava děr v komunikaci ul. J. Roháče
Dubá – oprava zdi na dvoře radnice + vjezd
Rozprechtice – oprava zíďky mostku
Les Šibeničák – usazení křížového kamene
Dubá – oprava chodníku na aut. nádraží
Horky – instalace vývěsní tabule
Dubá – oprava zdi na hřbitově u hlavní brány
Dubá – oprava schodů v areálu hřbitova
Dubá – oprava komunikace v Luční ulici
Dubá – vybudování kurtu na malém hřišti
Dubá – oprava oken na poště č.p. 192
Nedamov – nové lavičky 50 ks do letn. kina
Dřevčice – oprava zábradlí na Butterbergu
Dubá – zhotovení nové vývěsky letního kina
Dubá – vybudování zábradlí na zkratce k Výs.
Dubá – úprava chodby na poště č.p. 192
Dubá – úprava pozemku u malé školy
Dubá – oprava chodníku Na Výsluní
Horní Heřmánky – oprava komunikace
Nedamov – umístění dopravního zrcadla
Dubá – oprava schodů do paneláku č.p. 82
Dubá – oprava schodů a vjezdu k býv. kinu
Dubá – rekonstrukce chodníku u pomníku
Dubá – oprava okapů zadní části radnice
Zakšín – vybudování nového el. měření VO
Dubá – nátěr zábradlí u chodníků
Dražejov – oprava komunikace kolem hřbit.
Horky – oprava komunikace nad kapličkou
Dřevčice – oprava kanalizační roury u č.p. 34
Dubá – zasypání septiku Na Výsluní
Dubá – nová vrata a okapy skladu na radnici
Dubá – úprava obřadní síně
Deštná – rekonstrukce knihovny
Dřevčice – malování vol. místnosti a chodby
Dubá – malování chodeb v č.p. 200
Dubá – chodník ke zkratce Na Výsluní
Dubá – oprava cestičky kolem hřiště
Dubá – oprava zdi u chodníku pod radnicí
Dřevčice – oprava komunikace na Butterberg
Dubá – oprava okapů na domě č.p. 45

2008 – září
2008 – listopad
2008 – červenec
2008 – červenec
2008 – červenec
přesun na 2009
2008 – říjen
2008 – září
2008 – září
2008 – listopad
2008 – listopad
2008 – červenec
přesun na 2009
2008 – červenec
přesun na 2009
přesun na 2009
2008 – listopad
přesun na 2009
přesun na 2009
2008 – červenec
2008 – září
přesun na 2009
2008 – červenec
přesun na 2009
přesun na 2009
přesun na 2009
2008 – červenec
přesun na 2009
2008 – září
2008 – listopad
2008 – srpen
přesun na 2009
přesun na 2009
přesun na 2009
2008 – září
2008 – září
2008 – říjen
2008 – listopad
přesun na 2009
přesun na 2009
2008 – září
2008 – září
2008 – srpen
2008 – říjen
2008 – říjen
2008 – říjen
přesun na 2009
2008 – říjen
přesun na 2009
2008 – říjen
2008 – říjen

MD
MD
Fa. + MD
MD
MD
MD
Fa.
MD
Fa.
Fa.
MD
Fa.
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
Fa. + MD
Fa. + MD
Fa.
Fa. + MD
MD
MD
MD
Fa. + MD
MD
Fa. + MD
MD
MD
MD
MD
MD
Fa.
Fa.
MD
MD
Fa. + MD
MD
MD
MD
Fa. + MD
Fa.
Fa.
Fa.
MD
MD
MD
Fa. + MD
Fa.

splněno
zadáno
splněno
splněno
splněno
v řešení
zadáno
splněno
splněno
zadáno
zadáno
splněno
v řešení
splněno
v řešení
v řešení
v řešení
v řešení
v řešení
splněno
splněno
v řešení
splněno
v řešení
v řešení
v řešení
splněno
v řešení
splněno
v řešení
splněno
v řešení
v řešení
v řešení
splněno
splněno
splněno
v řešení
v řešení
v řešení
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno
zadáno
v řešení
splněno
v řešení
splněno
splněno

--------175 700,5 400,----300 000,----454 600,100 000,---------

190 500,41 100,63 000,-

10 900,15 000,8 500,-

24 000,36 400,2 500,-

3 900,21 500,20 000,60 000,2 000,-

----20 000,10 500,-

Zvýrazněné řádky vyznačují již dokončené akce, zkratka Fa. značí, že práce byly provedeny firmou a zkratka MD značí, že práce byly provedeny
městem Dubá (stav ke dni 22. října 2008).
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Informace o výsledku voleb do Zastupitelstva Libereckého kraje
a do Senátu Parlamentu ČR za obec Dubá
V říjnu 2008 proběhly volby do Zastupitelstva Libereckého kraje a do Senátu Parlamentu České
republiky (1. a 2. kolo). V naší obci Dubá byly v této souvislosti ustanoveny tři volební okrsky:
okrsek č. 1 Dubá (1 100 voličů), okrsek č. 2 Dřevčice (146 voličů, resp. 147 voličů ve 2. kole voleb do Senátu) a okrsek č. 3 Deštná (132 voličů).
Po provedeném sečtení výsledků těchto voleb za tyto tři volební okrsky, a po jejich závěrečném
zpracování Českým statistickým úřadem, Vám tímto sdělujeme konečné výsledky za obec Dubá.
Volby do Zastupitelstva Libereckého kraje

počty platných hlasů
součet
Dubá Dřevčice Deštná
Starostové pro Liberecký kraj
88
5
8
101
ČSSD
73
5
12
90
ODS
66
5
2
73
KSČM
45
12
10
67
Strana zelených
11
1
3
15
Koalice pro Liberecký kraj
9
----9
Dělnická strana – za zrušení poplatků ve zdrav.
5
2
--7
Unie pro zdraví a sport
3
--2
5
Strana pro otevřenou společnost
1
2
--3
Sdružení pro republiku – Rep. strana Českosl.
3
0
--3
Volte Pravý Blok
3
----3
SDŽ – Strana důstojného života
--1
1
2
Národní socialisté a rozumní
--------Česká strana národně sociální
--------Sumarizace:
307
33
38
378
Neplatné a neodevzdané hlasovací lístky:
28
3
1
32

