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zdarma

Usnesení z veřejného
zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 7/2018 ze dne 20. září 2018 z veřejného zasedání zastupitelstva 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.
Zastupitelstvo města Dubá na svém zasedání
přijalo následující usnesení:
1) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele zápisu paní Alenu Buřtovou, ověřovatele
zápisu pana Tomáše Nováka (ODS) a paní Gabriellu Garrihy a zapisovatele usnesení pana Lubomíra Wagenknechta.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený doplněný program veřejného zasedání Zastupitelstva města Dubá č. 7/2018.

pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 6/2018 ze dne 21. června 2018, včetně nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 7/2018 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha.
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městské nemovitosti –
pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn,
písemná žádost složka č. 11/18): podle vypra-

Z městské matriky
JUBILEA

Pravda Jiří, Dubá
Jílková Danuše, Panská Ves
Kusbach Jiří, Rozprechtice
Moravcová Ivanka, Dřevčice
Drdová Drahomíra, Nový Berštejn
Nikodémová Danuška, Dubá

70 let
82 let
75 let
86 let
88 let
85 let

covaného geometrického plánu se jedná o pozemkovou parcelu parcelní číslo 3123, ostatní
plocha (jiná plocha), o výměře 66 m2, v obci
Dubá, katastrální území Dubá.
SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva v této souvislosti uzavřít Kupní
smlouvu mezi městem Dubá (strana prodávající)
a manžely panem M.Č a L. Č., oba adresa místa trvalého pobytu Dubá (strana kupující). Kupní
cena je stanovena ve výši 3 300,- Kč plus 21 %
DPH, plus správní poplatky, vše se splatností
nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Termín
podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny
se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne
schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy,
bude tento schválený prodej zrušen.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě předložené písemné žá-

ÚMRTÍ

Melicharová Věra, Dubá
Ing. Ptáček Jaroslav, Dubá
Fialová Libuše, Dubá

Dne 18. 9. 2018 tomu byl rok, co odešel na
věčnost náš milovaný otec, manžel, dědeček
a pradědeček pan František Chlumecký
z Tuhaně. Kdo jste ho znal, věnujte mu
tichou vzpomínku. Stále vzpomíná celá
rodina.

NAROZENÍ

Sýkora Petr, Dubá

Dne 6. 10. 2018 oslaví krásných 80 let naše maminka,
babička, prababička, paní Jarmila Chramostová
z Vrchovan. Děkujeme za všechno. Hodně zdraví jí přejí
děti s rodinami a Jana s rodinou.

Dne 1. 10. 2018 tomu byly čtyři roky, co nás
náhle opustil pan Petr Charouzek z Dubé.
Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 31. 10. 2018 uplyne pátý smutný rok od chvíle, kdy
nás po prohraném boji s těžkou nemocí navždy opustil
pan Vlasta Donát z Krčmy. S láskou a bolestí v srdci stále
vzpomíná rodina.

Dne 29. 10. 2018 tomu budou čtyři roky,
co nás navždy opustila milovaná maminka
a babička paní Dagmar Martínková z Dubé.
S bolestí v srdci stále vzpomíná rodina.

Dne 23. října 2018 uplynou tři roky od
chvíle, kdy pro nás přestalo tlouci srdce
našeho milovaného tatínka, dědečka
a bratra pana Jiřího Hraběte ze Zakšína.
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají
sestra, děti a vnoučata s rodinami.
Dne 5. 10. 2018 tomu byl rok, co nás navždy opustila naše
drahá maminka Helena Zítková. S bolestí v srdci vzpomínají
děti s rodinami.
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dosti uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu číslo IV-12-4016847/001,
CL-Dubá, ppč. 625/1, úprava kNN, mezi městem
Dubá (budoucí strana povinná) a společností ČEZ
Distribuce, a.s., Děčín (budoucí strana oprávněná),
která se týká umístění a provozování nového zařízení distribuční soustavy – uložení zemního kabelového vedení NN v rozsahu 48 běžných metrů, na
částech městských nemovitostí – pozemků pozemkové parcele parcelní číslo 624, pozemkové parcele
parcelní číslo 625/6, a pozemkové parcele parcelní
číslo 625/7, v obci Dubá, katastrální území Dubá.
Jednorázová finanční náhrada za zřízení práv odpovídajících věcnému břemeni služebnosti je sjednána ve výši 3 000,- Kč bez DPH. Budoucí strana
oprávněná hradí všechny související poplatky.
pro schválení: 8 proti schválení: 0

zdrželo se: 0

4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě
na akci „Dubá – kanalizační přípojka pro RD čp.
193“, mezi městem Dubá (budoucí strana povinná)
a panem J. F., adresa místa trvalého pobytu Dubá
(budoucí strana oprávněná), která se týká zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav podzemního vedení – kanalizační přípojka v rozsahu cca 3
běžných metrů, na části městské nemovitosti – pozemku pozemkové parcele parcelní číslo 2800/1,
v obci Dubá, katastrální území Dubá. Jednorázová finanční náhrada za zřízení práva odpovídající
věcnému břemeni služebnosti je sjednána ve výši
1 000,- Kč bez DPH. Budoucí strana oprávněná
hradí všechny související poplatky.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu číslo IZ-12-4000639/
P001, CL-Dubá, Kluk 12, přeložka NN, mezi městem Dubá (budoucí strana povinná) a společností
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín (budoucí strana oprávněná), která se týká umístění a provozování nového zařízení distribuční soustavy – uložení zemního
kabelového vedení NN v rozsahu 19 běžných metrů, na části městské nemovitosti – pozemku pozemkové parcele parcelní číslo 1567, v obci Dubá,
katastrální území Dražejov u Dubé. Jednorázová
finanční náhrada za zřízení práv odpovídajících
věcnému břemeni služebnosti je sjednána ve výši
1 000,- Kč bez DPH. Budoucí strana oprávněná
hradí všechny související poplatky.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5a) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se stavu finančních
prostředků města Dubá na bankovních účtech ke
dni 31. srpna 2018, který byl na hlavní činnosti
13 milionů 119 tisíc Kč; celkové finanční prostředky na účtech města Dubá byly 16 milionů 115 tisíc Kč; hospodaření města Dubá za leden až srpen roku 2018 skončilo kladným saldem příjmů
a výdajů ve výši 6 milionů 30 tisíc Kč. Výsledek
hospodaření hospodářské činnosti: zisk ve výši
1 milion 24 tisíc Kč.
5b) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočtového opatření č. 5 rozpočtu města Dubá na rok 2018, viz příloha.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Na straně příjmů jsou
upraveny tyto položky a paragrafy: 4111 – Ne-
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investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
(komunální volby) +105 000,- Kč, 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery (průtokové
pro MŠ a ZŠ) +171 000,- Kč, 4222 – Investiční přijaté transfery od krajů (dotace Sušárna)
+700 000,-Kč, 3639 – Komunální služby a územní rozvoj (prodeje pozemků) +100 000,- Kč, 3745
– Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (pojistná plnění) +15 000,- Kč, 6171 – Činnost místní
správy (pojistné plnění – na jiných §§ a HOČ)
-100 000,- Kč. Příjmy celkem +991 000,- Kč.
Na straně výdajů jsou upraveny tyto paragrafy: 2212 – Silnice (ulice Jana Roháče – posun
realizace) –2 000 000,- Kč, 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací (Na Výsluní)
+994 000,- Kč, 3111 – Mateřské školy (elektroinstalace a průtokový transfer) -419 000,- Kč,
3113 – Základní školy (průtokový transfer na potravinovou pomoc) +91 000,- Kč, 3319 – Ostatní
záležitosti kultury (dřevosochání) +20 000,- Kč,
3631 – Veřejné osvětlení (úspora, výběrové řízení – Korce) -150 000,- Kč, 3632 – Pohřebnictví
-40 000,- Kč, 3639 – Komunální služby a územní
rozvoj (rozdělení pozemků) +50 000,- Kč, 3745 –
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (park Návesák a rybník Lhota) +700 000,- Kč, 6115 – Volby
do zastupitelstev územních samosprávných celků
+105 000,- Kč. Výdaje celkem -649 000,- Kč.
Návrh úpravy rozpočtu města Dubá je přebytkový
ve výši 1 milion 640 tisíc Kč. Navrhovaný schodek
pro rok 2018 ve výši 5 milionů 499 tisíc korun bude
kryt z finančních prostředků na účtech města.
6) ROZHODLO na návrh paní starostky v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru
nejvhodnější nabídky Veřejné zakázky malého
rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/
2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pod
názvem „Obnova objektu bývalé sušárny chmele v Dubé – 2. etapa, SO-04 STŘECHA“, kterou
je na základě kritéria nejnižší nabídkové ceny
nabídka firmy Tomáš Hlaváček, IČ 11452072, se
sídlem Litoměřice, nabídková cena činí celkem
2 545 868,97 Kč bez DPH, tak jak je dále uvedeno v Zápise hodnotící komise ze dne 18. září
2018, viz příloha. Smlouva o dílo bude uzavřena
nejdříve po uplynutí lhůty k podání námitek.
SCHVÁLILO na návrh paní starostky smlouvu o dílo mezi městem Dubá a firmou Tomáš Hlaváček, IČ 11452072, se sídlem Litoměřice.
POVĚŘILO paní starostku podpisem smlouvy o dílo mezi městem Dubá a firmou Tomáš Hlaváček, IČ 11452072, se sídlem Litoměřice.
pro schválení: 6 proti schválení: 0 zdrželo se: 2

komentář starostky: V rámci akce bude provedena oprava krovů a výměna střešní krytiny
nad jižním a severním křídlem včetně navazující čtverhranné věže. Společně s výměnou krytiny bude provedena oprava zděných štítů včetně
obnovy zaniklých zděných komínů. Štíty budou
z interiéru opětovně omítnuty s tím, že štít mezi
jižním a severním křížem bude omítnut i z exteriéru. Podle historických fotografií bude obnoven
průduch na odvod teplého vzduchu, který byl původně umístěn nad otvorem zachovaným v klenbě čtverhranné sušící věže. Opravy jsou financovány z dotace Libereckého kraje, Ministerstva
kultury a z rozpočtu našeho města.
7) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený plán společných zařízení, viz příloha,
v rámci zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dubá.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

