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SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané a návštěvníci Dubé, je prosinec, adventní čas, to znamená období,
které by mělo být věnováno celkovému zklidnění, rozjímání, dobročinnosti a přípravám na Vánoce.
A to bych nám všem chtěla popřát, abychom se nenechali strhnout předvánočním běsněním
v nákupních centrech a více času trávili v přírodě a se svými blízkými v klidu.
Tato doba je spojená i s řadou tradic od těch novodobých až po ty hluboko zakořeněné.
Těším se, že se potkáme na rozsvěcení stromku spojeného s výstavou v Šatlavě, u zpívání koled
na náměstí nebo na Štědrý den na Vánoční mši v kostele.
Řada z nás si zdobí své obydlí, u nás nesmí chybět adventní věnec na stole a věneček na vchodových
dveřích. Těším se i na pečení perníčků a cukroví, které provoní celý byt a navodí tu správnou atmosféru
a hlavně přiláká všechny do kuchyně. Jsou to ničím nenahraditelné chvíle, které si nelze koupit
a já osobně je považuji za ty nejdůležitější. Přeji všem, aby takových podobných chvil zažili co nejvíce
a aby zůstaly v našich srdcích co nejdéle.
Irena Žalovičová, starostka
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Výběrové řízení na účetní

Protože najít novu hlavní účetní je velmi náročný a v dnešní době skoro nereálný úkol, rozhodli jsme se vypsat úplně nové
výběrové řízení na pozici účetní. Požadujeme střední vzdělání ekonomického směru, praxe je vítána, ale není podmínkou.
Počítáme s tím, že novou účetní zaučíme a podpoříme v tom, aby se postupně naučila veškeré potřebné úkony.
Požadujeme preciznost, logické uvažování a základní přehled v oblasti účetnictví a daní.
Nabízíme skvělý kolektiv, potřebná školení a běžné zaměstnanecké benefity.

JUBILEA

Kubát Václav, Heřmánky
Kubizňáková Marie, Dubá
Valenta Jaroslav, Heřmánky
Vrátilová Hana, Dubá
Mečíř Jaroslav, Dubá
Knot Josef, Dubá
Zýval Václav, Plešivec

84 let
84 let
87 let
88 let
82 let
82 let
84 let

NAROZENÍ

Vindyš Pavel a Věra, Dubá

ÚMRTÍ
Čížková Věra

Dne 6. listopadu tomu bylo 15 let, co nás navždy opustila naše
milovaná dcera paní Jana Čerňanská. Stále vzpomínají rodiče,
sestry s rodinami a synové Radek a Jan.

Nezemřela jsem, neboť vím, že budu žít stále
v srdcích těch, kteří mě nepřestanou milovat.
Dne 5. 12. 2018 to bylo 5 let, co nás navždy
opustila Květa Šimová z Dubé. Stále vzpomínají
sestra Jana s rodinou a ostatní příbuzní.
Byl jsi plný života, tvá mysl plná snění
a nikdo z nás se nenadál, jak rychle se vše změní.
Utichly kroky i tvůj hlas,
ale tvůj obraz dál zůstává v nás.
Dne 3. prosince 2018 uplynulo již 13 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil pan Jiří Pavlík z Dubé.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu tichou
vzpomínku. S láskou stále vzpomínají děti s rodinami.

Z městské matriky
Dne 4. prosince 2018 tomu bylo šest let, co nás
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, strýc,
švagr a kamarád pan Jaroslav Šupola. S bolestí
v srdci stále vzpomíná rodina.

Loučení žádné, nezbyl ti čas,
jen velkou bolest zanechal jsi v nás.
Vzpomínky na tebe v srdcích si zachováme,
tak rádi jsme tě měli a stále vzpomínáme.
Dne 10. prosince 2018 uplynou tři roky od chvíle,
kdy nás opustil náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček pan Josef Kašpar z Tuhaně.
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají
manželka, děti a vnoučata s rodinami.

Dne 30. 11. 2018 uplynuly již 4 roky od chvíle,
co nás navždy opustila paní Věra Ouhrabková
z Dřevčic. S láskou stále vzpomínají manžel
Václav a synové Tomáš, Lukáš a Martin.

3

Omezení provozu na MěÚ Dubá

Vážení občané, dovolujeme si vás informovat, že z důvodu čerpání dovolené dojde
na konci roku k omezení provozu městského úřadu.
Ve čtvrtek 27. prosince 2018 bude otevřena pouze kancelář poplatků (v přízemí
radnice - paní L. Plzáková).
V pátek 28. prosince 2018 bude otevřena opět kancelář poplatků (v přízemí)
a kancelář ekologa (2. patro – Z. Martínková).
V pondělí 31. prosince 2018 bude celý úřad UZAVŘENÝ. Vstupní dveře budou
odemčené pouze v ordinační době paní doktorky Ropkové.

