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Měsíčník informací z Dubé a okolí

zdarma

SLOVO
ÚVODEM
Vážení spoluobčané, tento sloupek píši se smíšenými pocity. Je sice posledním, který připravuji
jako starostka našeho města, nerada bych však,
aby vyzněl posmutněle nebo negativně. Ráda
bych hned v jeho úvodu poděkovala všem voličům, kteří v říjnových komunálních volbách svým
hlasem podpořili kandidáty Nezávislých v čele se
mnou a Starostů pro Liberecký kraj včele s panem místostarostou Tomášem Novákem. Všichni si opravdu upřímně vážíme důvěry, kterou jste
nám projevili.
Ve funkci starostky jsem strávila dlouhých
12 let. Za tu dobu jsem prožila mnoho radostných chvil, ale i řadu těch, které nebyly zrovna příjemné. Nicméně i to k této práci patří. Je
velmi těžké poděkovat všem, se kterými se mi
dobře spolupracovalo, nerada bych na někoho
zapomněla. Přesto bych ještě naposledy chtěla
poděkovat zejména punu místostarostovi Tomáši Novákovi (SLK) a panu tajemníkovi Bedřichu
Janďourkovi, kteří mi po celých 12 let byli vždy
obrovskou oporou.
Jsem přesvědčena, že se nám za posledních
12 let podařilo posunout život v našem městě,
které čítá 20 částí, k lepšímu, modernějšímu
a příjemnějšímu.
Vždy jsme finančně i morálně podporovali
spolky a organizace působící na našem území,
osadní výbory i všechny aktivní občany. Nikdy
jsme také nezapomínali na skupiny spoluobčanů, kteří by mohli trpět sociálním vyloučením –
senioři, maminky na mateřské dovolené, osoby
zdravotně postižené.
Společné finanční prostředky jsme vždy vynakládali s rozvahou a účelně ve prospěch občanů našeho města. Rozpočet města jsme se
dále snažili navyšovat o dotace Libereckého kraje, státní dotace a dotace z Evropské unie. Přesto, že čerpání dotací není vůbec jednoduchá záležitost, jak se může na první pohled zdát, byli
jsme velmi úspěšní a mohli tak zrealizovat řadu
investičních akcí (kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení, chodníky, opravy kulturních památek apod.) i kulturních akcí (Letní slavnosti, Mezinárodní jazzové dny).
Zůstalo za námi mnoho odvedené práce, ale
stále mnoho zbývá i do budoucnosti. Všem nově
zvoleným zastupitelům přeji mnoho štěstí, silné
nervy a velké odhodlání v jejich práci pro město. Rozhodování zastupitelstva bývá často velmi
obtížné a já jim přeji, ať je jejich rozhodnutí vždy
to nejlepší pro občany, pro současnost i budoucnost našeho města.

A teď více zvesela. Na státní svátek 28. září
byla připravena moc hezká akce. Ano, na mysli
mám první ročník Svatováclavského běhu. Start
i cíl byl na náměstí, přičemž účastníci byli rozděleni do několika kategorií. Celou akci provázela fantastická atmosféra, kdy malí fandili
velkým a naopak. Velké poděkování patří paní
Kateřině Janďourkové, která se postarala nejen
o přípravu, organizaci a krásné ceny od hlavního sponzora, kterým byla společnost Škoda auto
Mladá Boleslav, ale zvládla akci ještě i moderovat. Myslím, že nehovořím jen za sebe, ale i za
všechny účastníky, když řeknu, že to byla moc
hezká akce, a že všichni doufáme, že se i v letech příští stane nedílnou součástí kulturního kalendáře v našem městě.
Další krásnou akcí bylo slavností vysazení
Lípy republiky u příležitosti 100. výročí od založení samostatného Československa. Sázení se
účastnily děti ze Základní školy Dubá, z Mateřské školy Dubá, zástupci města i několik občanů.
Proslovu se spolu se mnou ujala také laureátka
Ceny města Dubá Natálka Hrušková, která nám
v krátkosti připomněla jednotlivé etapy, kterými si
naše republika během uplynulých sta let prošla.
U kořenů zmíněné lípy je uložena zapečetěná
lahev, v níž jsou listiny s podpisy všech, kdo se
tohoto slavnostního aktu zúčastnili.
U příležitosti stého výročí prošel revitalizací
celý park u Kostelního rybníka (rybník je též známý jako Návesák). Poškozené a polámané thuje
byly vykáceny a dle schváleného projektu zde
byly vysázeny okrasné keře, lipové stromořadí,

okrasné stromy i trvalkový záhon, v jehož středu
je v oválu z bílých kamenů květinami vyobrazena
číslice 100. Výhled na rybník si návštěvníci parku
budou moci užívat z nově umístěné a zcela jedinečné masivní lavice, na níž jsou vyřezány dubové listy s žaludy, které má naše město ve znaku.
Autorem této lavice je vynikající řezbář pan Jaromír Dědek, jehož práci jsme mohli obdivovat již
při prvním Dubském dřevosochání. Je pravdou,
že tento park má, stejně jako vše, své zastánce
i odpůrce. Tím si ale radost z dobře odvedené
práce nenecháme zkazit. Věřím, že většině z vás
se park líbí a až se zde na jaře zazelenají nejen stromy a keře, ale i tráva, bude to kouzelné
a uklidňující místo.
Závěrem mi dovolte vyjádřit přání. Přála bych si, aby zastupitelstvo v novém složení
pokračovalo v rozdělaných projektech, jako je
kulturní památka Slávie, jejíž sál a jeho dokončení by bez pochyb pozvedlo kulturní a společenský život města na vyšší úroveň. Podobně
je nutné dokončit rekonstrukci unikátní technické památky Sušárny chmele. Dále je samozřejmě nezbytná rekonstrukce komunikací ulic Malá
a Jana Roháče, včetně kanalizace a vodovodu
nebo vybudování chodníků v Deštné, na což se
nám již podařilo získat dotace. Přála bych si,
abychom i nadále udržovali přátelské vztahy
s partnerským městem Mirsk a aby naše město dál vzkvétalo a bylo dobrým místem pro život nás všech.
Všem vám přeji mnoho štěstí a zdraví.
Mgr. Zdeňka Šepsová
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Informace o výsledku voleb do Zastupitelstva města Dubá
Ve dnech 5. a 6. října 2018 se uskutečnily volby do Zastupitelstva města Dubá pro volební období 2014
– 2018. Bylo voleno jedenáctičlenné zastupitelstvo. V této souvislosti byly ustanoveny tři volební okrsky:
okrsek č. 1 – Dubá (voličů v seznamu 1 132), okrsek č. 2 – Dřevčice (voličů v seznamu 155) a okrsek č. 3
– Deštná (voličů v seznamu 112). Celkový počet voličů v seznamech činil 1 399. Voleb se zúčastnilo celkem
705 voličů, přičemž celková volební účast byla 50,39 %. Celkem platných hlasů bylo 7 308.
Po provedeném sečtení výsledků voleb za tyto tři volební okrsky, a po jejich závěrečném zpracování
Českým statistickým úřadem, vám tímto sdělujeme konečné výsledky.
Volební strana č. 1
politické hnutí
Starostové pro Liberecký kraj
2 mandáty
1 434 hlasů pro stranu
poměr hlasů k základu 19,62 %
počet
hlasů

jméno a příjmení
kandidáta

Volební strana č. 2
politické hnutí
NEZÁVISLÍ
2 mandáty
1 449 hlasů pro stranu
poměr hlasů k základu 19,82 %
počet
hlasů

jméno a příjmení
kandidáta

181
166

zvolení zastupitelé
Tomáš Novák
Eva Jelenová

196
188

zvolení zastupitelé
Mgr. Zdeňka Šepsová
MUDr. Jiří Klement

164
132
132
137
106
131
124
98
63

náhradníci
Linda Staňková
Jaroslava Sloupová
Ing. Kateřina Janďourková
Tomáš Mařík
Martina Šepsová
Zbyšek Stibor
Petr Jelen
Mgr. Jana Staňková
Jiří Kadleček

173
149
120
134
124
92
92
97
84

náhradníci
Mgr. Jana Mašková
Ludmila Kadlečková
Miroslav Novák
Antonín Lupoměský
Emanuel Adamec
Karel Šimo
Mgr. Milan Mordačik
Pavel Mašek
Marek Hruška

JUBILEA

Dušičková Emilie, Panská Ves
Raiserová Františka, Dubá
Kořínek Zdeněk, Nedamov
Procházka Milan, Dubá
Kašpar Karel, Dubá
Drlík Zdeněk, Bukovec
Petráň Josef, Dubá

81 let
94 let
80 let
70 let
84 let
86 let
89 let

Dne 15. 11. 2018 oslaví krásných 70 let
náš skvělý tatínek a dědeček,
pan Milan Procházka. Děkujeme ti za
všechno. Hodně zdraví přejí dcera Radka
a syn Milan s rodinami.

Volební strana č. 3
politická strana
Občanská demokratická strana
7 mandátů
4 425 hlasů pro stranu
poměr hlasů k základu 60,55 %
počet
hlasů

jméno a příjmení
kandidáta

454
451
411
424
391
384
387

zvolení zastupitelé
MUDr. Hana Středová
Ing. Irena Žalovičová
Martin Fuxa, DiS.
Bc. Anna Ložková
Monika Šimonová
Mgr. Veronika Matějková
Jakub Fliegel

371
346
399
407

náhradníci
Martin Mynařík
Daniel Hanyk
Lubomír Wagenknecht
Tomáš Novák

zpracoval: Bedřich Janďourek – tajemník MěÚ Dubá,
zaměstnanec registračního úřadu, držitel osvědčení
o ověření odborné způsobilosti na úseku voleb

NAROZENÍ

Štěpán Stýblo, Dubá
Kateřina Hradecká, Dřevčice

ÚMRTÍ

Fialová Libuše

Z městské matriky

Tolik jsi život miloval a chtěl jsi s námi být,
ale osud krutý byl a nenechal tě žít.
Dne 28. 11. 2018 uplyne smutných 11 let,
co nás navždy opustil náš milovaný syn,
manžel, tatínek, dědeček, bratr, strýc,
švagr a kamarád pan Ladislav Chramosta
z Vrchovan. Stále vzpomínají a nikdy
nezapomenou maminka, manželka s dětmi
a sourozenci s rodinami. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Jsou chvíle v životě, jež nejsou k unesení…
Když člověk tolik milován už s námi tady není.