8) SCHVÁLILO na návrh paní starostky na základě předložené žádosti ředitelky Mateřské školy
Dubá veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné krátkodobé finanční výpomoci z rozpočtu města Dubá na realizaci projektu ze Státního fondu
životního prostředí České republiky, podporovaná
aktivita: Vybudování, vznik a úpravy dětských hřišť
a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách,
název projektu: Pozorujeme, zkoumáme, učíme se
navzájem. Registrační číslo žádosti: 07261862 na
úpravu přírodní vzdělávací zahrady v areálu mateřské školy. Město Dubá s realizací uvedené akce
souhlasí. Město Dubá poskytne Mateřské škole
Dubá návratnou finanční výpomoc ve výši 785
000,- Kč. Jedná se o neinvestiční půjčené prostředky, které budou následně vráceny na účet
města Dubá po finančním vypořádání akce bez
částky odpovídající spoluúčasti projektu.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

9) NESOUHLASILO na návrh paní starostky
s pořízením změny Územního plánu Dubá, která prověří možnost změny funkčního využití pozemku pozemkového parcely parcelní číslo 1066,
v obci Dubá, katastrální území Deštná u Dubé,
z funkce plochy vodní a vodohospodářské na
funkci plochy smíšené obytné – venkovské.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Vzhledem k tomu, že zastavitelné plochy vymezené v územním plánu nejsou využity (je vyčerpáno pouze minimum obytných zastavitelných ploch), je nepravděpodobné,
že by dotčené orgány vydaly souhlasné stanovisko ke změně funkčního využití této parcely. Žadatel by zaplatil dokumentaci na změnu územního
plánu v řádech desítek tisíc korun a ke změně by
velice pravděpodobně nedošlo.
10) VYDALO na návrh paní starostky Obecně
závaznou vyhlášku města Dubá č. 3/2018, viz
příloha, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška města Dubá č. 2/2007, kterou se vydává Požární řád města Dubá, vydaná dne 14. června
2007, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška
města Dubá č. 1/2008, kterou se mění obecně
závazná vyhláška města Dubá č. 2/2007, Požární
řád města Dubá, vydaná dne 12. června 2008,
a kterou se ruší Obecně závazná vyhláška města
Dubá č. 2/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Dubá č. 2/2007, Požární řád
města Dubá, vydaná dne 12. listopadu 2009.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Nový Požární řád je vydán
přímo jako součást dokumentace požární ochrany města Dubá.
11) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
předloženou zprávu odborného lesního hospodáře Městských lesů Dubá Ing. Josefa Štveráčka
o hospodaření Městských lesů Dubá, organizační složka města, za období 1. pololetí roku 2018,
viz příloha.
12) SOUHLASILO na návrh paní starostky na základě předložené žádosti subjektu Silver Age, z.s. s
projektem pod názvem „DOMOV KATEŘINA – zařízení sociální péče Dubá“, předkládaným žadatelem do 82. výzvy IROP „Rozvoj sociálních služeb v
sociálně vyloučených lokalitách II“ Ministerstva pro
místní rozvoj pro specifický cíl 2.1. Zvýšení kvality
a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi Integrovaného regionálního operačního programu.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Záměrem projektu rozšíření poskytování sociálních služeb ve městě Dubá
s působností pro celý Liberecký kraj je vybudová-

ní domova s kvalitní širokospektrální péčí, prostoru pro další nejen komunitní rozvoj, společenský
život i přiměřenou aktivitu tak, aby si jeho klienti
mohli v co možná nejvyšší míře zachovat takový
způsob života, na který byli zvyklí ze svých domovů. Získat nový životní elán a energii pomůže
klientům různých věkových kategorií včetně těch,
kteří budou komplexní péči potřebovat pouze dočasně. Město Dubá se rozhodlo pro spolupráci
s poskytovatelem sociálních služeb s místní působností přímo ve městě Dubá, a to v rozsahu
pobytových sociálních služeb napříč věkovými
kategoriemi s důrazem na služby pro osoby se
zdravotním postižením a denní stacionář.
V domově budou poskytovány následující sociální služby: Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, tj. pro osoby, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a Denní stacionář – poskytování ambulantních služeb osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního
postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby.
Projekt je zaměřen na následující cílové skupiny:
osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu vzácného onemocnění; osoby ve vegetativním
stavu potřebující sociální péči; osoby s poruchou
autistického spektra; osoby postižené roztroušenou sklerózou či jinými neurodegenerativními onemocněními; osoby, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu chronického duševního
onemocnění; osoby se sníženou soběstačností
v souvislosti s onemocněním CMP (cévní mozková příhoda) a kardiovaskulárními chorobami; osoby se sníženou soběstačností po úrazech a operacích pohybového a nervového systému; osoby
s kombinovaným postižením. Zahájení poskytování sociálních služeb je plánováno od 1. 1. 2021
a nám nezbývá než si přát, aby dotace subjektu
Silver Age, z.s. byla přidělena.
13) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
zprávu paní starostky o činnosti města Dubá ve
volebním období 2014 – 2018.
komentář starostky: Na investice a opravy ve volebním období 2014 – 2018 byly z rozpočtu města
vydány finanční prostředky ve výši cca 52 milionu
Kč, z toho získané dotace činily cca 16 milionů Kč.
Dalších 20 milionů korun je již vyčleněno na další
probíhající a nově zadané akce. Ve městě probíhá
i bohatý kulturní a společenský život.

Na konci tohoto volebního období bych ráda poděkovala všem zastupitelům, kteří se aktivně
účastnili a přispěli k rozvoji našeho města. Jmenovitě pak děkuji panu místostarostovi Tomáši
Novákovi (SLK) za vzornou spolupráci, zodpovědný přístup k řešení problémů, spolehlivost a
nadřazování zájmů města nad své osobní zájmy.
Děkuji rovněž všem zaměstnancům města, bez
kterých by nebylo možné zrealizovat všechny
úkoly a vyřešit problémy, které před nás život ve
městě postavil. Jmenovitě děkuji panu tajemníkovi úřadu Bedřichu Janďourkovi za vzorné vedení
městského úřadu, za jeho profesionální a zároveň lidský přístup. Jeho zkušenosti jsou pro naše
občany nepostradatelné a často pomohou vyřešit
na první pohled neřešitelné problémy.
Závěrem děkuji i našim spoluobčanům, kteří se
aktivně zapojují do dění města a pomáhají tak
udělat z města Dubá příjemné místo pro život.
14) SCHVÁLILO na návrh paní Mgr. Jany Maškové rozšíření programu veřejného zasedání Zastupitelstva města Dubá č. 7/2018 o bod:
Poskytnutí mimořádné odměny starostce města
Dubá podle § 76 odst. 1 zákona o obcích, ve výši
dvojnásobku měsíční odměny, která jí náleží za
výkon zastávané funkce.
pro schválení: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 1

15) NESCHVÁLILO návrh paní Mgr. Jany Maškové na poskytnutí mimořádné odměny starostce
města Dubá, podle § 76 odst. 1 zákona oobcích,
a to ve výši dvojnásobku měsíční odměny, která jí
náleží za výkon zastávané funkce, podle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., za plnění mimořádných
a zvláště významných úkolů nad rámec jejích povinností, a to konkrétně za: zajištění komplexních
oprav komunikací bez finanční účasti města (např.
Dlouhá ulice, ulice Malá Strana, silnice na Horky); aktivní přístup k uzavření přeshraniční spolupráce s městem Mirsk; osobní přínos k záchraně
kulturního dědictví města (např. Sušárna chmele,
Slávie); kontrolní činnost při realizaci významných
investičních akcí města; rozvoj a podporu kulturního a společenského života (např. Dny evropského dědictví, 1. ročník Dubského dřevosochání);
za podporu spolkového života (např. Klub malých
Dubáčků, Karate klub Beringin, TJ Slavoj Dubá,
Klub seniorů); za odpovědné hospodaření města
bez úvěrů, kdy po dobu výkonu funkce starostky
v období 2006 – 2018, město vložilo do investic a
oprav městského majetku částku ve výši cca 148
milionů Kč a z toho získalo dotace ve výši cca
47 milionů Kč. A v této souvislosti neschválilo roz-

Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá
l Dne 23. 8. 2018 od 13:52 do 14:23 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1+3 k technické pomoci k odstranění stromu spadlého
přes komunikaci směrem na Ždírec. Strom byl rozřezán a odklizen. Před
odjezdem byl proveden úklid vozovky.
l Dne 25. 8. 2018 od 8:39 do 9:17 hodin byla jednotka v počtu 1+4 vyslána s technikou CAS-25 Liaz k dopravní nehodě osobního automobilu na
komunikaci I/9 za obcí Zakšín. Vůz se nacházel na komunikaci s protrženou
olejovou vanou, přičemž došlo k úniku oleje na vozovku. Jednotka vyteklý
olej zasypala sorbentem a poté vše uklidila.
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počtového opatření č.6 rozpočtu města Dubá na
rok 2018, týkající se zvýšení výdajů v paragrafu
6112 – Zastupitelstva obcí o částku odpovídající
výši mimořádné odměny.