UZAVŘENÍ
SBĚRNÉHO DVORA

Dovolujeme si vás informovat,
že z důvodu čerpání řádné
dovolené bude sběrný dvůr
v Dubé v době od čtvrtka 27.
do pondělí 31. prosince uzavřen.
Otevřeno pro vás bude opět
od středy 2. ledna 2019.
V případě dotazů mě můžete
kontaktovat na tel. čísle
724 857 243.
Děkujeme za pochopení.
Zuzka Martínková

SBĚRNÝ DVŮR

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

UPOZORNĚNÍ ČTENÁŘŮM

Ve středu 12.12. bude z důvodu konání
akce Česko zpívá koledy knihovna
ZAVŘENÁ.
Děkujeme za pochopení.
Městská knihovna Dubá bude otevřena do čtvrtka 20.12.2018, a poté
až od 2.1.2019.
Čtenářský poplatek na rok 2019 bude
činit opět 100 Kč (splatný až od ledna).
Otevírací doba: středa 16.00 - 18.00
hod., čtvrtek 15.00 - 17.00 hod.

Stavební úřad informuje

V rámci programu Obnova domů a bytů, který každoročně vyhlašuje město Dubá, bylo
v letošním roce na stavební úřad podáno
pět žádostí. Všechny žádosti byly schválené. Pro rok 2019 budete opět mít možnost
žádat o příspěvky na opravu fasády, výměnu
oken či pořízení domovní čistírny odpadních
vod. Žádosti je možné podávat do 15. listopadu 2019. Bližší informace získáte na stavebním úřadě u paní Lenky Čermákové (tel.
487 870 103 nebo
e-mail: stavebni.urad@mestoduba.cz).

PODĚKOVÁNÍ

Splatnost poplatku
za odpady

Žádáme občany, aby s placením poplatku
za odpady na rok 2019 vyčkali až do ledna příštího roku. Poplatek zůstává ve stejné
výši, tedy 450,- Kč za trvale hlášeného občana nebo rekreační objekt. Termín splatnosti pro první pololetí příštího roku je do 31.
ledna (hradit jej lze i na celý rok najednou).
Poplatek je možné zaplatit hotově v pokladně v přízemí radnice nebo převodem na účet
č. 0903265309/0800 pod variabilním symbolem 1340. Do poznámky prosím uveďte jméno poplatníka, na kterého se platba vztahuje. Bližší informace u paní Ludmily Plzákové
(tel. 487 870 201 nebo
e-mail: poplatky@mestoduba.cz).

Nové smlouvy

Správa domů a bytů upozorňuje, že v měsíci prosinci 2018 budou nájemníci městských
sklepů, kterým končí nájemní smlouvy osloveni, aby potvrdili, zda mají zájem o podepsání smluv nových. Případné informace
vám sdělí paní Barbora Tomášková (tel.
728 168 134 nebo
e-mail: sprava.domu@mestoduba.cz).

Dovolená v ordinaci
praktického lékaře
Ve dnech 27. a 28. prosince 2018
bude ordinace MUDr. Klementa
z důvodu čerpání dovolené uzavřená.
V případě akutních problémů
navštivte pohotovost v Nemocnici
s poliklinikou Česká Lípa.

Chtěli bychom prostřednictvím Dubáčku poděkovat všem, kteří formou dobrovolného startovného při Svatováclavském
běhu přispěli celkovou částkou ve výši 1.500,- Kč na rehabilitační léčbu našeho Adámka. Velké díky patří i paní Kateřině
Janďourkové, která s tímto ušlechtilým nápadem přišla. Děkujeme, každé pomoci si moc vážíme.
Anna a Josef Čížovi
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l Dne 26. 10. 2018 od 13:38 do 17:19 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS-25 Liaz a Nissan Patrol v celkovém počtu šesti členů jednotky k technické pomoci k nálezu pěti barelů s neznámou chemickou látkou. Nádoby se
nacházely v těsné blízkosti komunikace II. třídy č. 259 za Rozprechticemi.
Místo nálezu bylo označeno a zabezpečeno páskou a byla povolána jednotka
HZS stanice Doksy, řídící důstojník HZS Česká Lípa, ekoložka města Dubá,
chemik z HZS Liberec a Policie ČR. Po provedeném šetření a po domluvě
s policií byly barely předány městu k řádnému zabezpečení.
l Dne 28. 10. 2018 od 8:45 do 9:32 hodin byla jednotka s technikou
Nissan Patrol a CAS-25 Liaz v celkovém počtu sedmi členů jednotky vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu na silnici I/9 do Medonos.
V době příjezdu již na místě zasahovala JSDHO Želízy. U havarovaného

Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá
něno dřevo v plné fázi požáru, který se rozšiřoval na střechu garáže. Do
příjezdu dalších jednotek byl požár likvidován. V blízkosti se nacházela
zemědělská technika. Jednotka zajistila odpojení elektrického proudu
a obdržela informaci, že se v garáži nacházejí acetylenové lahve. Po
otevření dveří byly lahve vyneseny a ochlazovány. Po likvidaci požáru
vypomáhala jednotka s dohašováním žhnoucích zbytků stavebního materiálu a rozebráním uloženého dřeva.
l Ze dne 9. 11. 2018 od 22:23 hodin na
10. 11. 2018 do 1:41 hod. vyjela jednotka s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1+5 k dopravní nehodě na komunikaci I/9 k Podolci, kde se střetla dvě osobní vozidla. Na místě již zasahovala
HZS stanice Doksy a HZS Česká Lípa. Naše
jednotka u obou vozidel odpojila baterii a vypomáhala s vyprošťováním zaklíněné osoby z vozidla viníka nehody. Řidiči, který nehodu zavinil,
a který se po vymrštění z vozidla nacházel v příkopě, byla poskytnuta předlékařská pomoc a následně byl předán do péče zdravotníků. U jeho
spolujezdce byl lékařem konstatován exitus. Ve
druhém voze vypomohla jednotka s vyprošťováním zraněného řidiče. Místo nehody bylo předáno dopravní policii a po provedení úklidu vozovky se jednotka vrátila na základnu.
l Dne 11. 11. 2018 od 18:02 do 18:26 hodin
byla jednotka s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1+5 vyslána k dopravní nehodě na obchvat
Dubé, kde osobní vozidlo srazilo divoké prase, které vběhlo do vozovky. Při srážce nedo-

vozidla, které se nacházelo mimo komunikaci, bylo provedeno protipožární opatření. JPO II/1 SDHO Dubá si vyžádala zdravotníky pro řidiče,
který si stěžoval na bolesti hrudníku. Po příjezdu HZS Mělník a HZS Štětí
a domluvě s velitelem zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.
l Dne 31. 10. 2018 od 7:35 do 10:13 hodin vyjela jednotka s technikou
Nissan Patrol a CAS-25 Liaz v celkovém počtu šesti členů k technické
pomoci k odstranění barelů s neznámými chemickými látkami za obec
Vrchovany do roklinky na území města Doksy a na pozemku Městských
lesů Dubá. Na místě zasahovala jednotka HZS stanice Doksy, ekoložka
MěÚ Dubá a přivolána byla také Policie ČR z Doks. Veškeré nádoby
byly zajištěny a na místě byl proveden úklid ostatního odpadu. Některé
barely musely být z rokle vytaženy pomocí lana.
l Dne 1. 11. 2018 od 20:13 do 21:05 hodin byla jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1+3 vyslána k úniku plynu do Luční ulice v Dubé.
Na místě byl průzkumem zjištěn únik plynu u hlavního uzávěru, který
se nacházel venku, a kde došlo k poruše mechanické části. Měřením
bylo zjištěno, že nehrozí žádné nebezpečí. Na místě byla přítomna HZS
stanice Doksy a Policie ČR Doksy. Přivolána byla plynárenská pohotovostní služba, která uzavřela hlavní přívod plynu.
l Dne 3. 11. 2018 od 8:51 do 9:58 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1+3 k dopravní nehodě na komunikaci I/9 k Chudolazům, kde se střetlo osobní a nákladní vozidlo. Na místě již zasahovala jednotka HZS Mělník. Naše jednotka provedla zasypání vozovky
sorbentem a po domluvě s velitelem se vrátila zpět na základnu.
l Dne 9. 11. 2018 od 6:19 do 8:31 hodin byla jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1+3 vyslána k požáru stodoly v obci Bylochov. Na
místě bylo zjištěno, že se jedná o garáž, v jejímž přístřešku bylo usklad-
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šlo ke zranění ani k úniku provozních kapalin.
Vzhledem k tomu, že divočák střet s vozidlem
nepřežil, kontaktovala jednotka příslušného
mysliveckého hospodáře, který zajistil odstranění uhynulé zvěře. Jednotka zůstala na
místě, neboť zde došlo k další nehodě, při níž
byla opět sražena prasata. Na místě zasahovala také HZS stanice Doksy.
l Dne 14. 11. 2018 od 11:10 do 11:22 hodin vyjela jednotka s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1+3
k požáru sídlištního kontejneru na směsný komu-
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nální odpad v Nedamovské ulici v Dubé. Po příjezdu na místo šel z odpadové nádoby kouř, jednotka
použila vysokotlak a nádobu uhasila. Příčinou byla
nedbalost – vsypání žhavého popela.