údaj
v%
26,7
23,8
19,3
17,7
4,0
2,4
1,9
1,3
0,8
0,8
0,8
0,5
0,0
0,0

Volby do Senátu Parlamentu ČR – 1. kolo
počty platných hlasů
součet
volební obvod č. 36 – Česká Lípa
Dubá Dřevčice Deštná
Petr Skokan – ODS
113
7
7
127
Ing. Karel Kapoun – ČSSD
86
5
16
107
Ing. Miloš Tita – bez politické příslušnosti
49
9
8
66
PhDr. Miroslav Hudec – Strana zelených
18
2
3
23
JUDr. František Novosad – bez pol. příslušnosti 19
1
2
22
Jaromír Dvořák – Strana pro otevřenou spol.
12
3
--15
Mgr. Oldřich Němec – bez politické příslušnosti
3
----3
Sumarizace:
300
27
36
363
Neplatné a neodevzdané hlasovací lístky:
35
9
3
47

údaj
v%
35,0
29,5
18,2
6,3
6,1
4,1
0,8

Volby do Senátu Parlamentu ČR – 2. kolo
volební obvod č. 36 – Česká Lípa
Ing. Karel Kapoun – ČSSD
Petr Skokan – ODS
Sumarizace:
Neplatné a neodevzdané hlasovací lístky:

údaj
v%
50,3
49,7

počty platných hlasů
součet
Dubá Dřevčice Deštná
113
17
26
156
133
11
10
154
246
28
36
310
2
0
0
2

Volební účast ve volbách za celou obec Dubá:
Do Zastupitelstva Libereckého kraje a do Senátu Parlamentu ČR (1. kolo) ….. 29,75 %.
Do Senátu Parlamentu ČR (2. kolo) ….. 22,63 %.

Městský hřbitov má nového správce
Počínaje prvním říjnem letošního roku došlo na
městském hřbitově v Dubé hned k několika změnám. Tou první a nejdůležitější je, že má pohřebiště nového správce, kterým se stal pan Otta
Skřivánek.
Další a neméně podstatnou informací pro občany je, že veřejnosti přístupný bude celý areál
od 7 do 20 hodin, poté budou brány uzamčeny.
Doba, během níž je v současné době hřbitov přístupný, se nebude rozdělovat na letní a zimní období, uvedené hodiny platí pro celý rok.
I nadále zůstává v platnosti ZÁKAZ VSTUPU
SE PSY do celého prostoru městského hřbitova.
Ať je pes sebemenší, nemá tu co dělat! To je třeba respektovat. V opačném případě bude porušo-

vání tohoto zákazu řešit městský úřad.
V případě, že během vaší návštěvy zjistíte
nějakou závadu, nahlaste ji prosím přímo správci, panu Skřivánkovi na tel. čísle 739 307 396.
Nepodaří-li se vám jej kontaktovat, můžete se
obrátit na mne na tel. čísle 724 857 243 nebo na
e-mailu ekolog@mestoduba.cz .
Je třeba zdůraznit, že součástí pracovních povinností nového správce je údržba prostranství,
a tudíž i cest, nikoliv však jednotlivých hrobů.
Dále si vás dovoluji informovat, že v průběhu měsíce listopadu dojde na hřbitově v Dubé
k ošetření a prořezu veřejné zeleně.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

Dubáček

Odpady
v Nedamově

Vždycky, když píšu do Dubáčku kritiku na téma
nakládání s odpady, říkám si, že se třeba v jistých „existencích“ hne svědomí a začnou se chovat stejně jako všichni ostatní slušní lidé z Dubé.
Samotnou mne mrzí, že se za letošní rok nenajde snad jediné vydání městského zpravodaje,
kde není zmínka o tom, že jsme tuhle vytahovali z lesa pneumatiky, tamhle lovili zbytky vraku auta…

Tak tentokrát se nějaký dobrák vyřádil na parkovišti u koupaliště v Nedamově.
–ZM–

Beseda
v Klubu seniorů

Dne 15.10. byla v Klubu seniorů na programu beseda se starostkou města.
Paní starostka Mgr. Zdeňka Šepsová seznámila přítomné s akcemi, které se v Dubé uskutečnily v poslední době, a s plány na další období.
Senioři se svěřili se svými problémy a měli na
paní starostku několik dotazů. Radost jim udělalo promítání fotografií z výletů, které pro ně
město pravidelně pořádá. Na závěr poděkovali celému vedení města za to, že jim umožňuje,
aby se mohli společně scházet v hezkém prostředí klubu.
Danuše Červená

Výlet seniorů

Letos již podruhé, a tentokrát na pozvání kastelána ze zámku Duchcov pana Horáka, vyrazili naši
milí senioři na svůj pravidelný výlet.
Po příjezdu na zámek na nás čekalo velice pěkné přivítání a samotná prohlídka se pro
všechny přítomné stala velice hezkým zážitkem.
Panu Horákovi patří naše velké díky.
Zámek Duchcov však nebyl jedinou zastávkou, v Duchcově jsme navštívili také vzorkovnu
porcelánové manufaktury ROYAL DUX DUCHCOV a na závěr jsme stihli ještě botanickou zahradu v Teplicích, která všechny překvapila krásným novým skleníkem i venkovní úpravou záhonů
plných rozkvetlých květin.
Výlet se báječně vydařil, počasí nám přálo
a navíc k nám všichni byli velmi vlídní. Na květen jsme si již naplánovali další výlet, a to do
Babiččina údolí.
Danuše Červená

Dubáček -
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PLACENÁ INZERCE

Třídní srazy,
podnikové večírky,
oslavy narozenin,
schůzky.
To vám nabízí
BLUE BAR
autobusové nádraží DUBÁ.
Malý salonek pro 12 osob,
nekuřácký pro 35 osob
s možností tance
při živé či repro hudbě.
Občerstvení zajistíme,
možno i vlastní.