pro schválení: 5 proti schválení: - zdrželo se: nehlasováno nehlasováno

komentář starostky: Děkuji všem zastupitelům,
kteří ocenili práci, jež jsem za posledních 12 let
pro město a naše občany udělala. Pro názornost
a jako reakci na zamítnutí navrhované odměny
uvádím, jak jsem ovlivňovala hospodaření s našimi společnými prostředky a stavy finančních
prostředků na účtech města Dubá:
datum
k 31. 8. 2018
k 31. 12. 2017
k 31. 12. 2016
k 31. 12. 2015
k 31. 12. 2014
k 31. 12. 2013
k 31. 12. 2012
k 31. 12. 2011
k 31. 12. 2010
k 31. 12. 2009
k 31. 12. 2008
k 31. 12. 2007
k 31. 12. 2006

stav finančních prostředků v Kč
16 milionů 115 tisíc
11 milionů 499 tisíc
10 milionů 769 tisíc
11 milionů 254 tisíc
10 milionů 544 tisíc
8 milionů 105 tisíc
(investice Slávie střecha)
10 milionů 458 tisíc
11 milionů 468 tisíc
5 milionů 446 tisíc
(investice kanalizace Dubá)
6 milionů 923 tisíc
(investice Českolipská ulice)
12 milionů 672 tisíc
10 milionů 900 tisíc
8 milionů 40 tisíc

16) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
– pozvání na 1. ročník Svatováclavského
běhu městem Dubá, který se bude konat v pátek dne 28. září 2018
komentář starostky: Zvu všechny naše spoluobčany na 1. ročník Svatováclavského běhu městem Dubá. Můžete se těšit na odměny, které jsou
připraveny pro všechny účastníky – Není důležité
vyhrát, ale zúčastnit se! Pro prvních 100 účastníků je připraveno i občerstvení. Přijďte oslavit
v pátek 28. září státní svátek Den české státnosti
a zároveň se pobavit.
– konání voleb do Zastupitelstva města
Dubá, které se uskuteční ve dnech 5. a 6. října
2018
komentář starostky: Srdečně zvu všechny voliče ke komunálním volbám, kde si mohou vybrat
na příští volební období zastupitelstvo a ovlivnit
tak další rozvoj našeho města.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Tomáš Novák, místostarosta města Dubá

l Dne 27. 8. 2018 od 10:10 do 11:06 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1+3 k dopravní nehodě osobního automobilu na komunikaci I/9 za Zakšín. Vozidlo se nacházelo mimo komunikaci a při příjezdu jednotky už z něj byly venku tři zraněné osoby, z nichž jedna již
byla na místě v péči záchranné služby. Zbývajícím dvěma osobám byla
poskytnuta předlékařská pomoc. Na vozidle bylo provedeno protipožární
opatření. Jednotka dále zajišťovala místo pro přistání vrtulníku, kterým
byl transportován jeden ze zraněných do nemocnice. Zbytek posádky byl
odvezen sanitou.
l Dne 2. 9. 2018 od 9:12 do 10:18 hodin byla jednotka krajským operačním střediskem v počtu 1+3 vyslána s technikou CAS-25 Liaz k technické pomoci na odstranění spadlého stromu, který se nacházel přes komunikaci třetí třídy č. 2061. Strom strhl ze sloupu telefonní a elektrický
kabel. Nedošlo však k jejich poškození. Na místo dorazila HZS Doksy.
Naše jednotka strom rozřezala a odklidila z vozovky. Před odjezdem byl
proveden úklid.

l Dne 3. 9. 2018 od 5:17 do 5:47 hodin vyjela jednotka v počtu 1+4 s technikou CAS-25 Liaz k technické pomoci na odstranění spadlých stromů na
komunikaci třetí třídy č. 27325 směrem na Ždírec. Stromy zasahující přes
celou vozovku přerazily telefonní sloup. K poškození kabelů nedošlo. Na
místo dorazila HZS Doksy. Naše jednotka stromy rozřezala, odklidila a provedla úklid vozovky.
l Dne 5. 9. 2018 od 12:05 do 12:18 hodin byla jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1+3 vyslána k technické pomoci na odstranění spadlého stromu směrem na Pavličky. Jednotka strom rozřezala a odklidila.
l Dne 9. 9. 2018 od 16:18 do 17:04 hodin vyjela jednotka v počtu 1+5
k dopravní nehodě motocyklu na silnici I/9. Motocykl ležel mimo vozovku
a byla na něm provedena protipožární opatření. Na místě zásahu byla přítomna Policie ČR a záchranná služba, v jejíž péči byla lehce zraněná osoba. Naše jednotka spolu s HZS Doksy vypomohla s transportem do sanitního vozu. Před odjezdem byl proveden úklid vozovky.
l Dne 12. 9. 2018 od 14:20 do 15:09 hodin byla jednotka s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1+3 vyslána k technické pomoci k nálezu sudů
s chemikáliemi u komunikace vedoucí od Vrchovan do Chlumu. Jednalo se
odva barely s tuhou a pět barelů s kapalnou látkou. Po příjezdu HZS Doksy
a HZS Česká Lípa se zjistilo, že se jedná o nebezpečnou látku. Na místo byl přivolán starosta obce Chlum, který na náklady obce nechal barely
zlikvidovat oprávněnou osobou.

l Dne 16. 9. 2018 od 12:18 do 13:30 hodin vyjela jednotka v počtu 1+3
s technikou CAS-25 Liaz k dopravní nehodě dvou osobních automobilů na
silnici protínající Dubou. U obou vozidel, která částečně zasahovala do komunikace, byla provedena protipožární opatření. V jednom z vozů se nacházela lehce zraněná spolujezdkyně, které byla poskytnuta předlékařská
pomoc. Na místě byla přítomna HZS Doksy a Policie ČR. Uniklé provozní
kapaliny byly zlikvidovány sorbentem a uklizeny. Před odjezdem byl proveden odtah vozidel mimo vozovku.
l Dne 21. 9. 2018 od 20:12 do 20:30 hodin byla jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1+5 vyslána k technické pomoci k odstranění stromu
přes komunikaci druhé třídy č. 259. Strom byl rozřezán a odstraněn z vozovky, která byla následně uklizena.
l Dne 21. 9. 2018 od 20:30 od 20:35 vyjela jednotka v počtu 1+5 s technikou CAS-25 Liaz do Rozprechtic na odstranění spadlého stromu, který
byl rozřezán a následně byl proveden úklid vozovky.
l Dne 22. 9. 2018 od 8:35 do 8:56 vyjela jednotka v počtu 1+4 s technikou CAS-25 Liaz k technické pomoci k odstranění zavěšené větve nad
komunikací v Zátyní. Jednotka větev rozřezala, odstranila z kabelu a provedla úklid vozovky.
(Mar)

Slavnostní otevření
Střediska plazmového zplyňování v Dubé

Společnost Millenium Technologies a.s. dne
12. 9. 2018 v prostorách bývalé mlékárny v Nedamovské ulici slavnostně otevřela Středisko
Plazmového zplyňování. Slavnostnímu otevření přálo počasí, a tak si 75 hostů užívalo nejen
krásného babího léta, ale i komentované prohlíd-

reckého kraje, pan Martin Půta, a bylo nám i trochu líto, že ze zástupců města nikdo neměl čas
se slavnostního otevření zúčastnit. Účast byla
hojná. Kromě účastníků, reprezentujících vedení společností, které mají zájem v budoucnosti
využívat technologii plazmového zplyňování zde

du. Akademická sféra měla zástupce jak z České Republiky, tak i ze zahraničí. Bylo pro nás
ctí, že se slavnostního otevření našeho centra
zúčastnili zástupci VŠCHT, Ústavu fyziky a plazmatu AV ČR, ale i zahraničních univerzit a vědeckých ústavů.

ky celého areálu, ukázky technologie plazmatronu a následného rautu. Bylo pro nás potěšením,
že se přestřihávání pásky účastnil hejtman Libe-

byli i zástupci ministerstva Životního prostředí,
ministerstva Průmyslu a obchodu a rovněž zástupci z vedení Energetického regulačního úřa-

Po slavnostním přestřižení pásky, které provedl hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta
společně s majiteli společnosti panem Janem Ře-
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žábem a Grischou Kahlenem, následovala komentovaná prohlídka technologie. Po prohlídce technologie se účastníci rozdělili do dvou skupin, přičemž
jedna sledovala ukázku plazmatronu, který je zdrojem vysokých teplot, které jsou nutné pro proces
plazmového zplyňování a druhá skupina sledovala
prezentaci možností využití technologie plazmového zplyňování. Následně se obě skupiny prohodily. Po skončení odborného programu následoval
raut, diskuze, a rozloučení s hosty slavnostního
otevření. Středisko plazmového zplyňování tak
oficiálně zahájilo svůj provoz. Nyní začnou praktické zkoušky technologie plazmového zplyňování
za použití plazmového reaktoru a dalších k tomu
patřících zařízení. Vysoká škola chemicko-technologická a Ústav fyziky plazmatu AV ČR již připravují ve spolupráci s Millenium Technologies a.s.