Ve voze ani v okolí se nikdo nenacházel. Na
místo dorazila HZS stanice Doksy a policie.
Vozidlo byla odtlačeno dál do silnice, označeno a jednotka se vrátila na základnu.

l Dne 17. 11. 2018 od 7:45 do 8:22 hodin byla
jednotka s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1+4
vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu na komunikaci I/9 mezi Dubou a Deštnou.
Po příjezdu na místo bylo nalezeno osobní vozidlo s polskou SPZ převrácené v příkopě na
střechu, které částečně zasahovalo do silnice.

l Dne 20. 11. 2018 od 7:08 do 7:30 hodin vyjela jednotka s technikou CAS-25 Liaz v počtu
1+3 k nahlášenu požáru poblíž Dětského domova Dubá – Deštná. Na místě bylo nalezeno požářiště cca 1 x 1 metr u skalního reliéfu, kde se
od zapálené svíčky vznítilo listí. Jednotka požár
zlikvidovala pomocí vysokotlaku.
(Mar)

KONTAKTY NA MĚSTSKÝ ÚŘAD DUBÁ
Jméno

funkce

tel. číslo

e-mail

Ing. Irena Žalovičová

starostka

725 071 130, 487 870 535

starostka@mestoduba.cz

Martin Fuxa, DiS.

místostarosta

725 733 608

mistostarosta@mestoduba.cz

Bedřich Janďourek

tajemník

606 372 922

tajemnik@mestoduba.cz

Leona Maříková

sekretariát

487 870 201

sekretariat@mestoduba.cz

Barbora Tomášková

správa domů

728 168 134, 487 870 201

sprava.domu@mestoduba.cz

přestupky

487 870 201

prestupky@mestoduba.cz

Danuše Červená

mzdová účetní

487 870 201

ucetni@mestoduba.cz

Alena Buřtová

účetní

487 870 201

ucetni2@mestoduba.cz

Zuzana Martínková

ekolog

724 857 243, 487 870 201

ekolog@mestoduba.cz

Ing. Josef Štveráček

lesní hospodář, ochrana ŽP

607 851 462, 487 870 201

lesni.hospodar@mestoduba.cz

Zbyšek Stibor

lesník ML

606 904 093, 487 870 201

lesnik@mestoduba.cz

Věra Králová

stavební úřad

487 870 103

stavebni.kralova@mestoduba.cz

Lenka Čermáková

stavební úřad

487 870 103

stavebni.urad@mestoduba.cz

Ing. Petr Kmínek

investiční a proj. příprava

606 077 702, 487 870 201

dotace@mestoduba.cz

Martina Šepsová

koordinátor VPP

606 826 945, 487 870 201

koordinator@mestoduba.cz

Ludmila Plzáková

poplatky

487 870 201

poplatky@mestoduba.cz

Bc. Lucie Matysová

infocentrum, spisovna

736 126 063, 487 870 490

podatelna@mestoduba.cz

Miroslava Papírníková

matrika, evidence ob.

487 870 201

matrika@mestoduba.cz

Jiří Jírový

městská údržba

607 933 058, 487 870 201

udrzba@mestoduba.cz

Štědrovečerní
bohoslužby
Všichni jsou srdečně zváni na Štědrovečerní
Bohoslužby, které se konají v:
kostele sv. Václava v Deštné od 16 hodin,
kostele Nalezení sv. Kříže v Dubé
od 20,30 hodin,
kostele sv. Havla v Tuhani od 22 hodin.
27. prosince od 17 hodin se uskuteční bohoslužba
v kapli sv. Jana Nepomuckého na Dražejově.
Milan Mordačik
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Jak to vypadá se skálou pod Dražejovem?

Z kraje roku 2018 došlo nad křižovatkou z Rozprechtic na Dražejov k odlomení části pískovcové skály, která
přibližně do poloviny zavalila krajskou
komunikaci, s níž těsně sousedí. Tato
nepříjemná situace si vyžádala zásah
našich hasičů. O odklizení pískovce
a bezpečné zprůjezdnění cesty se na
základě dohody se správcem komunikace postaralo město.
Vzhledem k tomu, že došlo k výraznému narušení skály, vyvstala otázka,
jak předejít dalšímu možnému sesuvu
masivního pískovce.
Protože skála i les na ní jsou majetkem Lesů ČR, obrátili jsme se na
zástupce příslušné lesní správy a při
jednání s nimi přímo na místě hledali
nejlepší řešení.
V první řadě bych chtěla Lesům
ČR poděkovat za vstřícnost. Problematických míst, jako je právě toto, mají
ve své správě opravdu nespočetně. Aby
bylo předejito dalšímu narušování skály,
přislíbily Lesy ČR, že zajistí vykácení
všech vzrostlých dřevin, které by svými
kořeny mohly pískovec dál poškozovat.
Slíbené kácení bylo realizováno před
několika dny, konkrétně 26. listopadu.
Za součinnost je třeba poděkovat také
správci telekomunikační sítě, který zajistil bezpečné sundání telefonního kabelu, který by jinak mohl být při kácení
poškozen.
Dle dohody zajistí správce komunikace odklizení napadaného pískovce, který doposud zůstal vedle cesty.
Zároveň bylo přislíbeno, že v příštím
roce bude posouzena statika celého
pískovcového bloku, který se v tomto
místě nachází.
Jsem ráda, že se tuto akci podařilo
úspěšně realizovat v avizovaném termínu a věřím, že nejen obyvatelé a majitelé rekreačních objektů na Dražejově
a Nedvězí budou nyní při průjezdu tímto
místem o něco klidnější.
Zuzka Martínková
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Nebezpečí na internetu
Internet přináší spoustu zábavy, informací, ale
také nebezpečí. Především mladší ročníky využívají sociální sítě, které jsou určeny ke komunikování s přáteli v prostředí internetu, ve kterém
si uživatel musí vytvořit profilový účet. Bohužel si
účty tyto vytváří i různí podvodníci, kteří následně děti žádají o přidání do přátel či ke sledování
profilu. Většina dětí si do profilu vkládá fotografie,
některé nevhodné, odvážné až intimní. Ty si poté
onen podvodník-virtuální kamarád může stáhnout,
uložit a následně zneužít. Podvodníci jsou v komunikaci s dětmi velmi zběhlí a navážou s dětmi
takový vztah, díky němuž děti navádí k vytváření
a zasílání dalších fotografií. Toto jednání může
vyústit až k vydírání, a to i takovému, že pokud nebude uhrazena určitá finanční částka, fotografie zveřejní na internetu nebo třeba
ve škole. Někdy se ale bohužel může jednat
o opravdového kamaráda, spolužáka, který získané fotografie použije tak, že je rozešle skupině dalších spolužáku či celé škole. Časté jsou
i případy, kdy virtuální kamarád po čase požádá o schůzku, a děti toto pozvání přijmou. Ať již
ze zvědavosti nebo se cítí sami bez kamarádů.
Bohužel většina rodičů často ani neví o tom, že
se chce jejich dítě setkat s virtuálním kamarádem. Samozřejmě nemusí se stát nic hrozného,
ale bohužel jsou známy i případy, kdy věc poté
musela řešit policie. Rodiče by měli dětem vysvětlit, že taková setkání mohou být i nebezpeč-