Poradní den

Centra pro zdravotně postižené
Jste osoba se zdravotním postižením nebo senior
a potřebujete pomoc jiné osoby při zvládání běžných
úkonů každodenního života? Poskytujeme osobní
asistenci jako profesionální službu pro Vás.
Jste uživatelem nebo potřebujete sociální službu?
Zajímá Vás zákon o sociálních službách?
Vyřizujete si příspěvek na péči?
Nevíte si rady s odvoláním proti rozhodnutí úřadu?
Potom se můžete obrátit na našeho poradce,
který má poradní den ve Vašem městě,
a to každý čtvrtý čtvrtek v měsíci v budově
Městského úřadu 8 – 10 hodin
Zároveň je možno si zakoupit baterie do sluchadel.
Poradní den – 27. listopadu 2008
Poradenství poskytuje
Jaroslava Kubištová, mobil 731 653 009
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
LIBERECKÉHO KRAJE o.s.
Konopeova 812 Česká Lípa
Fax : 487 853 481, e-mail:czpcl@volny.cz
www.czp.az4u.info

Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v září
l Dne 2.9.2008 od 14:12 do 17:14 hodin vyjela
jednotka na výpomoc k požáru do Doks s technikou CAS-32 T148 v počtu 1 + 2. Po příjezdu na
místo zásahu již na místě požáru strniště pole
zasahovala jednotka SDH Doksy. Lokalizace
a následná likvidace požářiště byla provedena
jedním proudem „C“ a jedním proudem vysokotlaku. Při zásahu se spotřebovalo 10.100 litrů
vody. Příčina vzniku byla nedbalost – odhozený
nedopalek cigarety. Velitel družstva: Otta Skřivánek.
l Dne 3.9.2008 od 15:02 do 15:55 hodin vyjela jednotka k požáru do KÚ Pavličky s technikou
CAS-32 T148 v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár travního porostu podél komunikace II. třídy
číslo 260 (u hřbitova). Lokalizace a následná likvidace byla provedena jedním proudem „C“. Při
zásahu se spotřebovalo 1.200 litrů vody. Příčina
vzniku byla nedbalost nebo úmyslné zapálení.
Velitel zásahu: Jaroslav Hoza.

5 x 5 metrů bylo mimo cestu na skalním vršku.
Na místě hořela lesní hrabanka s klestím. Lokalizace a následná likvidace byla provedena jedním proudem „C“ za použití 10-ti litrů smáčedla.
Při zásahu se spotřebovalo 2.500 litrů vody. Místo zásahu bylo předáno správci polesí Lesů ČR
s.p. Příčina vzniku požáru byla hrubá nedbalost:
úmyslně založené ohniště v lesním porostu. Velitel zásahu: Jaroslav Hoza.

l Dne 6.9.2008 od 12:40 do 16:04 hodin vyjela jednotka k požáru v Polesí Obrok s technikou
CAS-32 T148, CAS-16 Zil a RZA 1 Nissan Patrol v počtu 1 + 9. Jednotka s Policií ČR nejprve
zjistila místo požářiště a následně přístupovou
cestu pro požární techniku. Místo události se nacházelo poblíž vrchu „Čír“. Požářiště o rozloze

l Dne 27.9.2008 od 12:21 do 13:15 hodin vyjela jednotka k požáru v katastru obce Vrchovany s technikou RZA I Nissan Patrol a CAS-32
T148 v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár
lesní hrabanky o rozloze 5 x 5 metrů na „Parapleti“. Lokalizace a následná likvidace byla

l Dne 14.9.2008 od 08:59 do 09:26 hodin
vyjela jednotka k požáru v katastru obce Deštná s technikou RZA I Nissan Patrol a CAS-32
T148 v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se nejedná o požár, ale o neohlášené pálení odpadu.
Majiteli byla dle zákona o Požární ochraně číslo 133/1986 Sb.zákonů a vyhlášky města Dubá
– „Požární řád města Dubá“ vysvětlena ohlašovací povinnost. Jednalo se o planý poplach. Velitel družstva: Tomáš Mařík.

provedena za použití jednoduchých hasebních
prostředků (lopaty a krumpáče) a jednoho proudu „C“. Při zásahu se spotřebovalo 1.000 litrů vody. Příčina vzniku požáru byla nedbalost
nebo úmyslné zapálení. Velitel zásahu: Tomáš
Mařík.
l Dne 29.9.2008 od 13:07 do 16:31 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
I. třídy číslo 9 v katastru obce Deštná s technikou RZA 1 Nissan Patrol v počtu 1 + 2. Po
příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna dopravní nehoda osobního
automobilu s minibusem. V osobním vozidle se
nacházely dvě zaklíněné osoby s těžkým zraněním, které byly pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení za přítomnosti Záchranné
zdravotní služby vyproštěny. V minibusu bylo
18 osob, z toho 6 osob zraněno. Jednotka
s jednotkou z Hasičského záchranného sboru
Česká Lípa provedla postupné vyproštění a pomoc s ošetřením zraněných osob. Vozidla byla
zajištěna proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a dalšímu úniku provozních kapalin. Uniklé kapaliny byly zlikvidovány 30-ti litry
sorbetu Vapex. Na místě bylo celkem 6 osob
zraněno a dvě osoby exitus. Velitel družstva:
Miloš Mařík.
Jaroslav Hoza
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Turistická putování

PUTOVÁNÍ ZA SAMOTAMI
Krajina kolem Dubé bývala mnohem více obydlená než nyní. Nejen že osady mívaly více domů
a obyvatel, ale v jejich okolí v lesích a na loukách stávaly samoty nebo skupinky domů, obklopené sady a polnostmi. Na některé z nich se
podíváme.
Z Dubé vyjdeme Sadovou ulící lemovanou
sklípky, k Máchadlu se sochou sv. Floriána a kolem Böhmova pramene k Nedamovu. Zde odbočíme ždíreckou silnicí, podél níž si můžeme
všimnout nešetrného zacházení se stromy – bílé
pruhy na kmenech jsou orámovány hlubokými zářezy. Levou stranu údolí za mokřinou lemují rozeklané pískovcové skály. Nacházíme se již v pří-

my. Pokračujeme po silnici dále až k pomníku,
nyní upomínajícímu na konec II. světové války,
původně šlo o pomník padlým ve válce první.
Vlevo od něj vede pěšina ke zbytkům Ženského
mlýna (Frauen Mühle), který připomínají záseky
po trámech ve skalní stěně, prostory vytesané
do skalního masívu a kamenem obezděný náhon.
Je zde i studánka s hrníčkem k použití a bohužel
i množství odpadků, jak je v kraji obvyklé. Dále
vedle pomníku je i vodárna nedamovské vodárenské soustavy.
Odbočíme ze silnice po mostku vpravo, u lesa
stojí velmi pěkný roubený dům. Půjdeme v trase