Podvody páchané na seniorech jsou poměrně latentní trestnou činností. Okradení se stydí a raději se s událostí nesvěří a to ani v rámci rodiny.
Pachatelé jsou čím dál sofistikovanější, nezanechávají za sebou žádné stopy a pro kriminalisty
je těžké je dopadnout. Hlavním důvodem proč si
pachatelé vybírají starší osoby je ten, že senioři jsou osamělí, dobrosrdeční a důvěřiví. Rádi
a pozorně naslouchají, mají minimum kontaktu
s okolím, jsou méně ostražití, tělesně slabší a
proto se i hůře brání jakémukoliv útoku. Podvodníci zacházejí tak daleko, že se nejen dostávají
do blízkosti seniorů, ale i do jejich obydlí, kde je
následně připraví i o celoživotní úspory. Jsou velice výřeční, na první pohled působí sympaticky
a jsou schopni bez problémů navazovat kontakty.
Své podvody mají velice dobře připravené. Pracují i ve skupině dvou až tří osob, a pachatelkami bývají i ženy. Nelze říci, že by se jednalo o
nevzdělané jedince, pachatelé mají intelektuální
schopnosti, snaží se působit vzdělaně, používají slova, kterým senioři nerozumí. Tito pachatelé
jsou schopni rychlé improvizace, přizpůsobí se
okamžitě situaci, dokáží odhadnout svoji oběť a
snadno si získávají důvěru.
Co mají pachatelé společného, jsou opakující se legendy, se kterými bývají stále úspěšní.
- vrácení peněz či požadování nedoplatku za
různé energetické služby – voda, plyn, elektrika. Zde bychom rádi upozornili, že žádná energetická společnost nevybírá ani nevrací peníze
v hotovosti!!! Nikdo vám domů žádný přeplatek
za energii nepřinese a nikdy za tyto služby neplaťte nikomu v hotovosti u vás doma! Nejčastěji v těchto případech jde podvodníkům o to, aby
viděli, kam si jdete pro peníze a poté se vám
snaží vloudit do domu, pod záminkou že potřebují na toaletu či požádají o vodu.
- přepsání smlouvy: pachatelé se vydávají za
pracovníky energetických společností, přichází s tím, že za tento přepis smlouvy musíte
zaplatit. Nic neplaťte v hotovosti a nikoho si
domů nepouštějte! O případných změnách ve
smlouvách se poraďte s rodinou, příbuznými,
sousedy a podobně. Nikdy se nenechte donutit cokoliv okamžitě podepsat! Požádejte o čas
na rozmyšlenou.
Další trik podvodníků je opisování stavu vodoměru, plynoměru apod. V těchto případech
si ověřte, že se opravdu jedná o pracovníka
energetické společnosti. To, že má cizí osoba
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testy, které budou sloužit pro odladění technologie tak, aby naše technologie plazmové zplyňování mohla být použita v konkrétních komerčních
projektech. Účel Střediska plazmového zplyňování
nikdy nebude jiný, než vědecko-technický. Zařízení umístěné ve středisku je koncipováno pro vývoj a není vhodné pro komerční využití plazmové
technologie. Je proto absolutně vyloučené, že by
zde v areálu mohlo v budoucnosti docházet k jakémukoliv zpracovávání odpadu. Rádi bychom o tom
přesvědčili všechny obyvatele Dubé a okolí a proto organizujeme den otevřených dveří pro naše
spoluobčany, kde provedeme stejnou prohlídku
a ukázku provozu plazmatronu tak, jako při slavnostním otevření areálu. Termín dne otevřených
dveří bude 26.10.2018 od 10:00 do 12:00 a případě i odpoledne od 14:00 do 16:00. Prohlídku bu-

POLICIE ČR

na sobě montérky s nápisem firmy ještě neznamená, že se nejedná o podvodníka. Nechte si
přes kukátko dveří nebo přes pootevřené dveře zabezpečené bezpečnostním řetízkem předložit služební průkazy pracovníků uvedených
společností a případně si jejich totožnost ověřte
u konkrétní společnosti. Jistě máte i možnost
stav měřáku napsat na lísteček a dotyčným ho
předat u dveří, případně zatelefonovat nebo poslat mailem do příslušné firmy. Další možností
je, pokud se energetici ohlásí předem, požádat
někoho z rodiny nebo souseda, aby v době, kdy
má cizí osoba přijít, byl s vámi doma. Vaší povinností není, pustit do bytu cizí osobu!
- vnuk či kamarád někoho z vaší rodiny: zde je
jejich nejčastější „pohádkou“ to, že někdo z rodiny měl dopravní nehodu, porouchalo se mu
auto, ztratil peněženku, zastavili ho policisté a
podobně, on u sebe nemá peníze a tak si poslal
kamaráda za vámi, abyste mu pomohli. Onen
kamarád je však podvodník.
V těchto případech velmi často pachatelé
kontaktují osoby telefonicky, přes pevnou linku.
V současné době mají pevné linky především
starší občané, a tak si podvodníci v telefonních
seznamech hledají osoby například i podle archaických jmen (například Anežky, Boženy, Marie apod.). V seznamu samozřejmě zjistí i adresu, kam za vámi následně přijdou. Jsou známy
případy, kdy se senior zeptá „To jsi ty, Jiříku?“ a
pachatel pohotově odpoví, že ano nebo se sám
pachatel zeptá „Ahoj babi, hádej, kdo volá?“….
Zde máme několik rad:
• Nikdy vy sami nesdělujte nikomu cizímu jméno svého příbuzného, naopak se zeptejte vy
jeho na jméno a příjmení údajného příbuzného,
který má být v tísni.
• Pokud podvodník zazvoní u vašich dveří nebo
vás potká před domem, nikdy ho nezvěte dovnitř
do domu nebo bytu. Řekněte mu, ať počká venku a pokud máte tu možnost, spojte se telefonicky s tím, komu máte údajné peníze poslat.
Pokud se mu nedovoláte, zkuste kontaktovat
někoho z rodiny.
• Pokud i tam budete neúspěšní, v žádném případě vám nedoporučujeme cizím osobám předávat peníze! Dbejte i na to, abyste nenechali
pootevřené dveře, aby vám zloději nevnikli do
domu. Podvodníci se snaží, abyste podlehli stre-

deme dělat pro skupiny po třiceti lidech. Program
prohlídky bude koncipován na 60 minut. S ohledem na skutečnost, že před vstupem do areálu je
nutné proškolit návštěvníky v rámci BOZP a jelikož také nechceme, aby zde někdo musel čekat
na začátek dalšího kola prohlídky, bude vytvořen
seznam účastníku na jednotlivé termíny prohlídky
s maximálním počtem 30 lidí na jednu prohlídku.
Z těchto důvodů žádáme zájemce, aby se k prohlídce na konkrétní hodinu přihlásili mailem na
adrese info@mltech.cz, nebo písemně na adresu Millenium Technologies a.s., Nedamovská 252,
471 41 Dubá a to do 20.10. 2018. Všem zájemcům odpovíme a potvrdíme přesný čas zahájení
prohlídky. Pokud bude termín již plný, nabídneme
jiný čas. Těšíme se na Vaší účast.
Team Millenium Technologies a.s.

su a iluzi, že někdo z rodiny nebo rodinný přítel
je v obrovských problémech a tlačí vás k vydání
jakékoliv finanční hotovosti. Nedejte se!
- podomní prodeci: v poslední době není výjimečné, že obce zakazují podomní prodej místní
vyhláškou. Pokud si nejste jisti, jak je to u vás,
obraťte se s dotazem na váš obecní úřad. Jestliže u vás je podomní prodej zakázaný a někdo
se bude snažit vám cokoliv prodat, můžete kontaktovat státní policii na lince 158 nebo i městskou policii na lince 156. Obě tyto složky mohou
prodejce pokutovat, neboť se prodejci dopouští
přestupku porušení místní vyhlášky. Podvodníci v těchto případech nabízejí široký sortiment
zboží a služeb jako jsou potraviny, kožešiny, nádobí, kosmetiku, pojištění, knížky atd. Zároveň
nabízejí i výkup starého nábytku, oblečení, starožitností apod. Nenechte se zlákat výhodnými
nabídkami nebo tím, že se zbavíte starých nepotřebných věcí a ještě vyděláte!
A rada pro seniory, jak se nestát obětí podvodníků?
• Chraňte si své soukromí, nesvěřujte se
s osobními věcmi cizím lidem.
• V žádném případě nepouštějte cizí osoby do
domu či bytu.
• Udržujte dobré sousedské vztahy a případně
sousedy požádejte o pomoc.
• Pořiďte si panoramatické kukátko nebo řetízek na dveře.
• Neotevírejte automaticky dveře, když nevíte,
kdo je za nimi.
• Nejlepší je peníze ukládat do peněžních ústavů, a pokud je již máte doma, uschovejte je na
několika různých místech.
• Důležitá telefonní čísla mějte viditelně blízko
telefonu, abyste mohli případně rychle zavolat
pomoc.
Pokud byste potřebovali pomoc, můžete se
kromě policie na čísle 158 obrátit i na krizovou
linku pro seniory - 800 157 157, která je v provozu 24 hodin denně. Volání na linku je zdarma.
Za rok 2017 bylo v Libereckém kraji evidováno celkem 24 případů a evidovaná škoda činila 1.805.273,-Kč.
Za letošní rok 2018 je v České republice zaevidováno téměř čtyři stovky případů se škodou
přes 18 milionů korun.
por. Mgr. Lenka Dvořáková,
koordinátor prevence kriminality, KŘP LK

Ke svatému Prokopovi u Dubé

Dubá si po staletí žila svým klidným běžným životem jakoby ve skrytu vrchů, které jej obkružují. Jen občas jeho jméno zaznělo významněji v českých
dějinách: Pominuli spíše humornou skutečnost, že se v sále zdejšího hotelu Slávie udála světová premiéra prvního československého barevného filmu
„Jan Roháč z Dubé“ o husitském hejtmanu, který se tu nenarodil a možná ani nikdy nebyl, je třeba uvést, že po naší Dubé se psal jeden z nejvýznamnějších šlechtických rodů českého severu – Berkové z Dubé – kteří mnohdy zastávali i vysoké funkce na královském dvoře. Trvalejší a pro rozkvět Dubé
hmatatelnější ovšem bylo období, kdy byla Dubá významným střediskem pěstování chmele. Tím se zprostředkovaně dostáváme i k zatím poslednímu
momentu, který Dubou proslavil v národním měřítku: Právě chmelovou tyčí se totiž v roce 1774 odehrála otcovražda, která Karla Hynka Máchu inspirovala k sepsání Máje. Údajně se tak stalo poblíž sochy sv. Prokopa jižně od města.
Město již několik let -v souvislosti s opravou unikátní památky sušárny chmele- plánuje zřídit naučnou stezku, která by vedla z nádraží přes náměstí, okolo
sušárny chmele a dále skrze remízek s dosud opomíjeným křížkem až k soše sv. Prokopa, odkud by dále vedla do skalních partií Kokořínska a stala se tak
jedním z hlavních turistických koridorů regionu. Tento projekt krom jiného zahrnuje údržbu a obnovu dvou právě zmíněných drobných památek v krajině.
Prvním krokem bylo získání dotace na jejich opravu z Dotačního fondu Libereckého kraje. Vzhledem ke krajinářské hodnotě jsme dotace nezískali
z památkářsky orientovaných fondů, ale z programu „Podpora ochrany přírody a krajiny“, též díky skvělé spolupráci s Ing. Terezou Pokornou z Krajského úřadu Libereckého kraje.
V letošním roce byl díky tomu zrestaurován křížek za sušárnou chmele (v remízku), a tím se budoucí trasa „zahustila“ o další památku na lidské
osídlení. Křížek byl zachycen už na mapě stabilního katastru v roce 1843, doprovázel cesty, spojující Dubou s Vrabcovem a Rozprechticemi, a tyčí se
na stráňce nad širokou úvozovou cestou procházející remízkem. Současná podoba soklu křížku vyznívá trochu secesně a bude tedy o něco mladší,
velmi zajímavá je ovšem jeho plastická výzdoba - pás dubových ratolestí, který jej obkružuje. Každý lokální patriot aby zaplesal.