Dne 5. 11. 2018 tomu byly čtyři roky, co
nás navždy opustila paní Květa Závorová
ze Zakšína. S láskou a bolestí v srdci
stále vzpomínají dcera Markéta s rodinou
a sourozenci.
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Dne 11. listopadu tomu bude rok, co nás beze
slova rozloučení náhle opustila milovaná
manželka, maminka a babička paní Věra
Šarbochová z Dubé. S bolestí v srdci
a s láskou stále vzpomínají manžel, děti
s rodinami a ostatní příbuzní.

Usnesení z ustavujícího
veřejného zasedání
zastupitelstva

Usnesení č. 1/2018 ze dne 1. listopadu 2018
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:
SLOŽENÍ SLIBU ČLENY ZASTUPITELSTVA
Všichni nově zvolení členové Zastupitelstva města Dubá – paní Mgr. Zdeňka Šepsová, pan Tomáš
Novák, paní MUDr. Hana Středová, paní Ing. Irena Žalovičová, paní Bc. Anna Ložková, pan Martin Fuxa, DiS., paní Monika Šimonová, pan Jakub
Fliegel, paní Mgr. Veronika Matějková, pan MUDr.
Jiří Klement a paní Eva Jelenová, podle ustanovení § 69 odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, složili zákonem stanovený slib. Žádný člen zastupitelstva
neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

jetkový výbor Zastupitelstva města Dubá.
URČILO na návrh paní starostky Ing. Ireny
Žalovičové že tyto zřízené výbory Zastupitelstva
města Dubá budou pětičlenné.
URČILO na návrh paní starostky Ing. Ireny
Žalovičové že předsedové výborů budou zvoleni
veřejným hlasováním a o jednotlivých kandidátech na tyto funkce se bude hlasovat podle abecedního pořadí navržených kandidátů. Členové
výborů budou zvoleni veřejným hlasováním, návrhy budou seřazeny podle abecedního pořadí
navrhovatelů a o každém návrhu se bude hlasovat jako o celku.

1) URČILO na návrh dosavadní paní starostky
Mgr. Zdeňky Šepsové zapisovatele zápisu paní Bc.
Lucii Matysovou, ověřovatele zápisu pana MUDr.
Jiřího Klementa a paní MUDr. Hanu Středovou
a zapisovatele usnesení paní Evu Jelenovou.

4b) ZVOLILO na návrh pana Jakuba Fliegela
paní Bc. Annu Ložkovou předsedkyní Finančního výboru Zastupitelstva města Dubá.

pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2) SCHVÁLILO na návrh dosavadní paní starostky Mgr. Zdeňky Šepsové předložený program
ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva
města Dubá č. 1/2018.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3a) SCHVÁLILO na návrh dosavadní paní starostky Mgr. Zdeňky Šepsové zvolení jednoho
místostarosty města Dubá.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3b) URČILO na návrh dosavadní paní starostky
Mgr. Zdeňky Šepsové v souladu s ustanovením
§ 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce starosty města Dubá bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3c) URČILO na návrh dosavadní paní starostky
Mgr. Zdeňky Šepsové že starosta města Dubá
a místostarosta města Dubá budou zvoleni volbou veřejnou a o jednotlivých kandidátech na tyto
funkce se bude hlasovat podle abecedního pořadí navržených kandidátů.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3d) ZVOLILO na návrh pana Martina Fuxy,
DiS. paní Ing. Irenu Žalovičovou starostkou
města Dubá.

pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

pro schválení: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 4

4c) ZVOLILO na návrh pana Jakuba Fliegela
paní Mgr. Veroniku Matějkovou předsedkyní Kontrolního výboru Zastupitelstva města Dubá.
pro schválení: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 4

4d) ZVOLILO na návrh pana Jakuba Fliegela
pana Martina Fuxu, DiS. předsedou Majetkovéhovýboru Zastupitelstva města Dubá.
pro schválení: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 4

4e) ZVOLILO na návrh paní Bc. Anny Ložkové
paní Mgr. Veroniku Matějkovou, pana Tomáše
Nováka (ODS), paní Jitku Černou a paní Danuši
Červenou, členy Finančního výboru Zastupitelstva města Dubá.
pro schválení: 7 proti schválení: 1 zdrželo se: 3

4f) ZVOLILO na návrh paní Mgr. Veroniky Matějkové pana Daniela Hanyka, pana Pavla Mojtka, paní Jaroslavu Sloupovou a pana Lubomíra
Wagenknechta, členy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Dubá.
pro schválení: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 4

4g) ZVOLILO na návrh pana místostarosty Martina Fuxy, DiS. pana Bedřicha Janďourka, pana
Tomáše Nováka (ODS), pana Jakuba Fliegela
a paní Bc. Annu Ložkovou, členy Majetkového
výboru Zastupitelstva města Dubá.
pro schválení: 7 proti schválení: 1 zdrželo se: 3

kou Školské rady Základní školy Dubá.

pro schválení: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 4

5c) ZVOLILO na návrh paní starostky Ing. Ireny
Žalovičové paní MUDr. Hanu Středovou členkou
Školské rady Základní školy Dubá.
pro schválení: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 4

5d) ZVOLILO na návrh paní starostky Ing. Ireny Žalovičové paní Moniku Šimonovou členkou
Školské rady Základní školy Dubá.
pro schválení: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 4

6a) STANOVILO na návrh paní starostky Ing.
Ireny Žalovičové že za výkon funkce místostarosty města Dubá jako neuvolněného člena
zastupitelstva náleží měsíční odměna ve výši
19 500,- Kč. Odměna bude poskytována ode
dne zvolení do funkce místostarosty.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 1

6b) STANOVILO na návrh paní starostky Ing.
Ireny Žalovičové neuvolněným členům Zastupitelstva města Dubá za výkon funkcí odměny za měsíc následovně: předseda výboru zastupitelstva
nebo komise starosty odměna ve výši 1 000,- Kč,
člen výboru zastupitelstva nebo komise starosty
odměna ve výši 650,- Kč, člen zastupitelstva bez
dalších funkcí odměna ve výši 400,- Kč. V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva bude poskytnuta souhrnná
odměna, avšak maximálně jen za tři souběžně
vykonávané funkce s nejvyšší schválenou odměnou. Odměna bude poskytována ode dne zvolení
či jmenování do příslušné funkce. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena
zastupitelstva bude odměna poskytována ode
dne složení slibu. Tímto usnesením se zároveň
ruší usnesení Zastupitelstva města Dubá č. usnesení 6a-10/2017 ze dne 14. prosince 2017.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

6c) STANOVILO na návrh paní starostky Ing.
Ireny Žalovičové že členům výboru zastupitelstva
nebo komise starosty, kteří nejsou členy zastupitelstva, náleží částka vypočtená jako násobek
100,- Kč a počtu jejich účastí na jednání výboru
zastupitelstva nebo komise starosty. Pokud jde
o předsedy komise starosty, kteří nejsou členy
zastupitelstva, náleží částka vypočtená jako násobek 200,- Kč a počtu jejich účastí na jednání
komise starosty. Předsedům osadních výborů zastupitelstva náleží částka vypočtená jako násobek
200,- Kč a počtu jejich účastí na jednání zastupitelstva. Odměna bude poskytována ode dne zvolení
či jmenování do příslušné funkce a bude vyplacena
1 krát ročně ve výplatě za měsíc listopad (do 12.
12. příslušného roku). Tímto usnesením se zároveň
ruší usnesení Zastupitelstva města Dubá č. usnesení 6b-10/2017 ze dne 14. prosince 2017.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3e) ZVOLILO na návrh paní Mgr. Veroniky Matějkové pana Martina Fuxu, DiS. místostarostou
města Dubá.

5a) URČILO na návrh paní starostky Ing. Ireny Žalovičové, že členové Školské rady Základní
školy Dubá budou zvoleni veřejným hlasováním,
a o jednotlivých kandidátech se bude hlasovat
podle abecedního pořadí navržených kandidátů.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

7) URČILO na návrh paní starostky Ing. Ireny Žalovičové datum, čas a místo konání dalšího
řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Dubá. Zasedání se bude konat ve čtvrtek dne
13. prosince 2018 od 18.00 hodin v Dubé, Dlouhá
ulice čp. 86 (Klubový dům, zasedací místnost).