Dubáček

a dál rovně k lesu.
Vpravo si všimneme hlubokého zářezu původní staré cesty, i současná cesta se
ale posléze také
zaboří do velmi
hlubokého úvozu. Cesta překoná vrchol kopce
a vede nyní dolů,
podél oplocenky, zatáčí a opět Hluboký úvoz v lese
stoupá. Vpravo od cesty se můžeme podívat na
skalní okno na malém návrší. Po pár krocích na

Roubený dům pod Panskou vsí

Skály u ždírecké silnice

rodní rezervaci Mokřady horní Liběchovky, o níž
se můžeme na informační tabuli v zatáčce vpravo vedle silnice dozvědět zajímavé podrobnosti.
Naproti vlevo vedle bunkru, který je součástí linie opevnění z 30. let 20. století, odbočuje závorou přehrazená cesta, která stoupá skalnatou
strání k osamocenému domu, skrytému za stro-

Ženský mlýn

modré turistické značky po skalním schodišti nahoru. Donedávna celé schodiště vždy na podzim
zametal a v zimě udržoval pan učitel Emil Faitl.
Kdo asi po jeho smrti převezme tuto péči?
Vlevo vedle
pěšiny si můžeme
všimnout kamenných zdí, v půdoryse základů bývalé stavby nad
nimi se čas od
času objeví černá skládka. O něco dále odbočíme
z pěšiny mírně
vpravo a stezkou
pana Faitla se dostaneme až k rouSchody na Panskou ves
bené chalupě, od
níž po pár schůdcích vystoupáme na cestu. Před
sebou vidíme bok budovy bývalé školy.
Dáme se po polní cestě vpravo podél řady
zahradních chatek k další roubené chalupě, v zatáčce mineme opět jeden z série bunkrů a před
námi se objeví rozlehlá částečně zděná a částečně roubená usedlost, využívaná k rekreaci. Vlevo
je další menší dům, u kterého polní cesta zdánlivě končí. Půjdeme stále v přímém směru krajem
louky k lesu, kde je pěšina znovu zřetelná. Dáme
se po pár schůdcích dolů, pak stezka zatáčí ostře
vlevo a zařezává se do prudkého svahu. U padlého kmene se opět stočí doprava a schází do
údolí. Vlhké údolní dno přejdeme od jednoho červeně označeného stromu k druhému a vyjdeme
nedaleko bunkru při turistické cestě z Panské Vsi.
Po ní se dáme vpravo k mšenské silnici, na které
půjdeme doleva. Červený pruh na kmeni stromu
znamená hranici přírodní rezervace.
Po pár krocích ze silnice odbočíme vpravo na
polní cestu a po ní půjdeme vzhůru ke stromům
a podél nich stále nahoru až k mladým břízkám

Skalní okno u cesty

pískovém rozcestí odbočíme vlevo, stará cesta
je opět vidět v úvoze po pravé straně. Půjdeme
rovně, vlevo nad
cestou mineme
výklenkovou kapličku, vysekanou
do skalního bloku a vyjdeme na
rozlehlou louku.
Vpravo vidíme
obydlený zděný
dvorec, o něco
dále
prosvítá
červená střecha
dalšího domu.
Cesta se v zatáčce rozdvojuje, Kaplička nedaleko Kluku

Dům nad osadou Kluk

Dubáček -
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my se dáme vlevo a po pravé straně cesty se
objeví vysoké pobořené zdi největší, dnes již
zdevastované samoty. Rozlehlé ruiny dávají tušit velikost původního areálu, skládajícího se ze
dvou domů a několika dalších z opuky vyzděných

Pobořený statek u Kluku

dolem napravo od nás. Půjdeme ale stále po
zelené značce, vpravo cestu vroubí skalnatá
rokle, mineme dražejovský hřbitůvek a na rozcestí u křížku se dáme vpravo k Dražejovu. Prohlédneme si po mnoha letech částečně znovu
napuštěný opravený rybník a kapli sv. Jana Nepomuckého, původně pocházející z roku 1767,
upravenou v roce 1835. Půjdeme kolem kaple
do hloubi osady. Cestu na kamenném podloží
lemují z obou stran domy, vystavěné po zničujícím požáru v roce 1832. Na konci cesty zabočíme vpravo na pěšinu. Na levé straně na skalní
plošině, původně zřejmě obydlené, bývala výhlídka, nyní zacloněná vysokými stromy.
Pěšina vede schodištěm prudce dolů. Napravo si všimněme obrovské lípy, vrostlé do
stěny nad pěšinou. Tento unikátní strom stojí

budov. Před lety byla celá lokalita rozměřena na
malé parcelky a plánovala se zde výstavba rekreačních chat. Tomu Správa CHKO Kokořínsko naštěstí zabránila, ačkoliv jeden z pozemků byl již
zájemci o chatu odprodán. Polovina areálu byla
posléze vrácena v restituci a nyní patří soukromému vlastníkovi, který ji od restituenta zakoupil.
Část pozemků vlastní město Dubá a zbytek byl
převeden na Agenturu ochrany přírody, protože
jde z ekologického hlediska o velmi cenné místo.
Z louky za pobořeným statkem je nádherný výhled na protější kopec s osadou Beškov.
Vrátíme se k rozcestí a sejdeme prudce klesajícím úvozem do osady Kluk. Všimneme si
vpravo vedle cesty sklípku, zatesaného do velkého balvanu, vlevo stojí rekreační domky. Dole
na zpevněné cestě se dáme doprava, mineme
půvabný zčásti roubený, zčásti zděný starobylý
dům, o něco dále si na rozcestí vpravo od cesty

Kolmo k cestě, po níž jsme přišli, přejdeme
napravo vedle posedu přes zbořeniště a za padlým kmenem se již objeví zanesená pěšina, vedoucí vlevo a pak vpravo strání dolů. Tím, že
byla rozebrána opěrná zeď nad ní, se pěšina
pomalu zasypavá a stává se špatně schůdnou.
Na dně údolí půjdeme doprava. Pohlédneme-li
vzhůru zpět ke zbořeništi, uvidíme trochu bokem
pod vrcholem stráně vchod do sklepa, který rovněž připomíná existenci domu. Na rozcestí u věžovitého skalního bloku pokračujeme rovně, na