Z téže dotace byla zrestaurována i samotná socha sv.Prokopa, resp. její věrná kopie stojící na zdaleka viditelném místě, v polích nad Svinskou roklí.
Zatímco u jiných drobných objektů v krajině jde většinou o památky bez jasného původu, socha sv. Prokopa je i v tomto ohledu výjimkou. Byla zřízena
Josefem Ungermannem v roce 1740 na ochranu proti bouři a povětří. Zobrazuje hned čtyři svaté patrony Čech (kromě Prokopa jsou na soklu sv.Václav, sv.Vojtěch a sv.Jan Nepomucký). Socha je zachycena již na mapě z 1.vojenského mapování prováděného okolo roku 1760 (viz níže). V roce 1988
byla socha v již v tak špatném stavu, že byla po restaurování umístěna do Doks, před někdejší špitál,
nyní památník K.H.Máchy. Zároveň byla zhotovena a na původní místo u Dubé umístěna věrná kopie.
Ovšem i ta už podléhala zubu času a bylo žádoucí soše vrátit jak čitelnost plastických detailů, tak kovové atributy – řetěz a křížek.

A tak přestože v Dubé na Výsluní zanikl hrad Berků a Roháč byl z posázavské Dubé, máme tu významné místo, které nám už nikdo nevezme.
Tedy snad…
Petr Kmínek, Dřevčice
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Nebojme se zachránit život

Ve čtvrtek 13. 9. 2018 jsem seděla v autě u pošty. Z rozhovoru s dětmi mě vytrhlo volání o pomoc z blízké restaurace. Situace na místě pro
mě byla zpočátku dost nepřehledná a chaotická. Na zemi ležel pán, lapající po dechu a kolem spousta lidí, kteří by rádi pomohli, ale buďto nevěděli jak nebo byli paralyzovaní nastalou
událostí. Pocit bezmocnosti by se v tu chvíli dal
na místě krájet. Kdosi volal záchranku... pána
jsme otočili na záda a zahájili resuscitaci. Zdálo
se, že to trvá celou věčnost. Moc jsem si přála aby pán žil. Ještě nikdy jsem v takové situaci nebyla sama – bez lékaře, přístrojů, léků...
a s takovou spoustou bolavých emocí kolem.
Člověk se asi nemůže připravit na všechny situace, které život přinese. Na takovou ale ano. Paní
doktorka Středová pro nás připravila kurz první
pomoci, který nám pomůže se v takové situaci
zachovat správně. Pokusíme se takové zajistit
alespoň dvakrát do roka. Není od věci si je zopakovat. Já osobně nevynechám ani jeden.
Podle českých a evropských průzkumů je
znalost a ochota poskytnout první pomoc nedostatečná. Pouze 14 % české populace věří, že by
zvládlo první pomoc poskytnout. Polovina Čechů
by se o pomoc pokusila s obavami a třetina by ji
nezkusila ve strachu, že zraněnému více ublíží.
Zranění zhoršující nastalou situaci jsou ale málo
pravděpodobná a je lepší se o první pomoc alespoň pokusit.
Cenu lidského života nelze vyčíslit. Znalost první pomoci je k nezaplacení ve chvílích, kdy jde o minuty. Nemůžeme spoléhat
na to, že ve chvílích ohrožení života se jako
mávnutím proutku objeví někdo, kdo si poradí.
Ze statistik a zkušeností bohužel vyplývá, že při
skutečně kritické život ohrožující příhodě, tj. v situaci, kdy dojde u postiženého k zástavě krevního oběhu, zbývá na záchranu jeho života doslova pouze několik minut. Mozkové buňky začínají
velmi rychle (během 3-5 minut) odumírat a do
deseti minut jsou již zpravidla tak poškozeny, že
i pokud se pacienta s tak dlouho trvající poruchou oběhu podaří zachránit, kvalita jeho života
je zpravidla tristní.

Je ale rovněž známo, že kvalitně prováděná laická resuscitace významně prodlužuje čas,
který je vyhrazený pro účinnou záchrannou akci,
až na dvojnásobek. Uvědomíme-li si, že za běžných podmínek je spíše nepravděpodobné, že by
se posádka záchranné služby dostavila na místo
príhody dříve než za 6 - 8 minut od vzniku příhody
(čest výjimkám!!!), je to přesně těch několik minut,
o které stojí za to bojovat, neboť mohou pro pacienta znamenat právě onu pověstnou tenkou nit
mezi přežitím a smrtí. Ale i v případech, ve kterých
nejde bezprostředně o život, má kvalitně provedená první pomoc svůj význam – vedle okamžitého
pocitu úlevy dává nemocnému i šanci na menší
druhotné poúrazové poškození a naději na méně
komplikací během další odborné péč̌e.
Jak se tedy zachovat pokud jste svědky náhlého a neočekávaného zhoršení zdravotního
stavu ?
1. vyhodnotit situaci a zajistit bezpečnost (požár, úraz el. proudem...)
Pokuste se soustředit, jak nejlépe dovedete
– zdraví či život jiného člověka závisí v tuto chvíli
na vaší schopnosti myslet konstruktivně – volat
155 (urychlí to pomoc, tísňovou linku 112 obsluhují hasiči. Na druhém konci čísla 155 Vám telefon zvedne, a to vždy, profesionálně vyškolený
pracovník dispečinku krajské záchranné služby).
Pracovník dispečinku záchranky zpravidla ověří
adresu (popis místa), kam je třeba poslat pomoc.
Dále bude chtít vědět, co konkrétně se na místě
děje a poradí jak postiženému pomoci. Nezavěšujte první, případně si nechte na telefonu hlasitý odposlech. Pokud by se po ukončení hovoru stav nemocného (nemocných) výrazně změnil
(zhoršil, ale i zlepšil), neprodleně znovu zavolejte
linku 155 a informujte dispečink o změně stavu.
V každém případě nechte přístupný/zapnutý telefon, z něhož jste volali.
2, Zjistit rozsah postižení, zkontrolujte vědomí
(reaguje x nereaguje), dech (dýchá normálně?),
krvácení (stříkající krvácení)
Pokud postižený nejeví známky života, otočte ho na záda, mírně zakloňte hlavu a ZAHAJTE stlačování hrudníku a NEPŘERUŠUJTE až

do příjezdu záchranné služby. Resuscitaci ukončete jen tehdy, pokud se postižený aktivně brání, pokud hrozí nepřiměřené nebezpečí nebo při
úplném vyčerpání zachránců. Pozor! Ojedinělé
lapavé nádechy nejsou známkou probouzení.
NEPŘETRŽITĚ pokračujte v resuscitaci i tehdy,
pokud vidíte tyto ojedinělé nádechy. (Technika
nepřímé masáže srdce: Napjatýma rukama rytmicky stlačujeme dolní polovinu hrudní kosti (tj.
asi mezi prsy) do hloubky nejméně 5–6 cm (u dospělého), frekvencí 100 - 120x za minutu)
Po příjezdu záchranné služby je nezbytně
nutné spolupracovat, jde o čas a ten potřebují především pro postiženého. Veškeré dotazy
a požadavky je nutné odložit na dobu kdy bude
nemocný ošetřen.
Nelze ve zkratce napsat, co vše je důležité a náležitě to vysvětlit. A z textu a obrázků se to stejně nikdo z nás nenaučí natolik,
aby si jednou poradil... až půjde o život – dítěti, tatinkovi, babičce nebo komukoliv jinému.
10.11. 2018 bude v Dubé kurz první pomoci, kde
si můžeme vše vyzkoušet. A osobní zkušenost
naučí nejvíc, víte co čekat příště a odpadne
strach, protože budete vědět co máte dělat. Tak
prosím sledujte Klub malých Dubáčků – bude tyto
kurzy zajišťovat.

SENIOŘI NA V ÝLETĚ
Článek uvedeme v listopadovém vydání. (foto Z. Karfus)
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PLACENÁ INZERCE

SBĚRNÝ DVŮR

Otevírací doba:
pondělí
8.30 – 17.00
úterý
8.30 – 16.00
středa
8.30 – 17.00
čtvrtek
8.30 – 16.00
pátek
8.30 – 16.00
sobota
8.00 – 11.00
POLEDNÍ PAUZA 11.00 – 11.30
Obsluha SD Dubá:
Zuzana Pabišková - 722 530 449
Odpovědná osoba:
Zuzana Martínková - 724 857 243
PLACENÁ INZERCE

ANTÉNNÍ A SATELITNÍ
TECHNIKA
Jaroslav NEKOLA
prodej · montáže · instalace · servis
Božíkov 77, 470 02 Česká Lípa,
tel.: 603 520 006
video.sat1@tiscali.cz
PLACENÁ INZERCE

VYŘEŠENÍ HÁDANKY Z MINULÉHO ČÍSLA

Prodej slepiček

Kaplička nad Dražejovem

NOVÁ HÁDANKA

Drůbež Červený Hrádek prodává
slepičky z našeho chovu typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell typu Araukana.
Stáří 14 – 19 týdnů.
Cena 159 – 195,- Kč/ks.