POLICIE ČR

ná. Nejvíce ohroženou skupinou, jsou děti, především pak dívky ve věku od 12 do 15 let.
Není dobré dětem zakazovat používání internetu, protože zakázané ovoce chutná nejlépe. Je však nutné stanovit si s dětmi pravidla chování a používání internetu. Seznámit je
s nebezpečími a do určité míry také kontrolovat jejich chování. Buďte všímaví ke svým dětem, zajímejte se o to, co na internetu dělají,
kolik času na něm tráví, na jaké chodí stránky
a především jaké informaci zveřejňují. V případě, že jsou ve skupině, kde komunikují s cizími
lidmi, neměli by sdělovat žádné osobní informace, jako například kde bydlí, že jsou doma sami,
jakou školu navštěvují nebo jim posílat svoje fotky. Poučte své děti, že nikdy nesmí přistoupit na
setkání s cizí osobou, se kterou se seznámily
na internetu. Nikdy neví, kdo je na druhé straně.
I když pošle „svoji“ fotografii, neznamená to, že
je to opravdu ten, za koho se vydává.
Jak poznáte, že se vaše dítě chová podezřele:
• často vysedává u počítače a dlouze si s někým píše
• zakrývá si obrazovku nebo zavírá prohlížeč,
kdykoliv přijdete
• vyhýbá se odpovědi, když se zeptáte, co na
počítači dělá
Proto je dobré:
• umístit počítač do místnosti, kde máte dítě pod