4a) ZŘÍDILO na návrh paní starostky Ing. Ireny
Žalovičové finanční výbor, kontrolní výbor a ma-

5b) ZVOLILO na návrh paní starostky Ing. Ireny
Žalovičové paní Mgr. Veroniku Matějkovou člen-

Ing. Irena Žalovičová, starostka města Dubá
Martin Fuxa, DiS., místostarosta města Dubá

pro schválení: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 4

pro schválení: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 4
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pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

Milí spoluobčané, chtěla bych poděkovat Vám všem, kteří jste přišli
k volbám do zastupitelstva našeho města. Zvláště pak těm, kteří svými
hlasy podpořili kandidáty ODS Dubá. Velice si všichni vážíme projevené důvěry, kterou jste do nás vložili. Celkových 4.425 hlasů zajistilo
naší kandidátce 7 mandátů z celkových 11, což nám zajistilo pohodlnou
většinu a možnost prosadit naše priority a je to jasný impuls, že očekáváte změnu. Ve svém programu jsme volali po diskusi a spolupráci a to samozřejmě hodláme dodržet. Je před námi mnoho práce a je
zde řada témat, které si zaslouží prodiskutovat nejen se všemi členy
zastupitelstva, ale i s Vámi občany. Je jasné, že se nemůžeme vždy
zavděčit všem, ale je třeba se navzájem poslouchat, zamyslet se nad
odlišnými názory a hledat co nejlepší řešení. Čekají nás čtyři roky plné
výzev, plánování i přesvědčování. Uděláme všechno co je v našich silách, abychom město Dubá posunuli vpřed a aby vzkvétalo a žilo.
za kandidátku ODS Dubá - Ing. Irena Žalovičová

l Dne 24. 9. 2018 od 9:55 do 10:32 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1+3 k technické pomoci k nálezu sudů s chemikáliemi
u silnice č. 260 ve směru na Pavličky. Jednalo se o dva barely s kapalnou
a dva barely s pevnou látkou. Na místo byla přivolána starostka města. Po
domluvě se zasahující HZS Doksy byly barely přepraveny do skladu nebezpečných látek na sběrný dvůr.
l Dne 24. 9. 2018 od 11:25 do 11:47 hodin byla jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1+3 vyslána k technické pomoci k odstranění spadlého stromu k Drchlavě na komunikaci III. třídy č. 2702. Strom byl rozřezán,
odklizen z vozovky a před odjezdem provedla jednotka její úklid.
l Dne 25. 9. 2018 od 10:41 do 11:12 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1+3 k úniku ropného produktu na komunikaci I/9. Na
místě byl zjištěn únik oleje z osobního vozu Škoda Fabia, které vykazovalo technickou závadu. Olej byl zasypán sorbentem ECO-DRY v přibližné
délce 80 m. Před odjezdem byl proveden úklid vozovky.
l Dne 26. 9. 2018 od 18:58 do 20:22 hodin byla jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1+4 vyslána k dopravní nehodě osobního a nákladního vozidla na silnici I/9. Osobní vozidlo skončilo po nárazu do nákladního vozu na boku mimo komunikaci. U havarovaného
vozu bylo provedeno protipožární opatření a odpojení aku. Zraněné řidičce
z OA, která nehodu zavinila, byla poskytnuta první pomoc a nasazen krční
límec. Na místě zasahovaly také jednotky HZS stanice Doksy, HZS Česká
Lípa a zdravotní záchranná služba. Po ošetření
zraněné vypomohla jednotka s jejím transportem
do sanity. Naše jednotka
spolu s HZS stanice Doksy zajistila úklid vozovky
a po předání místa policii
se vrátila na základnu.
l Dne 27. 9. 2018 od
16:51 do 18:49 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1+3
k dopravní nehodě nákladního automobilu na komunikaci I/9. Jednalo se polský kamion převážející
štěpky, který se v Bukovci převrátil na bok. Na kamionu bylo provedeno
protipožární opatření a odpojení aku. Bylo nezbytné utěsnit nádrž, ze které vytékala nafta. Řidiči byla poskytnuta předlékařská pomoc. Naše jednotka byla pověřena řízením dopravy. Na místě zasahovala HZS stanice
Doksy, HZS Česká Lípa a zdravotní záchranná služba. Před odjezdem byl
proveden úklid vozovky.
l Dne 30. 9. 2018 od 13:52 do 17:28 hodin byla jednotka s technikou
CAS-32 T148 I. a II. v celkovém počtu 5 členů jednotky vyslána k požáru
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Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá
lesní hrabanky u obce Staré Splavy v lokalitě u Selské rokle. Požár se nacházel v oplocené pasece. Jednotka vypomáhala s natažením dopravního
a útočného vedení a hasebními pracemi. Prostřednictvím T148 I. byla zajištěna kyvadlová doprava vody.
l Dne 2. 10. 2018 od 11:30 do 12:55 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1+4 k požáru střechy stodoly v obci Zbyny. Ve stodole se nacházelo exotické ptactvo. V době příjezdu již na místě zasahovala
HZS stanice Doksy. Na vyžádání velitele zásahu vypomáhali dva členové
naší jednotky s hašením v dýchací technice pod střešní krytinou v místě
požáru. Při požáru nedošlo k úhynu exotického ptactva.
l Dne 3. 10. 2018 od 9:00 do 9:23 byla jednotka s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1+3 vyslána k technické pomoci k odstranění stromu spadlého
na komunikaci I/9 v Bukovci. Strom byl rozřezán, odklizen a byl proveden úklid
vozovky.
l Dne 6. 10. 2019 od
15:40 do 16:10 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS 32 T148 I. v počtu
1+3 k doutnajícímu spáleništi u Dívčí skály. Na místě byla zjištěna celkem tři
spáleniště po úklidu paseky
o rozměrech cca 1x1 metr.
Na místě události byla přítomna HZS stanice Doksy
a SDHO Doksy. Požár byl
lokalizován a zlikvidován
jedním útočným proudem
3x C. Po domluvě s velitelem zásahu se jednotka
vrátila na základnu.
l Dne 10. 10. 2018 od
12:30 do 12:54 byla jednotka s technikou CAS 32
T 148 I. v počtu 1+3 vyslána k doutnajícímu spáleništi u Ždíreckého dolu. Opět se jednalo o spáleniště
po úklidu paseky. Na místě zasahovala HZS stanice Doksy. Pomocí proudu C
byl požár lokalizován a zlikvidován. Jednotka se poté vrátila na základnu.
l Dne 22. 10. 2018 od 14:58 do 17:10 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS 32 T148 I. a II. a Nissan Patrol v celkovém počtu pěti členů jednotky
k požáru lesního porostu a hrabanky k Obroku. Požár byl zlikvidován třemi
proudy C. Pro doplňování vody byla zřízena kyvadlová doprava. Čerpací
stanice byla zbudována v Tuhanci. Po likvidaci požáru se jednotka vrátila
zpět na základnu.
(Mar)

Mapování černých skládek

Letos na jaře proběhla v Nedvězí úklidová akce, při které se podařilo
posbírat 1 300 kg odpadu. Vytřídilo se cca 400 kg železa, 100 kg skla,
3 obrovské pneumatiky a zhruba 50 kg nebezpečného odpadu (plastové nebo skleněné nádoby s roztoky x oleji, baterie, plechovky s lepidlem).
Z velké části mají skládky původ daleko v historii, vznikaly po 2. světové válce při osídlování území. Nepotřebné věci (zemědělské stroje atd)
se zkrátka vyhodily do rokle za domem a pak se skládka ještě dlouhá léta
průběžně doplňovala dalšími nepotřebnými věcmi a komunálním odpadem.
Obdobně je na tom řada míst po celém Kokořínsku. Je spousta možností,
jak majitele pozemku „donutit“ skládku odstranit. Nicméně restriktivní opatření nejsou nejefektivnějším řešením. Je jistě snazší nepořádek uklidit. Po
domluvě se slečnou Martínkovou jsme se rozhodly uspořádat obdobnou
akci „UKLIĎME DUBSKO“ pro celé správní území Dubé, a to v dubnu 2019.
Pro úspěch takové akce je v prvé řadě nutné zmapovat místa, kde se černé
skládky nacházejí. Není v našich silách projít tak velké území. Proto tímto
prosím o spolupráci při mapování každého, kdo chce žít v čistém prostředí
a rád by budoucím generacím předal životní prostředí v lepším stavu, než
ho sám přijal.
M. Bašová
Od podzimu do jara ztěžují řidičům i chodcům
pohyb na silnici zhoršené klimatické podmínky.
Déšť, mlha, popadané listí, náledí či sníh jsou příčinou celé řady dopravních nehod. Avšak nejen
zhoršené klimatické podmínky a snížená viditelnost, ale také nevyhovující oblečení bývá přímým
důsledkem tragických dopravních nehod střetu
s chodci a cyklisty.
Snížená viditelnost není jen noc. Je to situace, kdy účastníci silničního provozu dostatečně
zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata
nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení,
hustého deště nebo v tunelu.
„Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky
v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro
ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích“. Tato povinnost vyplývá z § 53, odst. 9
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích (zákon o silničním provozu).
Vidět a být viděn. Na to by měli myslet všichni chodci. Řada z nich se totiž domnívá, že když
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Informaci o místě skládky prosím posílejte na email: uklidme.dubsko@seznam.cz nebo telefon: 774 959 403 (M. Bašová) či 724 857 243 (ekoložka MěÚ Dubá Zuzka Martínková). Informace k organizaci a konání úklidu
budou v březnovém vydání Dubáčku.

POLICIE ČR

oni auto vidí, vidí i řidič je. To je ale velký a často
bohužel tragický omyl.
Viditelnost chodce
Důležitá je především spodní část těla, tj.
barva kalhot a bot a např. kočárku, který tlačíme
před sebou a je tak vidět první. Reflexní materiály je nejlepší umístit na nejvíce se pohybující
část – upoutá tak větší pozornost.
Viditelnost cyklisty
Jízdní kolo musí mít vždy odrazku přední,
zadní, boční a na pedálech. Za snížené viditelnosti ještě navíc přední a zadní osvětlení. Ideálním doplňkem povinné výbavy je reflexní proužek na kotníku.
Rady pro zvýšení viditelnosti
- Noste pestré oblečení!
- Používejte reflexní a fluorescenční materiály
a kombinujte je, abyste byli dobře vidět za světla i tmy!
- Reflexní prvky umístěte nejlépe na zápěstí
ruky, blízko ke kolenům a do úrovně pasu vždy
směrem do komunikace (cyklisté také na přilbu
a kolo)!