(foto Markéta Myšková)

Prodej se uskuteční:
v Dubé – u kostela
16. října a 1. listopadu ve 14.40 hodin
a 10. listopadu ve 13.15 hodin
----------------------------------------------Výkup králičích kožek.
Cena dle poptávky.
Případné bližší informace:
Po – Pá 9.00 – 16.00 hodin,
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

ZUBNÍ POHOTOVOST

Krajská nemocnice Liberec, a.s., zubní ordinace
Jablonecká ul. 15, (budova LDN), Telefon: 485 312 187
Ordinační hodiny soboty, neděle, svátky
od 8.00 -15.00 hodin, od 12.00 -12.30 hodin přestávka
Liberecká dentální s.r.o., Soukenné náměstí 121/1, Liberec
(budova Dunaj – 4. patro), Telefon: 777 738 625
Ordinační hodiny soboty, neděle, svátky
od 18.00 -22.00 hodin
10

Lékárna v Dubé

Provozovatel: Českolipská lékárenská společnost, s. r. o.

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

–
–
–
–
–
–

12,30 hod.
18,00 hod.
12,30 hod.
12,30 hod.
14,00 hod.
12,00 hod.

Tel.: 487 870 139, e-mail: lek.duba@seznam.cz
V lékárně je možné platit také kartou.
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Přes Pavlovice k Jiljovu

Na cyklovýlet, dlouhý přibližně 20 km, vyjedeme
z Dřevčic. Z návsi, kde stojí kříž s kamenným
podstavcem s reliéfem sv. Jana Nepomuckého
z roku 1767, se vydáme směrem na Dubou. Na
kraji Dřevčic míjíme opravený křížek, projedeme
kolem odbočky na Lhotu a na další křižovatce se
dáme doleva příjemnou údolní silnicí do Drchlavy.
V Drchlavě si všímáme zajímavých staveb i rozložení obce v terénu. Stoupáme po silnici ostře
nahoru, v horní části obce mineme křížek na kamenném podstavci, prohlédneme si reliéfy ve štítech dvou domů. Jeden představuje Nejsvětější
Trojici, druhý Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Míjíme pobořenou farní budovu a před námi se tyčí
kostel sv. Mikuláše, původně z poloviny 14. století, několikrát přestavovaný a po roce 1960 zdevastovaný.
Za kostelem odbočíme polní cestou doleva
a jedeme podél lesa až do místa, kde doleva odbočuje lesní cesta. Dáme se po ní. Vlevo mezi
stromy vidíme vodárnu, cesta stoupá na mírné
návrší, kde stojí opravená kaplička. Od ní již sjíždíme dolů, vyjedeme z lesa, cesta vzápětí vede
mezi poli. V dálce již vidíme věž Pavlovického
kostela. Pokračujeme stále rovně cestou mezi
ovocnými stromy, vlevo se v houští skrývá křížek na kamenném podstavci. Posléze je cesta
vysypaná poněkud nepohodlně ve vysoké vrstvě kamením. Dovede nás k prvním domům Pavlovic, jejichž centrum bylo vyhlášeno vesnickou
památkovou zónou. Vyjedeme na silnici, po které pokračujeme vlevo na náves se zchátralým
kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Za ním stojí
opravená kostnice, adaptovaná na kapli. Nedaleko kostela stojí památník vzniku Československé
Reliéf Nejsvětější Trojice na domě v Drchlavě

republiky a o něco dále křížek.
Z návsi se vydáme dále po silnici, po několika
desítkách metrů odbočíme doprava na dlážděnou
cestu, svažující se do terénního úvozu, posléze
se stáčí do hlubokého ve skále vytesaného úvozu. Pečlivě čedičem dlážděnou cestu po pravé
straně lemuje vysekané koryto na odvod vody.
Cesta byla vybudovaná v roce 1630 jako přístup
ke studánce a potoku v údolí. Na skalní stěně
v dolní části je obraz Panny Marie a tabule s textem o historii cesty. Nahoře na skále si všimneme
iniciál a data. Cesta je památkově chráněná.
Vyjedeme v Popelově přes mostek na silnici,
kde se dáme doleva. Po obou stranách údolí se
tyčí obrovské skalní stěny a věže. Mineme odbočku do osady Šváby a po silnici pokračujeme
až k místu, kde doleva odbočuje zpevněná cesta.
Na dohled napravo je osada Borek. Cesta vede
podél plotu obory Vřísek. Neodbočujeme, jedeme stále v přímém směru až na rozcestí, kde je
informační tabule o oboře. Vyjedeme na silnici
stále v přímém směru, zprava od Valdštejnské
aleje se připojí modrá turistická značka a cyklotrasa č.3098. Pokračujeme do osady Sádky. Za
posledním z domů u rozcestníku odbočíme na
modře značenou stezku podél pole. Na kraji lesa
pak kolo odstavíme a pokračujeme přes lávku
pěšky. Jsme u skalní tvrze Jiljov. Bohužel grafitti
na skalní stěně a množství odpadků kazí dojem.
Schodiště vytesané ve skalním bloku nás dovede
na vrchol s vyhlídkou. Tvrz obtéká potok.
Vrátíme se ke kolu a po pěšině zpět na silnici, po které pokračujeme do Holan. U restaurace vyjedeme na silnici od Zahrádek. Po ní se
dáme vlevo, dojedeme na křižovatku s památníkem padlým 1. a 2. světové války. Projedeme

Dlážděná cesta v Pavlovicích

v přímém směru na náves s barokním kostelem
sv. Máří Magdaleny. Mariánský sloup, který jindy
zdobí náves, prochází nyní restaurováním. Z návsi se dáme doleva po cyklotrase č.211 ke křížku
s plechovým Kristem, kde zabočíme opět doleva a pokračujeme zpevněnou, místy značně hrbolatou cestou podél pastvin. V lese si můžeme
všimnout dalšího kříže.
Cesta lemovaná stromy nás vede krajinou
s pěknými výhledy na Vlhošť. Mineme další křížek a vjedeme do osady Loubí. Po levé straně
se tyčí zajímavý vodojem z roku 1911. Naproti
na domě můžeme vidět opět ve štítu reliéf Nejsvětější Trojice, míjíme další křížek. Dojedeme
k zachovalému a udržovanému památníku obětem I. světové války, vedle něj stojí opravená kaplička. Na domě o něco dále uvidíme další reliéf,
opět s Nejsvětější Trojicí.
Sjedeme prudkou serpentinou do údolí, kde
vyjedeme na silnici a po ní pokračujeme doprava. Dojedeme do Heřmánek, kde si všimneme
opraveného křížku s obrazem sv. Jana Nepomuckého vedle bývalé hasičské zbrojničky. Mineme odbočku do Sušice a vystoupáme skalním
úvozem. U odbočky k Butterbergu stojí další nedávno opravený křížek. Vzápětí vjedeme zpět do
osady Dřevčice.
–myš–

Kostel sv. Máří Magdaleny
v Holanech

Kostel sv. Mikuláše v Drchlavě

Jiljov
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Reliéf Nejsvětější Trojice na domě v Loubí

Titul Kachyňova filmu z roku 1965 vystihuje pocity ze stoletého výročí vzniku našeho moderního státního útvaru – ačkoliv film sám pojednává
o něčem úplně jiném. Na území s převážně německy mluvícím obyvatelstvem ale nebylo vyhlá-

Ať žije republika
šení Československé republiky přijato s radostí.
Naopak, odpovědí na vznik ČSR bylo 29. října
vyhlášení provincie Deutschböhmen s hlavním
centrem v Liberci. Také v tehdy relativně bohaté Dubé se část obyvatelstva hlásila k vznikající provincii Německé Čechy. Přesto, že se tu
někteří separatisticky smýšlející Němci snažili
prosadit své záměry i silou, vstoupilo 18. prosince 1918 do Dubé české vojsko a Dubou bez
násilí obsadilo. Vojenský oddíl při té příležitosti
dle dostupných informací odstranil sochu Františka Josefa I., která stávala u kostela Nalezení sv. Kříže. Na místě sochy pak byl vybudován
pomník obětem I. světové války – ani ten se ale
do dnešních dnů nedochoval. Socha Josefa II.
z parčíku u dívčí školy čp. 86 byla demontována
v období I. republiky, její podstavec odstranila až
těžká technika v roce 1947.
Česká menšina si v převážně německé Dubé
snažila uplatnit po roce 1918 svá práva. Teprve
v roce 1919 byla zřízena česká škola a v září
toho roku začalo vyučování v češtině. Na oslavu
vzniku ČSR byla vysazena i lípa svobody, pravděpodobně v parku za dnešním autobusovým
nádražím. V okolí je zajímavý památník v Pavlovicích, který stojí na návsi vedle kostela v místě