dohledem
• stanovit si pravidla užívání počítače
• kontrolovat, co dítě na internetu dělá a s kým
si píše
• zvážit používání programu, který zabrání dítěti
vstup na nežádoucí stránky
Tomuto tématu se věnuje Evropský policejní
úřad Europol, který spustil v roce 2017 kampaň
s názvem #SayNo! („ŘEKNI NE!“), varující před
znepokojivým rychlým nárůstem počtu případů
sexuálního nátlaku a vydírání dětí v online prostředí a upozorňuje zejména na nebezpečnost
online komunikace. K této kampani bylo natočeno krátké video, které je možné shlédnout
na internetu po zadání hesla „Say no!“ případně „Řekni ne!“.
Jsi oběť? Řekni si o pomoc. Nahlaš to!
Výzva Europolu těm, kteří se stali nebo se můžou
stát cílem páchání této trestné činnosti je následující: „Neplať a nestyď se to ohlásit na Policii“.
Pokud Ti někdo bude vyhrožovat, že bude sdílet
Tvé fotky nebo video se sexuálním podtextem,
když nepošleš peníze, postupuj následovně:
1. Už nic dalšího nesdílej, nic neplať.
2. Vyhledej pomoc. Nejsi sám.
3. Uchovej si důkazy. Nic nevymaž.
4. Přestaň komunikovat. Odstav dotyčnou osobu.
5. Oznam to na policii!
por. Mgr. Lenka Dvořáková
KŘPL, koordinátor prevence kriminality
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Co mají naši ptáci nejraději a co do krmítek nepatří
KAŽDÝ DIVOCE ŽIJÍCÍ TVOR (NEJEN PTÁK) DÁ PŘEDNOST POTRAVĚ
NEJSNADNĚJI DOSTUPNÉ.
Názory odborné veřejnosti na to, jestli ptáky v zimě krmit, či ne, se liší.
Odpůrci přikrmování
argumentují tím, že se jedná o zásah do přirozeného běhu věcí, při intenzivním přikrmování se mění chování ptáků a navíc tato činnost umožňuje přežít i oslabenějším jedincům, kteří by jinak byli vyloučeni z možnosti rozmnožování. Dalším argumentem je fakt, že lidé často krmí zpěvné
ptactvo odpadky z kuchyně a tím skutečně nadělají podstatně více škody
než užitku.
Ptáky totiž nevhodné krmení zabíjí, pomalu a velmi krutě. Zastánci
přikrmování ovšem oponují, že chování ptáků měníme už tím, jak měníme
krajinu a její úživnost - téměř bez výjimky v neprospěch jejich počtu. Na
svá krmítka většinou přilákáme jen druhy více či méně s člověkem již sžité. Je mnoho druhů, kteří se na krmítku neobjeví, nebo jen velmi vzácně
a jen za opravdu kruté zimy.
Kdy začít přikrmovat a jak dlouho
Obecně platí, že na začátku zimy bývá v krajině ještě potravy dost, zato
na jejím konci a v předjaří už pramálo. Ovšem napadne-li v půli listopadu půl
metru sněhu a svět se pokryje ledovkou, pak zejména ptáci volné - zemědělské krajiny na tom budou zle. Takže - podle počasí. A samozřejmě je dost
nefér přikrmovat například do února a pak nic, protože nám to zrní jaksi došlo. Pokud jsme krmili pravidelně, tak jsme si ty tvorečky k sobě tak trochu
připoutali - a ne každý pták bude mít v té době dost síly, aby dokázal odletět
dostatečně daleko, až tam, kde je vlídnější počasí a potravy více. Kdybychom
nekrmili, dost možná by se více na jih přesunul dříve a na to je třeba myslet
už v okamžiku, kdy se rozhodneme krmítko plnit! Na jaře je nutné s krmením
úplně přestat. Opět - podle zásady, které potravě dají ptáci vždy přednost, se
může stát, že budou chodit na krmítko dál, jistě. Jenže většina mláďat právě
těch druhů, které na krmítko rádi chodí, nutně potřebuje hmyz, žádnou jinou
potravu neumí využít. Takže to může snadno skončit zánikem hnízda.
Nejvhodnější potravou pro přikrmování ptáků jsou podle odborníků ornitologického spolku semínka slunečnice a drcené vlašské ořechy. V menší
míře, jako doplněk, je možné přidat semena máku, řepky, prosa, loupaného
ovsa a pšenice. Pokud některá semena v krmítku zůstávají bez povšimnutí
a ptáci je nežerou, je lepší je do krmítka již nedávat.

Tam, kde krmítko navštěvují výhradně vrabci domácí nebo polní, je
vhodné jim přilepšit strouhankou ze suchého bílého pečiva. V obchodech
můžete koupit i různé směsi pro zimní přikrmování ptáků, nejlepší jsou však
ty, ve kterých jsou převážně semena slunečnice.
Velmi důležité je také umístění krmítka. Kolem krmítka musí být ze
všech stran dostatek volného prostoru, aby měli ptáci šanci včas uvidět
hrozící nebezpečí. Okolí krmítek je oblíbeným loveckým revírem pro kočky i dravé ptáky.
Nejčastějšími návštěvníky krmítek jsou sýkora koňadra a modřinka, zvonek zelený, vrabec domácí a polní a kos černý. Ojediněle se na krmítkách
a v jejich okolí objevují i čížci lesní, stehlíci, sýkora
uhelníček, sýkora babka, brhlík lesní, pěnkava jikavec, pěnkava obecná, hýl obecný, dlask tlustozobý,
drozd kvíčala, drozd cvrčala, červenka a strakapoud
velký. Za nejvzácnější a nejkrásnější skvost krmítek
je ochránci ptáků považován brkoslav severní.
Pro kosy, kvíčaly, cvrčaly a brkoslavy jsou největší pochoutkou jablka
a plody jeřabin. Můžete je zavěsit na větve před okno nebo kolem krmítka.
Sýkorky, brhlíky a strakapoudy spolehlivě přiláká zavěšený hovězí lůj. Někteří ptáci, jako například pěnkavy, jikavci a chocholouši, nejraději sbírají
semena na zemi pod krmítkem a tak vůbec nevadí, když nějaká semena
z krmítka vypadnou.
Do krmítek naopak v žádném případě nepatří zbytky jídel z kuchyně,
chleba a slané pečivo (Jen je nutné si pamatovat - NIC SE SOLÍ! I zrnko
soli umí malého ptáčka zabít. Do určité míry jsou vůči ní odolní jen havrani a labutě s kachnami; zpěvní ptáci vůbec). Ptáci by mohli po jejich
pozření uhynout.
Čím pestřejší jídelníček ptákům nabídnete a čím je přírodě bližší okolí
vašeho krmítka, tím více druhů na něm a v jeho okolí můžete pozorovat.
Ptáci sice zatím nejsou na krmítkách životně závislí, ale rádi si přilepší
potravou ze snadno dostupného zdroje. Až později nastanou kruté mrazy,
potrava z krmítek jim může zachránit i život.
Míša Bašová