- Dětem pořiďte oblečení, školní brašny a doplňky opatřené reflexními a fluorescenční bezpečnostními prvky!
- Reflexním prvkem opatřete i kočárek – protože s ním vjíždíte na komunikaci dříve, než na ni
vstoupíte vy!
- Nezapomeňte na zadní část těla. Při chůzi
s baterkou, svítilnou nebo použitím světla v mobilním telefonu jste vidět jen zepředu!
Reflexní a fluorescenční předměty nejsou
drahé. Různé přívěsky, nášivky, samolepky,
pásky apod. pořídíte v galanteriích nebo v obchodech s jízdními koly za rozumné ceny. I Policie ČR dlouhodobě zaměřuje na osvětu chodců
a jejich zviditelňování v rámci silničního provozu.
Od podzimu 2015 do současnosti vydali policisté v rámci přímého výkonu služby neoznačeným
chodcům téměř 100 tisíc reflexních pásků a v této
aktivitě budou pokračovat i nadále.
Právě naše viditelnost zásadně ovlivňuje to,
zda se nám řidič vyhne, nebo nás srazí. BUĎTE VIDĚT!
por. Mgr. Lenka Dvořáková,
koordinátor prevence kriminality, KŘP LK

S E N IOŘI
N A V ÝL E T Ě

Ve středu 19. září vyrazili nejen dubští senioři opět na zájezd. Tentokrát
jsme přijali pozvání do Šestajovic u Prahy, kde sídlí úžasná svíčkárna
a čokoládovna v jednom. Na programu byla prohlídka provozu a samozřejmě výroba suvenýrů z vosku i čokolády, což všechny opravdu bavilo
a vládla zde úžasná nálada. Po manuální práci musel samozřejmě následovat oběd, za kterým jsme vyrazili do Hrusic do nejznámější hospody Josefa Lady a jeho kocoura Mikeše s tradiční českou kuchyní. V této
malebné vesničce jsme samozřejmě nezapomněli navštívit Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny, který se nachází v domě, který využívala
Ladova rodina k letním pobytům.
Počasí nám přálo a my už se těšíme na jaro, až zase někam vyjedeme.
Bc. Lucie Matysová

Ve čtvrtek dne 29. listopadu 2018
od 8.00 hodin do 10.00 hodin
se ve spolupráci s Centrem
pro zdravotně postižené Česká Lípa
uskuteční poradna v přízemí radnice.
Telefonní kontakt
na Centrum pro zdravotně postižené
Česká Lípa je 487 853 481.
7

Ze sázení Lípy republiky
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SVS zahájilo rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Dubé,
v ulicích Malá a Jana Roháče, a v části Masarykova náměstí
Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2018: V Dubé, v ulicích Malá a Jana Roháče, a části Masarykova náměstí bude zrekonstruován dožilý úsek vodovodu v délce 180
metrů a nevyhovující úseky kanalizace v délce 230,2 metrů, pro cca. 100 napojených obyvatel. Stavba je koordinována s městem Dubá, které bude provádět obnovu povrchů.
Více o stavbě:
V západní části Masarykova náměstí se nachází vodovodní řad z polyetylenu o rozměru DN 110 z roku 1982.
Potrubí je silně poruchové, bylo provedeno z nekvalitního materiálu. Na řadu evidujeme již celkem 16 poruch.
Dále pokračuje v ul. J. Roháče vodovodní řad z PVC o rozměru DN 110 rovněž z roku 1982. Potrubí leží v souběhu s kanalizační stokou, která je určena k rekonstrukci, a během zemních prací by mohlo dojít k jeho poškození. Na tomto řadu evidujeme 6 poruch.
V ul. Jana Roháče se nachází kanalizační stoky z betonu v dimenzích BE 250, BE 300, a BE 400. Kamerová prohlídka prokázala, že je potrubí popraskané, zdeformované, chybí části stěn a dna, je zkorodované, místy
natékají balastní vody. V ul. Malá se nachází kanalizační stoka z PVC o rozměru 315 a stoka z betonu BE 200.
Potrubí je zdeformované, popraskané, chybí části stěn a dna, zkorodované a místy není možno projet kamerou.
Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.
Předmětem stavby je provedení rekonstrukce stávající jednotné kanalizační stoky z kameninových trub DN
400 (v délce 107,20 metrů) a DN 300 (v délce 123 metrů) v celkové délce 230,2 metrů, vč. přepojení kanalizačních přípojek, a rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu, který bude proveden z vysokohustotního polyetylenu
PEHD d110 v celkové délce 180,0 metrů, vč. přepojení vodovodních přípojek.
Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 24. září 2018. Vlastní
stavební práce začnou v týdnu od 8. října 2018. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do
4 měsíců od předání staveniště, tj. do 24. ledna 2019. Stavba je koordinována s městem Dubá, které bude provádět obnovu povrchů.
Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2018 naplánovala
celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic
97,3 milionů korun bez DPH.
Více o SVS:
Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování
obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od
svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do
obnovy a rozšiřování majetku. Rozsah majetku SVS na území dvou krajů je v rámci ČR ojedinělý: 59 úpraven
vody, 988 vodojemů, 8958 km vodovodů (bez přípojek), 189 čistíren odpadních vod a 3956 km kanalizace (bez
přípojek). Prioritou SVS je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků legislativy. Více informací na www.svs.cz.
Kontakt: Mgr. Jiří Hladík, Tiskový mluvčí,Severočeská vodárenská společnost a. s.,
Mobil: 731 452 650, E-mail: jiri.hladik@svs.cz

V Deštné zní zvony

Kostel sv. Václava v Deštné je významnou kulturní a historickou památkou, přesto trvalo dlouhá
desetiletí až do počátku letošního října, než se
z věže začal ozýval zvuk zvonů. Původně byly ve
věži kostela zavěšeny tři zvony, největší sv. Václav, prostřední s reliéfem sv. Prokopa – oba z roku 1747 – a poslední z roku 1766. Všechny jsou
již dlouho nezvěstné. Zachoval se jen zvonek
v sanktusní věžičce. Historický hodinový stroj
ve věži trpěl dlouhodobým zanedbáním. Teprve
občanské sdružení Apsida, které vzniklo v roce
1999, nechalo s velkorysou finanční pomocí nadace Saving Our Heritage (Spolek pro záchranu
kulturně-historických památek v České republi-
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ce se sídlem ve Švýcarsku, který založil akad.
arch. Petr Stránský) hodinový stroj restaurovat
a zabezpečit proti poškození. Z veřejné sbírky
pořídila Apsida zvon-cimbál, odlitý na přelomu
roku 2007-8, avšak přes veškerou snahu příznivce Apsidy pana Vratislava Vokála se nedařilo
chod starého hodinového stroje a tím i věžních
hodin vyladit. V letošním roce jáhen Milan Mordačík, pan Vratislav Vokál a Občanské sdružení
Apsida, které akci financovalo z prostředků, věnovaných příznivci kostela a deštenskými patrioty, především manželi Šabatkovými, angažovali
hodináře, který uvedl věžní hodiny deštenského
kostela opět do provozu. Pomocí elektroniky nyní

z věže znovu zní odbíjení, které naprosto realisticky navozuje zvuk skutečných zvonů. Zařízení
bylo požehnáno při poutní bohoslužbě ke cti sv.
Václava, která se v Deštné konala 7. října.
–myš–

PODĚKOVÁNÍ

Kostel sv. Václava v Deštné byl
znovuoživen novými zvony, které dostal.
Tímto bychom chtěli poděkovat rodině
Šabatkových, kteří projekt financovali.
Vratislav Vokál

DUBSKÉ MAMINKY

Zdálo se nám jako dobrý nápad sejít se a společně vyfotit. Autorkou nápadu byla Denisa Karešová, která celou akci zorganizovala. Sešli jsme
se na dubském náměstí v krásném počtu třinácti šťastných maminek. Na snímku (zleva) Kateřina Mynaříková s Eliškou, Veronika Kolomazníková s Kristýnkou, Denisa Karešová s Emičkou, Monika Fuxová s Matýskem, Šárka Kubíková s Maxíkem, Martina Pažoutová s Lolinkou,
Nina Porschová s Ninuškou, Andrea Drunecká s Liborkem, Nikola Vítová s Péťou, Zdena Marešová s Jarouškem, Kristýna Vnuková s Laurinkou, Martina Tomášková s Haničkou a Anita Grossmanová s Karolínkou.
Šárka Kubíková

SBĚRNÝ DVŮR

VYŘEŠENÍ HÁDANKY Z MINULÉHO ČÍSLA
Lom v Nedamově nad koupalištěm

Otevírací doba:
pondělí, středa 8.30 – 17.00
úterý, 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

NOVÁ HÁDANKA
(foto Markéta Myšková)

PLACENÁ INZERCE

Prodám levně

špaletová okna
– zasklená.
Vnější rozměr rámu
116 x 189 cm.
Kontakt: 774 134 826

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.