Skalní věž u rozcestí pod Heřmánky

Lípa nad pěšinou z Dražejova

dalším rozcestí se dáme vlevo a na cestě v Pramenném dole pak opět vlevo. Mineme stavbu,
která bývala součástí dražejovského vodovodu,
u empírového pavilonu s kapličkou vyjdeme na
silnici a po ní okolo Šibeničního mlýna k Dubé.

za pozornost, při pohledu zpět se masa jeho
vydutého kmene zdá až neskutečná. Sejdeme
rozrytou stezkou na silnici a dáme se doprava.
V místech, kde silnice mírně vystoupá nahoru odbočíme vpravo. Jedna z polních cest vede loukou, druhá původním úvozem, podél nějž rostou
mimo jiné staré třešňové stromy. Úvoz nás vyvede na louku a po ní dojdeme až k mysliveckému
posedu, takzvané kazatelně. Vlevo býval jeden
Starobylý dům v Kluku

všimneme zajímavé stodůlky. Půjdeme ale ještě rovně a teprve posléze po zelené turistické
značce odbočíme doprava do skalnatého údolí.
I zde je stará cesta v již nepoužívaném úvoze po
pravé straně. Na dalším rozcestí půjdeme vlevo,
kde se i současná cesta zanořuje zářezu a podíváme se, jakým
způsobem se mohutný dub a borovice vyrovnaly
s růstem v prudké stráňce.
Vlevo v louce
mezi stromy bíle
prosvítá další ze
samot, tato slouží
k rekreaci. Druhá
obydlená samota
se skrývá v lese
Strom ve stráni u cesty
nad Pramenným

Cesta loukou k lokalitě U trojek

z domů osady Heřmánky, další dvě zbořeniště se
nacházejí v lese napravo přes louku. Říkalo se
zde také U Trojek. Z domu, u něhož stojíme, nezbylo již téměř nic. Jen ohrazená studna. Ještě
nedávno zde byly zbytky zdí, kamenem vyzděná jímka a vysoká opěrná zeď, v tomto stavu byl
dům vrácen v restituci. Lovci pískovcových kvádrů – štuk se však postarali, že zde zůstalo jen
několik jam po vybraných kamenech.

Kaplička u empírového pavilonu v Rozprechticích

Za Šibeničním mlýnem si všimneme obnoveného
rybníčku vlevo od cesty u odbočky do Sviňského
dolu: Rybník, náležející původně jako zásobárna
vody k mlýnu, opravila Správa CHKO Kokořínsko
pro obojživelníky.
Na vycházku v délce přibližně 15 kilometrů je
lépe vydat se pěšky, pro místy velmi strmé pěšiny a několik schodišť lze absolvovat cestu na
horském kole jen s obtížemi.
–myš–
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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

Ze života škol

Jak v novém Nesedávej panenko v koutě...
školním roce

Školní rok začal 1. září přivítáním všech žáků
32 pracovníky naší školy. Prvňáčků je letos 34
– tedy rekordní počet. Otevřeli jsem po mnoha
letech dvě první třídy. Máme 10 tříd v základní
škole se 185 žáky, 2 třídy praktické s 24 žáky,
2 oddělení školní družiny a školní klub. Žáci s poruchami učení mají možnost navštěvovat dyslektickou ambulanci.
Pro efektivní využívání volného času nabízíme tyto zájmové útvary: chovatelský, výtvarný, keramický, maňáskový kroužek, ruční
práce, kreslení na počítači, angličtinu pro II.
a III. třídu, francouzštinu pro začátečníky, floorball, kopanou, tenis, hru na klavír a flétničku,
pěvecký sbor. Věřím, že si vyberou podle zájmů všichni žáci.
Dovolte mi, abych poděkovala paní starostce a všem zastupitelům za umožnění výměny
skleněných výplní ve stěnách tělocvičny, které
byly v havarijním stavu a ohrožovaly tak zdraví
všech cvičenců, za umělohmotné, které mají
i lepší tepelné parametry.
Na závěr bych popřála všem žákům i pedagogům úspěšný školní rok a rodičům radost ze
svých dětí.
Mgr. Jindřiška Skalická
Ředitelka ZŠ Dubá

...aneb týden pro inkluzi na ZŠ Dubá
Od pondělí 29.9. do pátku 3.10. proběhl na ZŠ
Dubá mezinárodní program Nesedávej panenko
v koutě. Učitelé i žáci prožili tento týden v aktivitách, které přiblížily život dětí s handicapem. Na
ZŠ Dubá se vzdělávají dvě děti nevidomé a děti z praktických tříd. Jejich vzájemné poznávání
probíhá během školního roku při všech společných aktivitách.
Tento týden však přiblížil handicapy více. Děti
si vyzkoušely jaké to je:
nevidět – při skládání obrázků, při hmatání a odhadování, co je na obrázku, při podepisování, při orientaci ve třídě, při společné výtvarné práci,
neslyšet – při odezírání z úst paní učitelky,
nemít končetinu – při podepisování, přesunu ve třídě.

Na návštěvu do školy přišli i klienti Diakonie
Dubá a seznámili se se zvířátky z chovatelského kroužku.
Celý týden zakončilo fotbalové utkání dětí
z praktické třídy a dětmi z 2. stupně.
Děti se shodly na tom, že žít s handicapem
není jednoduché, a že teď daleko lépe chápou
jaké to je.
Myslím, že celá akce byla velmi přínosná,
dětem přiblížila život dětí s postižením a ukázala jim, že všechny děti mohou společně dokázat
velmi mnoho, že i děti postižené jsou šikovné
a mnohde předčí i děti zdravé.
Děkujeme za tuto aktivitu.
Mgr. Jana Mašková, ZŠ Dubá

V základní škole
pořádáme kurzy anglického
a německého jazyka pro
veřejnost a keramické kurzy.
Vše na plakátech nebo na
tel. čísle 487 883 953.
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Zdravé hlídky