VYŘEŠENÍ HÁDANKY Z MINULÉHO ČÍSLA
Rybníček v Korcích

NOVÁ HÁDANKA

PLACENÁ INZERCE

UHELNÉ SKLADY LUKA

(foto Markéta Myšková)

Ladislav Markvart

držitel stříbrné plakety za prodej a skladování uhlí
prodej – ledvické uhlí, brikety, palivové dřevo
• Ořech I., • Ořech II., • Kostka
• Brikety uhelné, brikety dřevěné
• Palivové dřevo, • Kostkoořech Polsko
Uhlí je skladováno v hale, skládání pásem zdarma,
doprava do 25 km zdarma, zapůjčení přívěsného
vozíku zdarma.
Tel. 723 524 112.

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
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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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Na zimní procházku, dlouhou jen 4 km, se vydáme z Dubé kolem kostela po staré hlavní silnici.
Z návrší, kde doleva odbočuje polní cesta, končící u lesa, je pěkný rozhled na kopcovitý horizont.
Vidíme odsud sušárnu chmele a nad ní mezi kopci při dobré viditelnosti rozeznáme Bezděz. Pokračujeme k silnici 1/9, kterou přejdeme a dáme
se v přímém směru po zpevněné cestě, vedoucí
k Horní Dubové Hoře.
Cesta vchází do lesa. Po přibližně 300 metrech za zatáčkou, tam kde napravo končí březový hájek, odbočíme méně vyježděnou cestou
doprava. Dojdeme k rozcestí, kde budeme pokračovat vlevo. Můžeme ale zajít rovně na kraj
lesa k myslivecké kazatelně, odkud máme pěkný
výhled na Dubou.
Vrátíme se na rozcestí a pokračujeme odbočkou, kterou tvoří rovná cesta mezi hustým
porostem mladých borovic. Cestou, sevřenou
kmeny a suchými větvemi, dojdeme na křižovatku. Doleva bychom se dostali na zpevněnou cestu k Horní Dubové Hoře. Doprava vede
méně zřetelná cesta k okraji lesa. Můžeme se

K Dubové hoře

po ní podívat k hlubokému výklenku, vytesanému ve skalnatém návrší, a pak se vrátíme zpět
na křižovatku, kde půjdeme v přímém směru
původní cesty.
U mohutných stromů, vesměs dubů, vyjdeme
na lesní cestu, kde se dáme doprava a scházíme pěknými lesními partiemi na kraj lesa. Zde
doleva vede cesta krajem lesa, po ní bychom se
dostali k modře značené turistické trase. My půjdeme mírně vpravo opravenou cestou kolem Bílé
kaple k bývalému letišti. Napravo se nám otvírá
výhled na Dubou s majestátním kostelem, vlevo
se táhnou zvlněné pastviny a pole směrem k Zátyní. Cesta za letištěm vede mladou kaštanovou
alejí k silnici. Kdysi cesta pokračovala přes pole
až ke Krčmě.
Na silnici půjdeme doprava. Za mostem obchvatu si po levé straně můžeme všimnout velké skupiny akátů, které v každém ročním období tvoří půvabný krajinný prvek. Mineme sběrný
dvůr a míříme k monumentálnímu průčelí kostela
Nalezení sv. Kříže s velkým javorem u ozdobné
hlavní brány.
–myš–

Mladým lesem

Pohled k Dubé

Cesta z Dubové hory

Cesta k Horní Dubové Hoře

K Bílé kapli

Kostel Nalezení sv. Kříže
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Tichá noc

V prosinci si letos můžeme připomenout jedno
zajímavé hudební výročí. Kdo by neznal vánoční
píseň Tichá noc. Zpívá se po celém světě v nejrůznějších jazycích a nářečích. Čeština má hned
několik verzí jejího textu. Píseň poprvé zazněla
před 200 lety na Štědrý den roku 1818 v kostele
sv. Mikuláše v Oberndorfu nedaleko Salzburgu
v Rakousku. Oberndorfský pozdně barokní kostel
byl zničen při katastrofální povodní v září 1899,
ale na jeho místě stojí od roku 1937 kaple Tiché
noci. Nedaleko se nachází i muzem této písně.
Roku 1816 napsal mladý pomocný kněz Joseph
Mohr ve svém prvním působišti v rakouském Mariapfarru báseň, prý inspirovanou jedním z obrazů na
mariánském hlavním oltáři tamního kostela. Josephu Mohrovi, nemanželskému synovi pletařky a vojenského dezertéra, studené klima Mariapharru nesvědčilo, byl stále nemocný, proto se nechal přeložit
do Oberndorfu. Tam se setkal s varhaníkem a skladatelem Franzem Xaverem Gruberem, který v tu
dobu žil v nedaleké vesnici Arnsdorf. Gruberovi se
báseň líbila, a tak ji zhudebnil a na Štědrý večer za
doprovodu kytary – varhany byly rozbité – v kostele
v Oberndorfu poprvé zazpívali Tichou noc.
Píseň by možná upadla v zapomnění, ale
o několik let později byl při opravě varhan objeven notový zápis a díky místnímu varhaníkovi se
píseň konečně začala hrát častěji. Chopili se jí
i trhovci, kteří ji zpívali na vánočních jarmarcích,
a tak se dostala nejen do dalších rakouských
měst, ale i do světa.
Kněz a básník Joseph Mohr se narodil v prosinci roku 1792 v Salzburgu a rovněž v prosinci v roce 1848, tedy před 170 lety, ve Wagrainu
zemřel na souchotiny. Skladatel, varhaník a učitel Franz Xaver Gruber pocházel z osady Unter-