11

12

13

14

Pokud počasí dovolí, dopřejeme si cyklovýlet
dlouhý přibližně 22 km. Vyjedeme z náměstí
v Dubé po cyklotrase č. 211 směrem na Rozprechtice. Pokračujeme kolem Šibeničního mlýna
a zdevastovaného Rozprechtického statku vzhůru nad Rozprechtický rybník. Nalevo od silnice
se táhne přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky, posléze doleva vede odbočka na Křenov, rezervace pokračuje po pravé straně silnice.
Jedeme stále rovně údolím, mineme beškovskou
kapličku se silným pramenem vody a o něco dále
druhý pramen, krytý dřevěnou boudičkou. Projedeme kolem cest, odbočujících vpravo do Kluku a vlevo k Beškovu, mírné stoupání vystřídají
ostřejší serpentiny Blatečského kopce. Vyjedeme nahoru a na křižovatce pokračujeme v přímém směru.
Silnice klesá k osadě Blatečky s několika
pěknými roubenými domy. Mineme malou kapličku, podél silnice se rozkládá přírodní památka
Prameny Pšovky. O něco dále vjíždíme do Tubože. Lokalita s rybníkem, bývalým mlýnem a několika domy se nazývá Palác. Z Tubože je většinou známá právě jen tato Dolní Tubož u silnice
na Mšeno. Podíváme se ale do samotné osady,
která je vesnickou památkovou zónou. Je vhodné ponechat kola u rybníka a do centra Tubože
vyjít pěšky. Ze silnice odbočuje doprava poměrně
strmá silnička podél odsekané skalní stěny. Po

Výlet do Tubože

přibližně 300 metrech dojdeme k samotné osadě Tubož, která se může pyšnit mnoha krásnými
roubenými domy, kapličkou a malou hasičskou
zbrojnicí s dřevěnou zvoničkou. Cesta dál z osady pak pokračuje k Tubožskému dvoru, který je
vzdálený ještě asi 800 m.
Vrátíme se dolů k rybníku a jedeme podél
něj, kolem skály, kterou prochází vody k bývalému mlýnu a kde jsou vytesané místnosti a nově
osazený kříž. Na rozcestí doprava odbočuje Zámecká cesta k hradu Houska, my ale jedeme po
silnici, zde je to cyklotrasa č. 0003. V údolí ještě pokračuje přírodní památka Prameny Pšovky.
Mineme roubený dům Kolčavka a dojedeme do
Dolní Housky na rozcestí. Ve velkém výklenku
ve skále vlevo stojí dřevěný kříž. Příjemné místo
s rybníkem vybízí k odpočinku. Silnice v přímém
směru kolem hospody pokračuje k Housce, my
ale odbočíme doleva po cyklotrase č. 0015 a vzápětí opět vlevo prudším stoupáním lesní serpentinou na náhorní planinu. Odtud vede rovná silnice lemovaná mladým javorovým stromořadím,
vlevo se otvírá pěkný výhled do lesnaté krajiny.
Přijedeme k osadě Blatce.
Mineme dřevěnou zvoničku a řadu domů
a dojedeme na křižovatku s kapličkou Nejsvětější Trojice, kde pokračujeme po silnici rovně.
Doleva vede směr zpět ke křižovatce nad Blatečským kopcem. Silnice má nový povrch, který se
oproti původnímu zvedl o více než 15 cm. Jedeme krásnými lesními partiemi, kde silnice s mnoha serpentinami lemuje hluboké údolí. Po 2,5 km
vyjedeme z lesa a otevře se nám výhled na bo-

řejovský kostel, vlevo zahlédneme Bezděz a Tachovský lom. V Bořejově odbočíme doleva a pokračujeme směrem ke Ždírci, na jehož střechami
se nám v dálce opět objeví majestátní dvojice
Bezdězů s hradem. Silnice Ždírec míjí, dojedeme
na křižovatku, za níž vidíme kapličku s Dešťovou
madonou. Doprava vede silnice a s ní i cyklotrasa
k Tachovu, my se ale dáme vlevo a sjíždíme ke
Ždíreckému dolu. Mineme výklenkovou kapli sv.
Jana Křtitele a pohodlně míříme hlubokými lesy
směrem k Dubé.
–myš–

Kolčavka

Kaplička v Blatečkách

Kříž v Dolní Housce

Rybník v Tuboži

Tubož

Kaplička v Tuboži

Skalní místnosti v Tuboži
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Kaplička sv. Jana Křtitele ve Ždíreckém dole

Hudební výročí

Antonín Liehmann

V letošním roce si můžeme připomenout, kromě
jiných výročí, i 110 let od narození učitele a hudebníka, který měl značný vliv na českého skladatele Antonína Dvořáka. Anton (Antonín) Liehmann se narodil 1. listopadu 1808 v Tuboži čp. 15

– tedy v Tubožském dvoře. Jeho otec Václav byl
v Tuboži šafářem, dědeček Anton šenkýřem
v čp. 1 – v lokalitě zvané Palác (Pallatz). Matka
Anna, rozená Wawrová, pocházela ze Stránky.
Někdy bývá uváděna jako rodiště Antonína Liehmanna Dubá. Jméno Liehmann bylo ve
zdejším regionu velmi rozšířené, Liehmannové žili kromě Tubože i v Blatečkách, v Korcích,
v osadě Houska, ve Lhotě, v Dubé i v osadě
Švihov (dnešní Rozprechtice). V dubské rodině
Liehmannových se také narodil syn Anton, a to
23. 10. 1806. Dědečkem dubského Antona Liehmanna byl mlynář ze Švihovského mlýna. Omyl
v identifikaci rodiště hudebníka Liehmanna mohla
způsobit i skutečnost, že Tubož je ve starých záznamech psána Dubus. Beze vší pochynosti ale
Dvořákův učitel hudby pocházel z Tubože.
Hudebník Anton Liehmann absolvoval učitelský kurz v Mladé Boleslavi, jako učitel působil
od roku 1832 ve Zlonicích na Kladensku. Hrál na
řadu hudebních nástrojů, mimo jiné na varhany,
a tak získal místo varhaníka ve zlonickém kostele Nanebevzetí Panny Marie. Měl i svou vlastní
kapelu a hudbu také skládal.
Dvanáctiletý Antonín Dvořák, který pocházel

Tubožský dvůr

z Nelahozevsi, začal docházet k Liehmannovi na
výuku hudby, a ačkoliv se u něj učil poměrně
krátce, do konce života na svého učitele vzpomínal. Do Zlonic se několikrát vrátil a traduje se
také jeho blízký vztah s Liehmannovou dcerou
Terezií, která se narodila 22. prosince 1840.
Antonín Liehmann měl s manželkou Annou,
rozenou Jandovou, jedenáct či dvanáct dětí,
z nichž se ale většina nedožila dospělosti. Anna
zemřela v roce 1871 a Antonín o osm let později, 22. ledna 1879. Antonín Dvořák svého učitele uctil tím, že uspořádal ve Zlonicích v roce
1880 dobročinný koncert s úmyslem postavit
Liehmannovi pomník.
–myš–

Procházka místy, která pomalu mizí

V sobotu 13. října se uskutečnilo první tématické
setkání milovníků Dubska s názvem "Procházka
místy, která pomalu mizí". Sešlo se 14 účastníků
a měli jsme velké štěstí na krásné počasí a báječnou atmosféru. Prohlédli jsme si místa, kde se
odehrál příběh z básně „Máj“ Karla Hynka Máchy,
prošli jsme po starých formanských cestách, které pomalu pohlcuje les, obdivovali jsme mohutná
staletá vodní díla, která na začátku 20. století dopravovala vodu z hlubokého údolí do Dražejova na
vysoké skále, nahlédli jsme do umělého skalního
mlýnského náhonu z roku 1528 a malebná cesta
vedla přírodní rezervací Mokřady Horní Liběchovky.
Každý účastník přidal vlastní vzpomínku nebo zkušenost a společně jsme informace složili do pestré
mozaiky příběhů, které se vážou k městu Dubá.
Strávili jsme společně krásné odpoledne a domluvili jsme se na pokračování. Přes zimu uděláme přestávku kvůli nejistému počasí, ale další
setkání naplánujeme hned na jaře podle prvního
sluníčka. Pojďte s námi, nebudete litovat.
Ludmila Razimová a Markéta Myšková
(foto Jiří Macák)

16

Škola pomáhá…

Zapojení do projektu Green Life přináší dětem
i dospělým z naší školy velmi důležité informace
pro vytvoření životního postoje i pro aktivní zapojení v prostoru ochrany přírody. Tématem přednášky 19. října, se kterou přijeli Zuzka s Michalem, byly mořské želvy. Víme už, že:
– existuje sedm druhů mořských želv, z toho tři
kriticky ohrožené,
– lidé sbírají vajíčka želv a prodávají je,
– želva rodí poprvé po 30ti letech života,
– vývoj želvy trvá 60 dnů,
– na Zemi se objevily před 220 miliony let,
– lidé vyrábějí z krunýřů želv nejrůznější ozdobné předměty,
– želvy umírají při pozření plastových obalů
v moři,
a proto pomůžeme tím, že si nic takového nekoupíme, že maximálně omezíme igelitové sáčky v našem každodenním životě. Nemůžeme přeci dopustit ztrátu jakýchkoliv živých tvorů z naší Země.
Ekoškola Dubá se připravuje k aktivnímu zapojení do projektu Oko gorily, který se bude věnovat záchraně goril v Africe.
Mgr. Jana Mašková

Ze života škol

Den stromů

Krásné barevné stromy patří neodmyslitelně
k podzimu. Listí se barví do žluta, do červena i do oranžova. Plejádu barev doplňují zrající
plody jeřabin, švestek, jabloní… Den stromů se
v České republice opět slaví od roku 2000.
Jelikož 20. října vyšlo tento rok na sobotu,
prvňáčci si ho připomněli v pátek. Každý měl za
úkol donést do školy malou ukázku čehokoliv, co
se stromů týká a také tematicky zaměřit svačiny.
Žáci splnili svůj úkol zodpovědně, ukázka částí stromů byla přímo přehlídkou a svačinky byly
velmi nápadité.
Ve třídě si zazpívali písničky o stromech, povídali si o nich, počítali, kreslili, posvačili plody
stromů... I pitný režim byl dodržen. Mošt z jablíček a lipový čaj dětem moc chutnal. Když přišla
chvíle jít ven, společně naučené písničky zazpívali
školnímu stromu – LÍPĚ SRDČITÉ. Také ji ozdobili
krásnou mašličkou a do větví umístili hnízdo malého ptáčka, které spadlo silným větrem.
Vlastní kreativitu a zvídavost využili žáci mezi
stromy v zámecké zahradě.
Mgr. Jana Pancová, třídní učitelka