Na ZŠ Dubá probíhá již od roku 2002 Program
zdravého životního stylu.
Obsahem programu je ukázat dětem (rodičům), jak můžou pečovat o své zdraví, tělesnou
kondici, hmotnost. Cílem je naučit žáky ochraňovat, udržovat a rozvíjet své vlastní zdraví. Program vychází z komlexu:Program výchovy ke
zdravému životnímu stylu (vytvořen r. 1992 jako
mezinárodní regionální program Open Society
Institucion, New York). Tímto bychom se chtěli
připojit k výzvě o rozvoji zdraví obyvatel Libereckého kraje, která vzchází z programu Světové zdravotnické organizace „Zdraví pro všechny
ve 21. století“.
Ve školním roce 2008/2009 budou probíhat
každý měsíc Zdravé hlídky, jejichž úkolem je zjistit, zda svačiny dětí jsou opravdu zdravé. V náhodně zvolený den v měsíci vyrazí 2 děti v doprovodu učitele po třídách a prohlédnou svačiny, které si děti přinesly s sebou do školy. Každé třídě
se pak přidělí trestné body za nezdravé svačiny,
protože je v každé třídě různý počet dětí.
První taková hlídka proběhla 24.9. s tímto výsledkem (třída/trestné body): I.A / 2, I.B / 4, II. / 7,
III. / 7, IV. / 3, V. / 9, VI. / 6, VII. / 2, VIII. / 2, IX.
/ 8, praktická 1 / 0, praktická 2 / 0
Věříme, že do dalšího měsíce nás přibude!
Mgr. Jana Mašková

O Máchův pohár

Dne 26.9. 2008 se žáci 4. a 5. ročníku naší Základní školy – Petr Jelen, Lukáš Pompa, Dominik
Sláma, Jakub Efler, Nikola Dvořáková, Vanesa
Kicová, Andrea Vnuková, Václav Benda, Vojtěch
Kůžel a Miroslav Demeter – zúčastnili fotbalového turnaje O Máchův pohár v Kravařích. Zrovna
tak, jak nám přálo počasí, nesl se i celý turnaj
v příjemné a pohodové náladě sportovního zápolení. I když si letos putovní pohár odnesli žáci
Základní školy z Bělé pod Bezdězem, nejde se
nezmínit o ohromném nasazení našich žáků, kteří se nakonec umístili na pěkném pátém místě.
Ocenění ale získaly i naše tři fotbalistky jako jediné ženské zastoupení celého turnaje. A na závěr jména našich střelců gólů: Petr Jelen (2 góly),
Miroslav Demeter, Václav Benda.
Bc. Věra Valová

Na základě účasti ZŠ Dubá v projektu
Aktive Learning jí byl v září 2008 udělen
certifikát o účasti.
Aktivity z projektu – Strážce světla
a měření spotřeby energií a vody se
staly do budoucna trvalou součástí
dlouhodobého programu EVVo na škole.

Co plánujeme v MŠ

Letošní školní rok jsme zahájili opravdu aktivně
a dá se říct, že i bez zbytečných slziček. Máme za
sebou už tři divadélka, jedno zde ve školce a dvě
v Želízích, kam budeme během roku jezdit za „Divadélkem s úsměvem“ do místní školky. Na konci
září jsme podnikli celodenní výlet do ZOO, tento-

Žabí řádění

Ve dnech 3. - 4.10. se konala v ZŠ Dubá výstava
k Roku žáby, Světovému dni zvířat a pátému výročí založení chovatelského kroužku. Ke zhlédnutí bylo na 400 žabiček ze soukromé sbírky a žabičky od dětí i rodičů z MŠ Dubá. Neuvěřitelné
žabí variace – od keramických, dřevěných, po
osušky, ponožky, pouzdro na mobil, hrací žabky
až k žabím pantoflíkům.
Součástí výstavy byl malý testík, zkuste si:
1. Kolik druhů želv chová ZŠ Dubá? 2. Kde žije
rak modrý? 3. Čím se živí hadi? 4. Kolik kusů rosniček kalifornských ZŠ Dubá chová? 5. Mají žáby
zuby? (Odpovědi: 2, Austrálie, myši, 2, ne)
Na zahájení výstavy přišly jako první paní
starostka Mgr. Zdeňka Šepsová a paní ředitelka
ZŠ Dubá Mgr. Jindřiška Skalická. Paní starostka
předala dětem z chovatelského kroužku dárkový poukaz v hodnotě 7 000,- Kč, paní ředitelka
předala dětem sladkosti a obě všem popřály do
dalších let hodně dobrých nápadů.
Mgr. Jana Mašková

krát v Ústí nad Labem. Děti si odsud odnesly plno
krásných zážitků a pohlednici na památku.
Již čtvrtým rokem jsme zapojeni do krajské
soutěže ve sběru starého papíru, kde jsme se třikrát umístili na prvním místě. Doufáme, že i letos
budeme úspěšní a stejně tak v novém projektu
„Třídíme ve škole“, kdy se děti budou seznamovat s druhy odpadu a jeho tříděním do kontejnerů. Tím se zároveň poučí, jak ochraňovat životní prostředí.
K letošnímu Roku žáby jsme s dětmi i s rodiči přispěli na výstavu v ZŠ roztomilými žabími výrobky.
V loňském roce děti z oddělení Berušek navštěvovaly keramickou dílnu, letos se přidali i Motýlci, a paní Dolanská, která tuto dílnu provozuje
na malé škole, nás mile přivítala a připravila si
pro nás plno zajímavých nápadů.
V říjnu proběhlo i tradiční Havelské posvícení s ochutnávkou jablečného moštu a jablečných
dobrůtek a výstavou draků. V tomto měsíci se začal realizovat i projekt: Jaro, léto, podzim, zima –
na zahradě je vždy príma. Z dotačního fondu a za
pomoci města Dubá budeme mít krásnou novou
zahradu se spoustou zajímavých prvků.
A naše další plánované akce? Mimo jiné mikulášská a vánoční besídka, masopustní průvod,velikonoční hody, den dětí, pálení čarodějnic a opět
počítáme i se Školou v přírodě a kurzem plavání.
Průběžně budeme navštěvovat divadelní
představení, výstavy, co nejvíce chodit na výlety
do přírody, cyklovýlety, zkrátka máme se na co
těšit. Pokud máte možnost, navštivte naše internetové stránky (materskaskoladuba.estranky.cz)
a rádi přivítáme i nápady z řad rodičů.
Na konci roku se bude konat již 4. ročník Pohádkového lesa a na Městském úřadě se slavnostně rozloučíme s předškoláky.
Přejeme si, aby se všem dětem ve školce líbilo a každý den přišly s úsměvem mezi své kamarády a paní učitelky.
Bohumila Mynaříková