PROCHÁZKA

Spolek Statek Liduška a Markéta Myšková vás zvou na romantickou i tajuplnou procházku místy,
které pomalu mizí. Cesta nás povede kolem svatého Prokopa, svědka událostí, vykreslených v Máchově básni Máj, po bývalých formanských stezkách a zaniklých obcích kolem Šibeničního mlýna,
kolem pozoruhodných starých vodních staveb, až do Dražejova – malebné vsi na vrchu pískovcové
skály. Celé území je přírodní rezervací Mokřady horní Liběchovky. Během cesty se o jednotlivých
místech dozvíme mnoho zajímavých informací.
Trasa je dlouhá 10 km. Sebou vezměte turistickou obuv, svačinu a dobrou náladu. Sraz v sobotu 13. října 2018 ve 13.50 hod. u sochy na Masarykově náměstí v Dubé. Ve 14.00 odchod,
plánovaný návrat kolem 17.00 hodiny.
L. Razimová
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původního pomníku padlým z I. světové války.
Text na něm říká: „Na paměť vzniku Československé republiky ku 32 výročí věnuje Č.S.M. Pavlovice“. Zkratka ČSM znamenala Československý
svaz mládeže.
–myš–

Klubové akce

Poslední prázdninový pátek jsme ukončili příjemnou akcí. Sešla se nás
velká skupina i přes to, že se na nás nebe mračilo. Ve školce MŠ Dubá
jsme postavili stanový tábor. Večer jsme si společně opekli buřtíky a užívali si tepla ohně. Děti si hrály na zahradě a moc se jim spát nechtělo. Proto jsme pro ně připravili malou stezku odvahy a téměř všichni ji
zvládli projít celou. Strašáci byli úžasní! Ráno jsme se probudili do deště, snídani jsme proto museli nechat až na doma. I tak to s Vámi bylo
báječné! Těšíme se na další ročník.
Další akci jsme podnikli v sobotu 8.9. 2018. Vyrazili jsme si užít zábavy do Duhového parku v Třebovli. Cesta byla delší, ale stála za to.
Prožili jsme si akční den plný soutěží a výzev. Děti vybily svoji energii
a rodiče se zase vrátili do dětských let. Konečná duhová drtivá porážka byla nejlepší. Děkuji za účast všem rodinám. Naplánujeme další výlety a moc se těšíme.
Za Klub malých Dubáčků J. Rupertová (Foto: Martin Rupert)
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Ze života škol

Crrr! Je tady nový
školní rok

3. září se rozezvučelo zvonění ve všech školách, tu naši nevyjímaje. Z běhu po schodech,
hlasitého hovoru a smíchu, bych řekla, že se děti
dokonce těšily. Každý pak očima hledal svého
kamaráda či kamarádku a se zaujetím vyprávěl nové zážitky z prázdnin. Co by to ale bylo
za začátek školního roku, kdybychom se nepozdravili se svými zvířecími kamarády. Proto jsme
se hned další den za nimi do chovatelské třídy
vypravili. Nejvíc nás překvapila myší miminka,
každý si je musel prohlédnout. Pak se téměř
tradičně pochovala korálovka, morčata, pískomilové. Nakonec jsme vybrali nejroztomilejší
zvířátko naší malé zoo – želvu Evžena!
Mgr. Miroslava Sochová

Dubá žije

Celkem 25 dětí, které se aktivně zapojily do projektu města Dubá – Dubá žije – se vypravilo za
odměnu do Ekozahrady v Mladé Boleslavi na program Ptáci. Nejprve se jim představili zástupci ptačí říše (káně, sýkorka, kachna, vlaštovka,
špaček, strakapoud), pak děti formou hry zjišťovaly čím se živí, následovala aktivita u ptačího
doktora a na závěr přišel ptačí host – Nick Nack
– sova pálená, o které děti získaly zajímavé informace – váží 200 g, je to handicap, otočí hlavu o 275°, jedno ucho níž než druhé a má 4roky.
Velký zážitek pak byl při návštěvě minizoo ve
venkovních prostorách.
Děkujeme městu Dubá za úhradu dopravy,
děkujeme všem dětem za zapojení do aktivit atěšíme se na další rok soutěže Dubá žije.
Mgr. Jana Mašková

Terénní exkurze

Ve dnech 13.-14. září proběhla zajímavá terénní
exkurze v Německu, v areálu kláštera St. Marienthal, významné historické památce Německa.
Tématem exkurze byly vodní a jiné další zdroje
energie – účinky na přírodu a životní prostředí.
Účastnili se jí žáci 6.-9. ročníku. Průvodce Georg
znal veškerou problematiku dokonale a dokázal dětem vysvětlit „polopatě“ různé problémy a zajímavosti. S vysvětlováním velmi dobře pomáhala překladatelka Petra. Město Ostritz (3 000 obyvatel),
které se nachází v blízkosti kláštera, je vytápěno
a zásobováno teplou vodou výhradně ze spalovny
biomasy ve městě. Vodní elektrárna má dvě turbíny – Kaplanovu a Francisovu – momentálně nebyla
v provozu. Dodávala elektřinu pro pilu a město. Kdo
je jeptiška, kde se bere biomasa do spalovny, rozdíl mezi ochranářem a ekologem, důvody proč se
zabývat obnovitelným zdroji energie… to vše bylo
tématem návštěvy.
Děkujeme Společnosti přátel přírody z.s., konkrétně panu Mgr. Michalu Řepíkovi za přípravu
cele exkurze. Mimořádný zážitek pro všechny.
Mgr. Jana Mašková

NAŠ I P RV ŇÁC I
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Kult ura

ČESKÁ LÍPA

Jiráskovo divadlo
16.10. 2018 19:00 DVĚ KOMEDIE V KOMEDII
(42. ČDP/HLAV)
Slavnostní zahájení přehlídky s benátskou komedií v podání skvělého komediálního souboru.
Vstupné: 140 Kč
17.10. 2018 19:00
POLEDNE (42. ČDP/
HLAV)
Legendární jihočeské divadlo přiváží aktuální inscenaci k 50. výročí okupace.
Vstupné: 140 Kč
18.10.2018 19:00 KENNEDYHO DĚTI (42.
ČDP/HLAV)
Hra bývalých členů českolipského souboru DKM
o nenaplněných ideálech 60. let.
Divadelní klub mladých v Hlavním programu 42.
Českolipského divadelního podzimu
Vstupné: 120 Kč
19.10.2018 19:00 NOVÉ TV (42. ČDP/HLAV)
Ta nejhravější parodie na televizní vysílání
Vstupné: 120 Kč
19.10. 2018 22:00 ENDRU & IGOR OCHEPOVSKY (42. ČDP/DOP)
Společné vystoupení zpěváka a muzikanta Endrua s multiinstrumentalistou Igorem Ochepovskym. Vstupné:120.00 Kč
20.10. 2018 15:00 NEDLOUBEJ SE V NOSE
(42.ČDP/DĚT)
Parta „usmrkánků“ hraje pro všechny malé i velké „smrkáče“.
Vstupné: 80 Kč
20.10. 2018 16:30 SLAM POETRY SHOW (42.
ČDP/HLAV)
Exhibiční set špičkových českých slamerů.
Vstupné: 100 Kč
20. 10. 2018 19:00 SEN V NOCI SVATOJÁNSKÉ (42. ČDP/HLAV)
Vstupné: 120 Kč
23.10.2018 19:00 O ŽIVOTĚ JEDNÉ REPUBLIKY
Společné divadelní představení základních uměleckých škol libereckého kraje.
Vstupné: 150 Kč
KD Crystal
10. 10. 2018 20:00 DESmod
Jedna z nejžádanějších slovenských kapel
Vstupenky v předprodeji za 280,- Kč a v den
akce za 350,- Kč
10. 10. 2018 20:00 hodin, U bílýho černocha
EYAL LOVETT TRIO – MODERN JAZZY/ IZRAEL
Koncert měsíce.
Předprodej vstupenek v Doo-Bop Union a U bílýho černocha
19.10.2018 – 19:30 MANDRAGE TOUR 2018
PART II
Vstupné: 370 Kč
25.10.2018 19:00 DAVID KOLLER ACOUSTIC
TOUR 2018
Vstupné: 490 Kč
4.11. 2018 12:00 BFC CUP ADELE
4. ročník mezinárodní pohárové soutěže v kulturistice, bikiny fitness a physique.
Vstupné 250,-Kč, v den akce 300,-Kč
Bazilika Všech Svatých v České Lípě.
28.10. 2018 19:00 Výročí založení republiky
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BEDŘICH SMETANA: MÁ VLAST
Vstupné: 150 Kč
Vlastivědné muzeum a galerie
Ambit - hlavní výstavní prostor
do 17. 11. 2018 100 LET
výstava k výročí 100 let od ukončení Velké války.
Galerie Jídelna
do 14. 10. 2018 VÍT VEJRAŽKA
obrazy s duchovní tématikou.
26. 10. - 31. 12. 2018 Markéta Váradiová, Lada
Semecká, Iva Kolorenčová - instalace. Vernisáž
25. 10. od 17. 00 hodin.
Galerie Chodba
do 31. 12. 2018 DÁMSKÁ MÓDA VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ
Výstava dámských portrétů z různých historických období.
Maštálkova výstavní síň
do 28. 10. 2018 V RYTMU DĚJIN
obnova, rozšíření a nové pojetí výstavy z doby
před 50 lety.