Setkání Ekoškol

Ve středu 3. října proběhlo v Ekoškole Dubá
krajské setkání Ekoškol. Zástupce z devíti škol
přivítala děvčata z ekotýmu sedmé třídy, Terka,
Terezka, Bára a Natálka. Ekoškola Dubá je první
Ekoškolou v Libereckém kraji, která v roce 2006
titul poprvé získala. Na to jsme právem pyšní!
Děkujeme vedení školy za aktivní podporu.
Aktivity pro dospělé a žáky měly společná
témata – analýza školy a plán činností. Lektoři ze Sdružení TEREZA však svým přístupem
uklidnili některé školy, které do mezinárodního
projektu Ekoškola teprve vstupují, že není nutná kvantita, ale kvalita, a že i malé změny jsou
velmi důležité. Společný oběd ve školní jídelně
všem chutnal apo prohlídce školy se rozjeli všichni domů. Obdiv zvířátek v chovatelské třídě nebral konce, vždyť takovou raritu nemají hned tak
někde. Chovatelský kroužek pracuje na škole už
15 let a stále má co nabídnout nejen dětem, ale
i dospělým.
Děkujeme všem za milou návštěvu a jsme
rádi, že jsme ji v naší škole mohli uvítat.
Mgr. Jana Mašková

Výlet na Říp

Dne 5.října jsme vyrazili na horu Říp. Počasí nám
přálo, sluníčko krásně svítilo, a proto jsme si užili
jak výhled z oken autobusu tak samotný výstup
na kopec. Žáky trochu zaskočilo strmé stoupání do kopce, ale všichni jsme jej zdolali. Příjemným překvapením byl otevřený stánek s upomínkovými předměty, u něhož jsme odpočívali po
výstupu. Následně jsme si prohlédli rotundu sv.
Jiří a sv. Vojtěcha, u níž jsme zavzpomínali na
praotce Čecha a jeho družinu. Samotná rotunda
je významná svou architekturou i stářím téměř
1 000 let. Jelikož boční vyhlídky nabízejí překrásné scenérie, potěšili jsme se tímto pohledem a viděli Štětí, Mělník a vesnice v okolí, stejně také
Vlhošť a Milešovku. Při sestupu jsme pozorovali
změny v přírodě, které přináší podzim a nasbírali
množství barevných listů, které ještě využijeme
v hodinách VV.
Bc. Tereza Jelenová, Mgr. Jana Konopáčová
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Společné spaní ve škole

Že se ve škole dá nejen učit různými způsoby
a kdekoliv, poznali prvňáčci při prvním společném spaní.
Sešli jsme se v pátek 12. října v 16 hodin ve
školní družině. A protože jsme si jako hlavní program zvolili pohádky, zaměřili jsme se na tu „O líném Honzovi“. Společně jsme si vytvořili myšlenkovou mapu. Po ní jsme posvačili a nabrali sílu
na další aktivity. Těmi byly pracovní listy, pohádka, kde hlavní postavou byla naše paní učitelka,
skupinové práce, příprava těsta na buchty apod.
Protože bylo stále co dělat, čas utíkal a byla tu
společná večeře. Po večeři jsme se vrhli na výrobu ranečků na upečenou buchtu. Ani na chvilku
jsme se nezastavili.
V kino se proměnila naše třída, nechyběl samozřejmě popcorn. A při filmové pohádce právě
„O líném Honzovi“ jsme postupně usínali.
Ráno jsme sbalili spacáky, karimatky, uklidili
po sobě, umyli se a šli společně snídat. Však dodržování pravidel stolování byl jeden z cílů.
Po snídani jsme si připravili ranečky s buchtou na cestu domů a už jsme jen při společném
hraní čekali na rodiče.
Důležité na této akci bylo, že jsme společně
zjistili, že je možné trávit příjemné chvíle ve ško-

le i mimo vyučování, a také, že si umíme hrát
a bavit se aktivně a nepotřebujeme trávit čas jen
před počítačovou obrazovkou a ani s mobilním
telefonem v ruce.
Žáci 1. třídy a Jana Pancová

Česko-Saské
Švýcarsko –
Jetřichovice

PŘEDŠKOLÁCI U PRVŇÁKŮ

Jak to vypadá v opravdové škole? Tak na to se přišli podívat budoucí školáci. Zasedli do lavic
k prvňáčkům a ti jim ukázali něco z toho, co se už naučili. Samozřejmě si spolu zahráli různé
hry, zazpívali si a zatancovali.
Jana Pancová

Víte co je podstávkový dům? Jak vypadal Dolský
mlýn a ve které pohádce si zahrál? To a dalších
mnoho informací se dověděli žáci z 8. ročníku na
exkurzi po tomto krásném kraji. Terezka shrnula průběh: „Přijeli jsme a rozdělili se na skupiny,
každá skupina měla pracovní list s otázkami, na
které jsme v průběhu cesty odpovídali. Navštívili jsem zříceninu hradu Šaunštejn, prohlédli si
kapličky podél cest a u Dolského mlýna si připomínali pohádku o pyšné princezně. Ve mlýně
to bylo moc pěkné, ale nazpět nás čekal strmý
výstup a to nás pěkně bolely nohy. Počasí bylo
pohádkové a exkurze se vydařila.“
Mgr. Jana Mašková

10. ročník drakiády

V sobotu 20. října proběhl již 10. ročník drakiády, kterou pro Vás Klub malých Dubáčků pořádá.
Před třetí hodinou se nad loukou u kostela vznášeli první draci. Během odpoledne přicházely davy
dětí i celých rodin. Velmi nás to těší, protože účast
byla opravdu obrovská! Až se chvílemi louka zdála být malá.
Počasí bylo objednáno a vítr nám krásně foukal – pár draků se utrhlo, jeden uletěl a další skončil na stromě.
Slibované buřty jsme dětem nakonec přímo na

Exkurze u hasičů

150, 155, 158? Koho si přivolat, když potřebujeme pomoc? Tak o tom si povídali prvňáčci ve
škole. Aby ověřili své získané informace, zašli
na návštěvu k místním hasičům. Po příchodu se
dětí ujal sám pan velitel Zbyšek Stibor, kterému
pomáhal pan Mařík.
Povídání bylo velmi zajímavé. Největší zážitek však byl, když se všichni mohli podívat přímo do hasičských aut. Učení v terénu nás moc
bavilo. VELKÉ DÍKY.
Jana Pancová

18

místě ugrilovali a rozdali. Fronta nebrala konce,
ale na všechny se dostalo.
Děkujeme Vladimírovi Mydlářovi za sponzorský dar v podobě výborných buřtů. Děkujeme Vám
všem, že jste přišli a pomohli překonat loňský rekord. A nemůžeme zapomenout poděkovat všem,
kdo nám se samotou akcí pomáhal.
Doufáme, že se Vám pouštění draků líbilo stejně jako nám.
Rupertová - Klub malých Dubáčků
(foto: Martin Rupert)

Prvňáci v akci
JABLÍČKOVÝ DEN

Odkud se k nám dokutálela jablíčka? To vyrostla jablůňka, z jara se na ní objevily listy, v létě květy a teď v září krásná červená, zelená
a žlutá jablíčka.
Jablíčkový den si udělali žáci 1. třídy spolu
s paní učitelkou. Tematicky propojili jablíčka do
všech předmětů. Hádali hádanky, učili se básničky, vyhledávali známá písmenka. Shlédli krátkou pohádku, kterou se pokusili vlastními slovy
převyprávět. Zahráli si jablíčkové domino, vyrobili záložku. V matematice si jablíčka pořádně
přepočítali. Zopakovali si roční období a také si
popovídali o tom, jak se vlastně taková jablíčka
sklízí. V hodině hudební výchovy se naučili písničku o jablíčkách, na kterou si i zatancovali.
Na tento den připravily děti spolu s rodiči výborné dobrůtky, samozřejmě z jablíček, které společně snědly k svačině. Rodičům VELKÉ díky.
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PRVNÍ MĚSÍC VE ŠKOLE

Každá změna v našem životě vyvolává mnoho
otázek, každou změnu přijímáme s menšími či
většími obavami z toho, co nám přinese. Vstup
do první třídy je nepochybně důležitým krokem,
který ovlivní vztah ke vzdělávání na mnoho let,
ne-li navždy.
Naši prvňáčci mají první školní měsíc za sebou. Jsou usměvaví, šikovní a pracovití. Ať jim
tento elán vydrží i nadále.