Jablečný týden v MŠ

Podzim je v plném proudu, venku to hraje všemi
barvami a nastal i čas sklizně jablek. Vždy druhý
týden v říjnu se konají v MŠ jablečné slavnosti,
neboli Havelské posvícení, jehož součástí byla
letos tzv. Drakiáda. Děti měly za úkol vyrobit
doma s rodiči létajícího draka z různých materiálů, v různých podobách, a přinést ho do školky.
A kdo měl možnost, přinesl i jablíčka ze zahrádky. Všem rodičům, kteří nám jablíčka pilně nosili
děkujeme, i manželů Kasalovým ze sadu v Újezdě za věnování určitého množství jablek. Celý
týden (od 13. 10 do 17. 10.) pak byl ve znamení
šťavnatých jablíček a příprav na posvícení.
V pondělí proběhla nejdřív ochutnávka různých druhů jablek. To by jste nevěřili, jak si děti
pochutnávaly a kolik jich snědly, když jsme jim je
každý den nakrájeli (zkuste to doma také).
V úterý jsme všechna jablíčka navozili k panu
Jelenovi st., který už měl pro nás připravený lis na
výrobu moštu. Všechna jablíčka jsme nejdřív umyli, pak nakrouhali a nakonec slisovali. Děti už měly
připravené kelímky a pochutnávaly si na slaďoučké šťávě. Při tom všem nám pomáhal pan Werner,
pan Jelen st. a přispěchal na pomoc i Péťa Jelen.
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Za tuto nezbytnou pomoc jim děkujeme.
Ve středu to ve školce zavonělo pěčením jablečných koláčů. Děti míchaly, krájely a strouhaly,
zkrátka měly plné ruce práce celé dopoledne.
Ve čtvrtek se konalo samotné Havelské posvícení s výstavou draků, ochutnávkou moštu
a napečených dobrůtek od maminek a dětí ze
školky. Paní kuchařky nám připravily vynikající
zeleninové a ovocné saláty a ke koláčům se podávala i kávička.
Doufáme, že všem u nás chutnalo a příště
přijdete zas.
Bohumila Mynaříková
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Kultura

Dubáček

Vánoční výstava

Vánoční koncert

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

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací připravil
na ukončení letošní výstavní sezóny opět Vánoční výstavu. Vernisáž
se uskuteční v sobotu 22. listopadu v 18 hodin v Galerii Pošta
v Dubé a výstava potrvá do neděle 14. prosince.
Název „Vánoční“ je dán blížícími se svátky, ale výstava sama
se spíše zaměřuje na shrnutí tvorby jednotlivých vystavujících, na
ukázky toho, k čemu je uplynulý rok inspiroval. Ale i výstava sama
může znamenat určitou inspiraci nejen pro další tvořivé snahy, ale
také zcela prozaicky zde návštěvníci mohou získat méně obvyklý
vánoční dárek.

Kam jít v listopadu

Prosíme všechny pořadatele, aby zasílali své programy vždy do 15.dne v měsíci na adresu kultura@mestoduba.cz
NE 2.

Navrátilův sál

Nový Bor

14,00

Setkání s lidovkou
a evergreenem

ÚT 4.

Městské divadlo

Nový Bor

19,00

Infračervená Karkulka,
markýza andělů

ČT 6.
SO 8.

Akademie
Česká Lípa
J. A. Komenského
KD Bohemia

PO 10. Městské divadlo

19,00

Nový Bor

14,00

Nový Bor

19,00

ÚT 11.

Jiří Horák hraje k tanci a poslechu
známé písničky

50,-

Krátké a úderné divadlo Liberec
předvede tři verze klasického příběhu

70,-

Pootevření dveří do Severo- Přednáší profesor Zdeněk Pokorný
kyperské turecké republiky
35 let Sklářské muziky
Míly Dočkala

Slavnostní koncert k založení Sklářské
muziky Míly Dočkala z Nového Boru

60,-

Parodie na hororové příběhy, ve které 220,se Jana Paulová a Pavel Zedníček
chopí hned sedmi rolí najednou
Bitva u Zborova
Přednášet o slavné legionářské tradici
bude Doc. Ing. V. Preclík, CSc.
Hudební sklepy – Pepa Nos Vystoupení hudebníka s nenapodobi- 90,telným hlasem a provokativními texty
Záhadná Irma

Akademie
Česká Lípa
J. A. Komenského
ST 12. Navrátilův sál
Nový Bor

19,00

ČT 13. Městské divadlo

19,00

Slet bubeníků

Na pódiu divadla se setkají vynikající
čeští, ale také zahraniční bubeníci

240,-

ČT 13. Jiráskovo divadlo Česká Lípa

19,30

Smím tě políbit, než
chcípnu?

Repríza strhujícího příběhu prokletých
básníků

80,-

PÁ 14. Jiráskovo divadlo Česká Lípa

19,30

Obři dona Quijota

80,-

SO 15. Jiráskovo divadlo Česká Lípa

15,00

Čarodějnická pohádka

Repríza hořké komedie o síle
a bezmoci lásky
Pohádkový příběh pro děti od 4 let

SO 15. Jiráskovo divadlo Česká Lípa

20,00

Sextánky

ST 19. Jiráskovo divadlo Česká Lípa

19,30

Klíče na neděli

ČT 20.

Akademie
Česká Lípa
J. A. Komenského
SO 22. Městské divadlo Nový Bor

19,00
10,00

Změna klimatu ve vědě
a médiích
O dobru a zlu

SO 22.

Dubá

18,00

Vánoční výstava

SO 22. Městské divadlo

Nový Bor

19,00

České nebe

PO 24. Městské divadlo

Nový Bor

19,00

Severočeská filharmonie
Teplice a Pavel Šporcl

Profesionální symfonický orchestr
a český houslový virtuóz

450,-

PO 24. Jiráskovo divadlo Česká Lípa

19,30
19,00

Velkolepá show slovenského souboru
Merlin
Písničkář Pavel Žalman Lohonka

290,-

ÚT 25. Městské divadlo

Irská taneční a světelná
show
Žalman a spol.