KRAVAŘE

Vísecká rychta
do 31. 10. 2018 ČAROVNÉ BYLINKY ANEB
KDO NAJDE ZLATÉ KAPRADÍ…

ÚŠTĚK

Centrum města
28.10. 2018 9-17:00 DEN ČESKÝCH ŘEMESEL S T.G.M.
1. republiková stylová oslava vzniku Československa – 9. ročník
Celodenní program s T. G. Masarykem a legionáři, vtipná módní přehlídka, retro kapely, výstava 1. republikových předmětů, divadla, fotoateliér, řemeslné dílničky, loutková a pouliční scéna,
velký řemeslný jarmark.
Galerie U brány
do 15. 11. 2018 VĚRA JENŠOVSKÁ
– POHLAZENÍ
výstava umělecké keramiky

Realistické krajinomalby

Do 13. října si mohou návštěvníci Galerie Pošta v Dubé prohlédnout výstavu Barevný svět Marie Burdové, na které nadaná mladá výtvarnice představuje své pastely a olejomalby. Realistické pohledy
do krajiny, které Marie Burdová tvoří většinou přímo v plenéru, doplňuje několik fantazijních obrazů.
Malířka absolvovala střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Kamenickém Šenově, a teprve
před několika lety se začala naplno věnovat kresbě a malbě.
–myš–

Výstava k výročí

Ke 100. výročí vzniku ČSR připravila Galerie
Pošta ve spolupráci s akademickým malířem
Svatoplukem Klimešem výstavu, na které se podílí i několik dalších výtvarníků, především Libuše Pražáková ze Semil. Klimešovou doménou
je práce s ohněm - své obrazy tvoří vypalováním, ale mimoto se věnuje i tvorbě trojrozměrných artefaktů z různých materiálů. Jeho dílo
mohli návštěvníci Galerie Pošta obdivovat již
v roce 2014.
Výstava, nazvaná 100 let naší republiky, bude
zahájena v pátek 26. října v 18 hodin a potrvá
až do 24. listopadu. Galerie Pošta bude přístup-

...výběr těch nejlepších příběhů z Ledového
království! V pohádkových románech Vzpomínky akouzla, Sláva naší královně, Žhavé
dobrodružství, Podivuhodný ledostroj si přečtete o nových zážitcích a dobrodružstvích
svých oblíbených hrdinů Elsy, Anny, Olafa,
Kristoffa a Svena!
Krásně zpracovaný box čtyř knížeček
je vhodný pro všechny malé fanoušky, kteří zbožňují Elsu, Annu a jejich přátele. Tento
soubor je výběrem jemných příběhů z prostředí Ledového království, které s klidem můžete
číst svým dětem anebo je na nich s trochou
štěstí učit číst.
Bc. Lucie Matysová

ná jako obvykle ve středu a v sobotu od 9 do
11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin. Jiný termín si zájemci o prohlídku mohou dohodnout na
telefonním čísle 607 138 832.
–myš–

Sport

V neděli 23. září 2018 proběhlo III. Kolo Národního poháru a Pohár nadějí
TKF tentokráte v Brně. Soutěže se zúčastnilo asi 200 závodníků ze 7 týmů
z Prahy, Brna, Teplic, Ústí nad Labem a Dubé.
Výsledky III. kolo Národního poháru:
Kata mladší žákyně (2008-2007)
3. Šepsová Adéla
KATA starší žáci (2006-2005)
1. Hruška Marek ml.
Kihon Kumite mladší žáci (2010-2009)
3. Janďourek Jakub
KATA Team MIX mladší žáci/ žákyně
(2010-2009)
3. Šepsová Amálie, Šepsová Adéla,
Janďourek Jakub
KATA Team starší žáci (2006-2005)
3. Středa Josef, Žalovič Karel,
Hruška Marek ml.
Všem medailistům gratulujeme a děkujeme všem účastníkům (8 dětí) za
reprezentaci KK Beringin a města Dubá. KK Beringin se do Brna vydal
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
DUBÁ
PŘEDSTAVUJE…

KK Beringin v Brně
autobusem, a proto bychom rádi touto cestou poděkovali za sponzorský
dar firmě SCS-Engineering s.r.o. a za příspěvek na dopravu a startovné
městu Dubá.
Další soutěž Pohár TKF se koná v neděli 7. října 2018 v Praze. Tak nám
držte palce!
K. Janďourková

1. Dubské dřevosochání

Vznik nádherných dřevěných soch vzešlých z prvního ročníku Dubského dřevosochání mohli od začátku až
do konce pozorovat návštěvníci Autokempu Dubá – Nedamov. Právě tady byli ve dnech 10. – 14. září při práci
k vidění naprosto neuvěřitelní řezbáři Marta Novotná, Jaromír Dědek, František Petranyi a Jan Viktora.
Téma prvního ročníku bylo chmelařství. Výsledná díla byla vystavena u sušárny chmele u příležitosti Dnů
evropského dědictví. A nutno říci, že všechny sochy sklidily náležitý obdiv. Všem účastníkům prvního ročníku
děkujeme za skvěle odvedenou práci. Sochy by v budoucnu měly být umístěny u sušárny chmele.
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Dny evropského dědictví

V Dubé jsme měli možnost dne 15. 09. 2018 přivítat v sušárně chmele
mnoho místních obyvatel, ale i návštěvníků z partnerského města Mirsk.
Stalo se tak díky kulturně společenské akci, kterou jsme uspořádali v rámci Dnů evropského dědictví.
S partnerským městem Mirsk realizujeme projekt „Česko - polské
dny radosti při příležitosti nabytí samostatnosti”, registrační číslo projekt
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001493, který je spolufinancován z prostředků
Evropské unie, programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko 2014
– 2020 z Fondu malých projektů Euroregionu Nisa.
Společné představení Českopolského divadla, zpěvu a tance v podání žáků základních škol partnerských měst Mirsk a Dubá při příležitosti
významných dnů české i polské státnosti přineslo mnoho radosti dětem
i osobám připravujícím celý program již při samotném trénování a přípravě programu, ale také především v první „ostré verzi“ konané v zajímavém
prostředí sušárny chmele v Dubé.
Po uvítací ceremonii zástupců samospráv partnerských měst Dubá
a Mirsk, zdravici paní strostky města Dubá Mgr. Zdeňky Šepsové a pana
starosty města Mirsk Andrzeje Jasinského, zdravici koordinátorky projektu
Ing. Barbary Vítkové, začal samotný společně připravený program dětí ze
základních škol měst Mirsk a Dubá. Vzhledem k tomu, že v dnech předcházejících této slavnostní přeshraniční společenské události v Dubé proběhla
velice zajímavá akce nesoucí název „Dubské dřevosochání”, před sušárnou
chmele byly vystaveny krásné umělecké práce, kde opracovávaným materiálem bylo dřevo. Z rukou paní starostky města Dubá byla předána panu
starostovi města Mirsk dřevosochařská práce se symboly města Dubá.
Pevně věříme, že 1. ročník Dubského dřevosochání nebyl poslední, ale že
bude v dalších letech akce rozvíjena.
Děti byly doopravdy úplně ty nejskvělejší. Moc se jim celé představení
povedlo. Všichni zaangažovaní dospělí učitelé, lektoři i členové projektového týmu byli s výkony dětí náramně spokojení. Nejedna slzička ukápla
dojetím také v hledišti, kde diváci v úžasu vnímali a hodnotili jak samotné
parádní výkony žáků základních škol, ale také samotnou koncepci připraveného programu a historické souvislosti spjaté s politicko hospodářským,
geografickým a kulturně společenským vývojem nás Čechů i Poláků.
Společný přeshraniční projekt partnerských měst Dubá a Mirsk napomáhá hravou formou přispět k překračování určitých bariér, které stále
mezi oběma našimi národy jsou patrné. Projekt je přínosný také v tom, že
dětem a mládeži se zvyšují jejich jazykové kompetence (čeština, polština,
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angličtina) i znalosti z oblasti dějepisných a zeměpisných souvislostí. Děti
si k sobě nalezly dobrý vztah a nemají problém spolu velice dobře komunikovat „někdy i tzv. lámanou řečí“ či pomocí empatie. Ale i to je moc dobře, i tento způsob dorozumívání mladé lidi v tom pozitivním slova smyslu
posouvá dál v jejich komunikačních dovednostech a do života je to velice
dobrá zkušenost.
Dětem patří obrovské poděkování za „RADOST”, kterou nám udělaly!!!!!!
Doopravdy obdivuhodně připravený scénář pro podchycení zásadních
milníků posledních 100 let u nás v Čechách a scénář u polského dramatického představení přibližující historické souvislosti do roku 1918 ve vztahu k Polsku tematicky plně zapadl do toho, co jsme od projektu očekávali.
Nápady učitelek z obou základní škol a celková koncepce připraveného
slavnostního programu zasluhuje doopravdy obdiv a obrovské poděkování.
Projekt má v názvu slovo „RADOST”, a ona to doopravdy radost je!!!
Spoustu „RADOSTI“ rozdali také Izerskie Bogdanki, folklorní soubor,
který k nám do Dubé z Mirska přijel. Slyšeli jsme mnoho krásných veselých písniček, s parádním velice zvučným hudebním doprovodem, kterému
prostory v sušárně chmele umožnily výborné akustické podmínky. Některé z písniček známe i v české verzi, takže bylo možné, kdo chtěl, mohl si
zazpívat společně s Bogdankami.
Na závěr celé akce hrála k poslechu i tanci skupina Mlynáři.
Projekt ale ještě nekončí. Čeká nás slavnostní program v polském Mirsku dne 11. 11. 2018, kam jste srdečně zváni! Informace o konkrétním
programu budou k dispozici na webu města i na facebookovém profilu.
Projektový tým se schází dne 31. 10. 2018 v Mirsku, aby doladil všechny
konkrétní podstatné organizační záležitosti, aby i v Mirsku jsme na sebe
navzájem byli pyšní a měli „RADOST”.
Součástí projektu je také „Výstava společných prací dětí“ s nádherně
připravenou expozicí tematicky vázanou na období let od roku 1918 do
roku 2018. Pokud jste se nebyli ještě podívat, anebo byste si rádi ještě jednou chtěli výstavu projít, je možné ji navštívit během měsíce října v Galerii
Šatlava na radnici v Dubé. Expozice se bude odinstalovávat 29. 10. 2018
a potom bude putovat do partnerského města Mirsk, kde bude poupravena
a návštěvníkovi přístupna od 11. 11. do 15. 12. 2018. Přijďte se podívat,
doopravdy stojí za to, je velice pěkně připravená!
Krásné zdravé podzimní dny všem!
Připravila Ing. Barbara Vítková, koordinátorka projektu
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