MEZINÁRODNÍ DEN
ZVÍŘAT

4. října – Mezinárodní den zvířat v 1. třídě.
Jaká známe zvířátka? Co pro svůj život potřebují, aby jim bylo dobře? Jaké máme mazlíčky
doma, ve škole…? Tak přesně o tom jsme si
povídali dnes při vyučování.
Procvičili jsme si náslovné hlásky, hlásky uprostřed a na konci slova, počítali jsme
písmenka, skládali k sobě zvířecí rodinky.
Seznámili jsme se s pohádkou „O kocourovi
a chytré myšce“ a prohlédli si knihy o zvířátkách. Při otužování jsme zkoušeli kroky
čápa, slepičky nebo jsme si zaskákali jako
žabky.
Den nám uběhl jako voda. Jak řekl Adámek:
„Utíkalo to jak gepard.“
Žáci 1. třídy a Jana Pancová

Kult ura

ČESKÁ LÍPA

Jiráskovo divadlo
24.11. 2018 10:00 ŠTÍSTKO A POUPĚNKA JEDEME NA VÝLET
Ahoj Broučkové! Tak a je tady naše zbrusu nové
představení, ve kterém vám zazpíváme nejnovější písně z našeho prvního DVD filmu - Jedeme
na výlet. Vstupné: 160 Kč
25.11. 2018 19:00 BOŽENA NĚMCOVÁ - NEUMÍM JINAK, NEŽ LÁSKOU
Text i inscenace směřují k vícežánrové koláži jejího života s Josefem Němcem, plného dramat,
vzpoury, souznění i poezie. Hrají: Tatiana Vilhelmová, Aleš Procházka, Tomáš Pavelka. Hudební
spolupráce: Emil Viklický. Režie: Miloš Horanský.
Vstupné: 390 Kč
KD Crystal
18.11. 2018 19:00 JENOM PÍSNIČKY Tour podzim 2018 KRYŠTOF
Bude se hodně hrát, ale i hodně povídat. Po velkolepých stadionech, obřích scénách, ohňostrojích, konfetách a monstrózních led obrazovkách
chce Kryštof úplně zpět. Na holé pódium, tam,
kde k písničkám potřebujete jen španělku a sami
sebe. Vstupné: 890 Kč VYPRODÁNO
Vlastivědné muzeum a galerie
4. 12. - 9. 12. 2018 XXIX. VÁNOČNÍ TRHY
V MUZEU
Tradiční vánoční trhy s ukázkami řemesel, bohatým občerstvením, vystoupení žáků mateřských
a základních škol a ZUŠ Česká Lípa, Mikulášská nadílka, divadelní představení – pohádka
pro děti
Ambit - hlavní výstavní prostor
do 17. 11. 2018 100 LET
výstava k výročí 100 let od ukončení Velké války. Dějiny uplynulého století na Českolipsku ve
vztahu k dějinám Československa.
Velká klubovna
11. 11. 2018 17.00 O PRAVDĚ A ČLOVĚKU
divadelní představení DS Havlíček Zákupy,
Galerie Jídelna
do 31. 12. 2018 Markéta Váradiová, Lada Semecká, Iva Kolorenčová - instalace.
Galerie Chodba
do 31. 12. 2018 DÁMSKÁ MÓDA VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ
Výstava dámských portrétů z různých historic-

kých období, které pocházejí ze sbírek Vlastivědného muzea a galerie, a velká většina z nich
nebyla doposud veřejnosti představena.
Maštálkova výstavní síň
7. 11. - 30. 12. 2018 Marie a Břetislav Vojtíškovi - 90 let
pamětní výstava k životnímu jubileu

16.11. - 31.12. 2018 Vlasta Kahovcová - SVĚT
V PODZÁMČÍ
nostalgická zátiší plná jemné poetiky, výběr z poslední tvorby olejomaleb i uměleckých tisků
Zasedací místnost MěÚ Úštěk
30.11. - 1.12. 2018 od 10 hodin Prodejní výstava ručních prací Žen z Úštěcka

ÚŠTĚK

LUKOV U ÚŠTĚKU

Galerie U brány
do 15. 11. 2018 Zbyšek a Soňa v Úštěku - DŘEVO A OBRAZY
výběr z tvorby dvou svébytných autorů Zbyška Macháčka a Soni Klimešové, které spojují
originální nápady, vztah ke dřevu i k severním
Čechám

MĚSTSKÁ KNIHOVNA DUBÁ PŘEDSTAVUJE…
…první knihu z trilogie Sangvinisté pod názvem
Krvavé evangelium.
Zemětřesení v izraelské Masadě zabije stovky
lidí a odhalí hrobku v srdci hory. Trio vyšetřovatelů – seržant Jordan Stone, vojenský forenzní expert, otec Rhun Korza, kněz z Vatikánu
a doktorka Erin Grangerová, brilantní, ale rozčarovaná archeoložka – jsou vysláni, aby prozkoumali děsivý objev, podzemní chrám ukrývající ukřižované tělo mumifikované dívky. Ale
po brutálním útoku na naleziště musí uprchnout
a vypukne závod o to, aby vrátili, co bylo kdysi ukryto v sarkofágu hrobky: knihu napsanou
prý vlastnoručně Ježíšem Kristem, která má
obsahovat tajemství jeho božství. Avšak nepřítel, který jim je v patách, není jako ostatní, jde
o moc prastarého zla, které ovládá vůdce s neúměrnými ambicemi a nevypočitatelnou lstivostí. V rozpadající se hrobce i v okázalých chrámech musí Erin se svými společníky bojovat
s minulostí vedoucí tisíce let zpět do doby, kdy
v temných koutech světa lovily nečisté stvůry,
až k okamžiku, kdy Kristus přinesl svou zázračnou oběť, smlouvu o spasení pro ty, kdo by jinak byli na věky zavrženi.
Autorem Sangvinistů je americký spisovatel
James Czajkowski píšící pod pseudonymem
James Rollins. Z jeho pera vzešlo již mnoho

Výstava k výročí
republiky v Galerii Pošta

Z podnětu akademického malíře Svatopluka Klimeše uspořádala Galerie
Pošta v Dubé výstavu nazvanou 100 let naší republiky. Svatopluk Klimeš,
známý svou tvorbou s pomocí ohně, vystavuje nejen vypalované obrazy,
ale i trojrozměrné artefakty. K výstavě přizval výtvarnice Libuši Pražákovou
a Markétu Myškovou. Libuše Pražáková pochází z Jilemnice, absolvovala
Fakultu umění na Ostravské univerzitě, dva roky strávila na stáži na Vysoké
škole výtvarných umění v Drážďanech, nyní žije a tvoří v Semilech.
Na vernisáži provedl Svatopluk Klimeš spolu s diváky performanci s názvem Kresba ohněm a kouřem.
Výstava potrvá až do 24. listopadu. Galerie Pošta bude přístupná 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–

20

Galerie Na Gruntu
3.11. 2018 - 1.2. 2019 Jan Michalko
Adventní výstava, betlémy, dřevořezby, obrazy

knih, mimo jiné i stále pokračující série Sigma
Force. Píše velice čtivě, děj vás až pohltí a nebudete chtít knihu odložit.
Bc. Lucie Matysová
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Sport

KK Beringin

POHÁR TKF: V neděli 7. října 2018 se konal Pohár tradičního karate v Praze Kobylisích, kterého
se zúčastnilo 5 klubů z Prahy, Ústí nad Labem,
Teplic, Brna, a Dubé. KK Beringin dorazil s 6 závodníky. Soutěž začala disciplínou Kata tým, poté
Kata jednotlivec, dále Kihon Kumite a Enbu a nakonec Kumite. Tentokrát nebyl závod tak časově
náročný, protože po každé disciplíně bylo hned
slavnostní předání medailí.
Výsledky soutěže:
KATA TEAM mladší žáci 2012-2011
2. Soušek Michal, Dlouhý Daniel, Srbek Adam
KATA TEAM mladší žákyně/ žáci 2010-2009
mix
1. Středa Josef, Pabišková Veronika, Janďourek
Jakub
2. Dlouhý Daniel, Pabišková Veronika, Soušek
Michal
KATA mladší žáci 2012-2011
2. Srbek Adam
4. Dlouhý Daniel
KATA mladší žákyně 2010-2009
1. Pabišková Veronika
KATA mladší žáci 2010-2009 8-7 kyu
4. Soušek Michal
KATA mladší žáci 2010-2009 6-4 kyu
3. Janďourek Jakub
KATA mladší žáci 2008-2007 4 kyu
3. Středa Josef
KIHON Kumite mladší žáci 2010-2009
2. Soušek Michal
3. Janďourek Jakub
Všechny děti z KK Beringin bych ráda pochválila, předvedly skvělé výkony, žádné neodjíždělo
s prázdnou a za všechny rodiče můžu potvrdit,
že jsme měli radost a na všechny jsme byli pyšní. A vy, milí čtenáři, držte nám palce do poslední
soutěže – Vánoční pohár TKF v roce 2018, která
se koná v sobotu 22. prosince 2018 v Praze.

25. MISTROVSTVÍ ČR ŽACTVA: V neděli 21. října
se uskutečnilo 25. Mistrovství ČR ŽACTVA a Pohár
nadějí pořádané Českou federací tradičního karate
Fudokan Shotokan v Praze Kobylisích, kterého se
zúčastnilo 7 klubů z Prahy, Ústí nad Labem, Teplic,
Brna, Olomouce a Dubé. Náš dubský klub Beringin dorazil s 11 závodníky. Po slavnostním zahájení předal prezident ČFTKFS Rachmy Soebajo ceny
a diplomy vítězům Národních pohárů za rok 2018,
z KK Beringinu tuto prestižní cenu obdržel Marek
Hruška ml.. Soutěž začala disciplínou Kata tým,
pak probíhal Pohár nadějí. Na Mistrovství ČR se
závodilo v kategoriích Kata jednotlivec, dále Kihon
Kumite, Kumite a Enbu. Závod ubíhal rychle, soutěž
probíhala na třech tatami zároveň. Ti úspěšní obdrželi medaile hned po skončení disciplíny.