Galerie Pošta

Nový Bor

Nový Bor

19,00

40,-

Romantická komedie podle románu
80,V. Neubauera
Komedie o dvou manželských párech, 220,které se sejdou na nepovedeném
mejdanu. Divadlo Háta
Přednáška PhDr. T. Míkové
Dobro a zlo spolu uzavřou sázku,
50,kdo má větší moc nad lidmi
Vernisáž Vánoční výstavy Podbezdězského spolku intelektuálního, poetického a okrašlovacího
Divadlo Járy Cimrmana představí nově 350,objevenou hru zapovězeného génia

150,-

Dubáček -

Měsíčník informací z Dubé a okolí
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Sport

David porazil Goliáše

Takovým to příměrem se dá charakterizovat utkání
starších žáků Dubá – Česká Lípa B. Naši starší
žáci, kteří v letošním roce jsou účastníky krajské
soutěže, se 5. října doopravdy nenechali zahanbit.
Hostili totiž na svém hřišti fotbalové družstvo nad
míru zdatné, neboť českolipští žáci se v průběžném tabulkovém hodnocení dělili o první místo.

dubské fotbalové družstvo starších žáků

Naši chlapci postoupili do krajské soutěže
„na poslední chvíli“ a je to znát i na výsledcích v
jednotlivých utkáních, neboť v krajské soutěži již
není slabého družstva.
O to více nás překvapili svou hrou, nasazením a „fotbalovým srdíčkem“. Českolipské fotbalové družstvo bylo velmi silné, dobře hrálo a po

zásluze je kandidátem na první místo v soutěži.
O to více nás potěšila úroveň hry našich mladých fotbalistů, kteří dokázali porazit tak výborné
družstvo. Starší žáci zvítězili poměrem 2:0. Obě
branky vstřelil Pepa Dvořák. Chlapci děkujeme
a jen tak dál.
František Kubišta, TJ Slavoj

starší žáci Česká Lípa B

Galerie dubských sportovců
Přípravka TJ Slavoj 2008

Nová družstva fotbalového oddílu TJ Slavoj Dubá, pro soutěžní rok 2008 – 09. Jmenují se mladší a starší přípravka.
Jak již bylo uvedeno v říjnovém Dubáčku, počínaje dnem 1. září 2008 zahájila fotbalový rok 2008-09 i naše nově sestavená fotbalová přípravka. Byli osloveni chlapci a děvčata ve věku od šesti let. Pro vysoký zájem o fotbal v této kategorii bylo přistoupeno k sestavení obou přípravek. Tzn. družstev mladších
a starších účastníků. Obdivuhodné je s jakým elánem a nasazením se nejmladší dubští fotbalisté umí na hřišti pohybovat. Snad se dá říci, že na hřišti
nechávají své fotbalové „srdíčko“. Jejich aktivita se nezaměřuje jen na mistrovské zápasy, ale zodpovědně přistupují i k tréninkům. Trénují třikrát týdně,
v pondělí, ve středu a v pátek a o sobotách a nedělích hrají okresní soutěž a tzv. předzápasy před mistrovskými utkáními našich fotbalistů – mužů. Přejme
fotbalistům z obou přípravek, aby jim tento elán a odpovědný přístup k tréninkům vydržel až do „velika“.
Velký podíl na chodu přípravky má i jejich vedení. Jsou to: vedoucí družstev Petr Vomáčka, hlavní trenér Mgr. Tomáš Krejčík a trenéři Ing. Petr Žalovič, Ing. Ladislav Vala a Josef Sirovátka. V neposlední řadě musíme vyzvednout i práci paní učitelky Mgr. Zdeny Wagenknechtové, spojenou se samotným založením dubské fotbalové přípravky. Jmenovaným moc děkujeme za to, že si našli čas a tím i obětovali část svého osobního volna, pro tak
ušlechtilou činnost, jakou práce s mládeží bezpochyby je.
Co na závěr? Snad trochu vážně i trochu nevážně. Přejeme jim dobrý start do fotbalového života, úspěchy ve fotbalových soutěžích, radost z pohybu
a příjemné chvilky strávené v kolektivu, nenechat se odradit chvilkovými neúspěchy, nezapomínat pilně trénovat a „nenechat se zlákat vidinou vysokých
peněžních částek fotbalových profesionálů“. Přijďte se podívat na mistrovská utkání našich dospělých fotbalistů, kde v předzápase hrají i obě přípravky.
František Kubišta, TJ Slavoj

Teodor Veselý

Petr Kohout

Ladislav Vala

Ája Indrychová
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Kateřina Bláhová

Mažoretky 2008

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Mažoretky – TJ Slavoj Dubá byly založeny 18. září 2008 a převzaly oficiální název svých předchůdkyň
„Dubské mažoretky.“ Dubské mažoretky sestávají ze tří mažoretkových skupin, počínaje již mažoretkovou skupinou, kterou tvoří žákyně první třídy a mateřské školy. Vedoucími oddílů jsou Klára Krejčová
a Lucie Sobotková. V roli cvičitelky pak vypomáhá Pavlína Krejčová a Klárka Knížová.
Přejeme našim mažoretkám mnoho úspěchů a radost z pohybu. Našim vedoucím Kláře Krejčové,
Lucii Sobotkové a v neposlední řadě i Pavlínce Krejčové a Klárce Knížové, které se podílely na organizačním zajištění a znovuzrození oddílu Dubské mažoretky, hodně štěstí, radost z práce a poděkování.
Velké poděkování však patří naší paní ředitelce ZŠ Dubá, paní Mgr. Jindřišce Skalické, která se maximálně podílela na vzniku tohoto oddílu. Vážená paní ředitelko, děkujeme za pomoc, kterou poskytujete
našemu oddílu dubských mažoretek.
František Kubišta, TJ Slavoj

Dubáček

Pavlína Krejčová

Marcela Kratochvílová

Lucie Charouzková

Tereza Chadrabová

Andrea Stejskalová

Marcela Jeništová

Dominika Pompová

Bára Bláhová

Andrea Mendlíková

Adélka Žebrová

Vanesa Kicová

Andrea Vnuková

Karolínka Kašparová

Verunka Kicová

Leonka Kicová

Natálka Kadlečková

Kačenka Pokorná

Ája Indrichová

Karolínka Pangrácová

Denisa Lešková

Nikolka Baloušková

Martina Holíková

Verunka Procházková

Leonka Jeništová

Bára Fléglová