KATA TEAM mladší žákyně/žáci 2010-2009 mix
3. Slovák Jakub, Pabišková Veronika, Hrušková
Claudie
KATA TEAM starší žáci 2006-2005
2. Hruška Marek, Středa Josef, Žalovič Karel
KATA mladší žáci 2010-2009
4. Slovák Jakub
KATA starší žáci 2006-2005
1. Hruška Marek
EN-BU starší žáci 2006-2005
1. Středa Josef, Hruška Marek
2. Žalovič Karel, Hruška Marek

Výsledky Mistrovství ČR:
KATA TEAM mladší žáci 2012-2011
4. Soušek Michal, Dlouhý Daniel, Srbek Adam
KATA TEAM mladší žáci 2010-2009
4. Rejholec Marián, Slovák Jakub, Janďourek
Jakub

Ráda bych vyzvedla zejména výkon Marka Hrušky ml., pozorný čtenář si jistě všiml, že Mareček
je opět Mistr ČR ve své kategorii a že navázal
na vítězství z minulých let – 2017, 2016, 2014
a 2013. Dále bych pochválila i ostatní děti z KK
Beringinu, které každý týden pilně cvičí pod taktovkou sensei Marka Hrušky. Myslím, že můžu
mluvit za všechny rodiče…Děkujeme nejen našemu trenérovi Markovi a asistentce trenéra Daně
Slovákové, kteří se našem dětem s láskou věnují, ale také našim dětem, pro které je náročné
poprat se s trémou, s čekáním na závod a s širokou konkurencí.
Mistrovství ČR bude pokračovat v kategoriích kadetů, dorostenců, juniorů, seniorů dne 10. listopadu 2018 v Praze, kde nás bude za „děti“ reprezentovat slečna Natálka Hrušková. Budeme držet
palce nejen jí, ale i dospělákům z KK Beringin.
Kateřina Janďourková

27. Oberreiter Tomáš, 60. Šafář Petr, 88. Havlíček Jaroslav x 50. Wagenknecht Luboš, 71. Lukáš Šembera
Rozhodčí: Lopuszynski Michal, Mach Ondřej,
Kopecký Viktor

Sestava Dubé: Tomáš Dvořák /GK/ /K/, Jaroslav Švec, Jakub Sloup, Josef Rejzek, Martin
Beneš (70.), Drahoňovský Lukáš (57.), Lukáš
Šembera, Radek Torba, Milan Heptner, Luboš
Wagenknecht (80.), František Porsch

Výsledky Pohár nadějí:
KATA mladší žákyně 2012-2011 0-9 kyu
1. Hrušková Melanie
KATA mladší žáci 2010-2009 8 kyu
1. Srbek Adam
2. Dlouhý Daniel

TJ Slavoj

4. kolo
TJ Slavoj Dubá x TJ Spartak Chrastava,
spolek B 4:1 (2:1)
Sobota 01.09.2018 14:00
Branky: 29. Porsch František, 40. Švec Jaroslav,
57. Porsch František,
75. Porsch František x 13. Suchánek Michal
Rozhodčí: Rympler Roman - Bukvička Dušan,
Klimt Pavel
Sestava Dubé: Tomáš Dvořák /GK/ /K/, Jaroslav
Švec, Jakub Sloup, Josef Rejzek, Martin Beneš,
Daniel Sláma (73.), Lukáš Šembera (83.), Petr
Sýkora (55.), Miroslav Soukup (79.), Milan Heptner, František Porsch
Náhradníci: Dominik Sláma (55.), Tomáš Hladký (73.), Drahoňovský Lukáš (79.), Šverma Martin (83.)
5. kolo
TJ Sokol TESLA Stráž nad Nisou x TJ Slavoj
Dubá 6:2 (3:0)
Sobota 08.09.2018 17:00
Branky: 4., 52. Roček Jindřich, 20. Horáček Petr,

22

Náhradníci: Daniel Sláma (57.), Petr Jombík
(70.), Libor Drunecký (80.)
7. kolo
TJ Dynamo Holany x TJ Slavoj Dubá
2:0 (0:0)
Sobota 22.09.2018 11:00

Branky: 68. Lorenc Michal, 88. Bečvařík Jiří
Rozhodčí: Lesák Petr - Prágl Martin, Vlašič Miroslav. Delegát: Ujka Jakub
Sestava Dubé: Tomáš Dvořák /GK/ /K/, Jaroslav
Švec, Jakub Sloup, Martin Beneš, Miroslav Soukup, Milan Heptner (80.), Lukáš Šembera (82.),
Radek Torba, Petr Sýkora (75.), Tomáš Hladký

(46.), František Porsch (80.)
Náhradníci: Miloslav Vokolek (46.), Daniel Sláma (75.), Dominik Sláma (80.), Petr Jombík (80.),
Drahoňovský Lukáš (82.)
Vedoucí mužstva: Jaroslav Horyna
Lékař/zdravotník: Karel Šedivý
Trenér: Jakub Fliegel
J. Fliegel

I. ročník Svatováclavského běhu městem Dubá

V pátek 28. září se pod záštitou města Dubá konal již dlouho očekávaný I. ročník Svatováclavského běhu městem Dubá. Ve 13 hodin se na
Masarykově náměstí sešli kamarádi, sousedé,
občané Dubé i přespolní. Vydali jsme 80 startovních čísel a startovalo se celkem pětkrát. Startovné bylo dobrovolné a výtěžek ve výši 1.500,- Kč
byl odeslán na transparentní účet Adámka Číže
na rehabilitace v Salermu v Liberci.
Nejprve vyběhly nejmenší děti za vodičem Markem Hruškou ml. a oběhly kolečko kolem náměstí, poté startovali školáci, kteří běželi kolečko přes
Malou ulici a zpátky na náměstí. Poslední dětský
běh byl dlouhý 750 m a vedl ulicí Jana Roháče do
Nedamovské ulice a zpátky Luční ulicí na náměstí.
Po slavnostním vyhlášení dětských kategorií měly
děti pauzu, fandily rodičům nebo mohly využít čas
a zúčastnit se malířské soutěže na téma běh nebo
auto. Po 14. hodině vyběhli dospělí, nejprve ženy a
jeden muž (trať 2,5 km). Trať vedla z náměstí ulicí
Jana Roháče, Nedamovskou ulicí, k Máchadlu, nahoru ulicí na Terase, ke hřbitovu, do zahrádkářské
kolonie, kolem hřiště zpátky ke hřbitovu, dolů kolem
sklípků do Sadové ulice, Sluneční a „Myší dírou“
zpátky na Masarykovo náměstí. Bohužel jsem zapomněla zmáčknout stopky po startu, tak se ještě
jednou omlouvám závodníkům, v druhém ročníku
se určitě polepším. Poté vyběhli muži (a 2 ženy
mimo soutěž) na trať 5 km, tito závodníci běželi 2
kola. Zde musím vyzvednout zejména famózní výkon vítěze Pavla Broučka a výkon nejstaršího závodníka Jana Berounského, který i přes svůj věk
(více jak 80 let) uběhl celou trať. Nakonec proběhlo
slavnostní vyhlášení vítězů dospěláků a vyhlášení
malířské soutěže.
Každý běžec (dítě i dospělí) obdržel diplom za
účast, pamětní samolepku a model autíčka značky
Škoda Auto. Vítěz kromě zlaté medaile, samolep-
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ky a diplomu obdržel i pohár. Stejně jako stříbrní a
bronzoví k tomu obdržel vak na záda s reklamními
předměty firmy Škoda Auto (modely aut, propisky,
sluneční brýle, kšiltovky, pohledy, bloky a jiné).
Počasí nám přálo, až u poslední kategorie se
zatáhlo a ochladilo. Jsem ráda, že se nikdo (až
na našeho Honzíka) nezranil, neztratil a že závodníci doběhli v pořádku a náramně si to užili.
Divácká atmosféra byla perfektní, všichni fandili
a povzbuzovali.
Ráda bych touto cestou poděkovala za prvé
sponzorům: generálnímu sponzoru firmě Škoda
Auto a.s. za krásné věcné dary, panu Tomášovi
Novákovi (firma Stavby-Novák) za finanční dar
na medaile, poháry, diplomy, pamětní samolepky, startovní čísla a startovní pásku, dále panu
Tomášovi Novákovi (Restaurace U Nováků) za
občerstvení a guláš. Za druhé bych ráda poděkovala pracovníkům údržby města Dubá, dubským
hasičům, členům kulturní komise, Mudr. Hance
Středové za lékařský dohled, za krásné fotografie slečně Zuzce Martínkové a panu Josefu Středovi a všem dobrovolníkům, kteří mi pomohli na
trati a během závodu s organizací na náměstí.
Dále bych ráda poděkovala svému manželovi
panu Bedřichu Janďourkovi, který mě podporuje
v mých nápadech, pomohl mi uskutečnit „myšlenku s dubským během“. Děkuji také všem, co
vydrželi až do konce a spolu se mnou ocenili
všechny vítěze i zúčastnění uznáním a potleskem. A opravdu děkuji všem za velmi pozitivní
ohlasy, moc a moc mě potěšily zejména ty od
závodníků. Už se těším na druhý ročník.
Výsledky:
Předškoláci a I. třída 200 m
1. Belica Jáchym
2. Brouček Filip
3. Kolařík Viktor

4. Hanyk Daniel
5. Sochorová Tereza
Školáci I. stupeň (2.-5.třída) 350 m
1. Novák Vojtěch
2. Garrihy Sean
3. Slováková Magdaléna
Školáci II. stupeň (6.-9.třída) 750 m
1. Charouzková Kateřina
2. Hruška Marek
3. Hrušková Natálie
Ženy I. (16-29 let) 2,5 km
1. Ryšavá Vendulka
2. Chládková Dominika
Ženy II. (30 a více let) 2,5 km
1. Macháčková Tereza
2. Mašková Tereza
3. Pěničková Hana
Muži I. (16-34 let) 5 km
1. Chládek Tomáš
21:46:82
2. Hruška Marek
25:28:52
3. Imrich Kamil
26:27:13
Muži II. (35-49 let) 5 km
1. Brouček Pavel
20:08:34
2. Volejník Martin
21:59:89
3. Vítek Alexandr
22:38:21
Muži III. (50 a více let) 2,5 km
1. Prokůpek Luděk
Muži III. (50 a více let) 5 km
1. Procházka Milan
25:57:01
2. Pěnička Karel
29:14:51
3. Berounský Jan
40:28:02
Malířská soutěž
1. Majer Vojta
2. Hamiová Viktorka
3. Hrušková Natálka
4. Daniel Mireček
5. Stránská Adélka
Kateřina Janďourková

foto Pepa Středa
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