Kostel v Oberndorfu před zbořením

weitzberg (Steinpointsölde) u Hochburgu-Ach,
asi 50 km severně od Salzburgu. Narodil se v
rodině tkalce v listopadu 1787, byl třikrát ženatý a z jeho dvanácti dětí se dospělosti dožily jen
čtyři. Zemřel v červnu roku 1863 – před 155 lety
- ve městě Hallein nedaleko Salzburgu a je pohřbený před domem, kde bydlel.
Původně má píseň Tichá noc šest slok, v češtině se zpívají jen tři. Z řady českých překladů si
můžeme připomenout, že český text napsal například básník Václav Renč (dědeček režiséra Filipa Renče), duchovní reformované církve Čeněk
Dušek či Pavel Hájek, některé z českých textů
pocházejí od neznámých autorů.
Za I. světové války, jejíž konec jsme si letos
připomínali, se udála výjimečná událost. O Vánocích 1914 v okolí belgického Ypres, kde byly
zákopy nepřátelských armád poměrně blízko od
sebe, přerušili vojáci různých národností útočné
akce a společně oslavili Vánoce. Jedna z písní,
která při té příležitosti zazněla, byla i Tichá noc.
Mírumilovná vánoční nálada ale netrvala dlouho
a nakonac se Ypres v roce 1917 smutně proslavilo tím, že německá armáda zaútočila na protivníka zpuchýřujícím leptavým plynem, nazvaným
podle místa prvního použití yperit.
To ale nemění nic na tom, že Tichá noc je
krásná píseň, která dokáže navodit tu pravou

Starý zápis písně Tichá noc

Ze života škol

Dílna a dušičkový lampionový průvod

Ve čtvrtek 1. 11. 2018 v klubu proběhla tvořivá
dílna - rodiče s dětmi vyráběli pokladničky a masky. Během odpoledne jsme také s mládeží dlabali obří dýně, které nám věnovala Soňa Procházková. Děkuji za příjemnou náladu a chuť tvořit,
všem maminkám i dětem.
Následující den jsme se sešli na náměstí
a po vyhlášení soutěže o nejzajímavější doma
vyrobený lampion, jsme průvod rozhýbali směrem ke hřbitovu. Cestou jsme vás trošku po-
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strašili, až jsme došli do strašidelného parku,
kde průvod končil. Mohli jste tu vidět kostlivce,
duchy, Bílou paní a jiná strašidla. Děsivá byla
i hudba, která akci dodala tu správnou atmosféru. Doufáme, že se vám netradiční průvod
líbil jako nám.
Děkujeme všem, kdo se na organizování
průvodu podílel. Byli jste skvělí! A hlavně vám
všem, že jste přišli.
J. Rupertová, Klub malých Dubáčků

Franz X. Gruber na obraze S. Stiefa z roku 1846

vánoční náladu. Před řadou let se v dubském
klubu seniorů pořádala vánoční besídka. Kromě
jiných zazněla i česky zpívaná Tichá noc. Jen
jedna přítomných, tehdy již devadesátiletá dáma,
se krásným altem přidala německy, a právě to
vytvořilo nezapomenutelnou smířlivou vánoční
atmosféru.
–myš–

Háčkování pro šikovné ručičky

V Klubu malých Dubáčků proběhl 13. listopadu kurz háčkování. Děkuji paní
Jarmile Urbanové, že nám přišla předat své zkušenosti. Některé maminky
si jen osvěžily, co zapomněly, další si nechaly poradit, jak na to. Odvážně
se pustily do háčkování zvířátek, těšíme se na obrázky. Budou k vidění na
našem FB profilu. Těší mě váš zájem. Co byste chtěli zkusit příště?
J. Rupertová - Klub malých Dubáčků

Ušij si svou kabelku

Na konci října, přesněji 26. října jsme si užili další tvořivé odpoledne. Tentokrát
se maminky pustily do šití kabelek. Pro některé to bylo první osobní setkání se
šicím strojem a i přesto se výsledné výrobky velmi povedly. Děkuji Věrce Říhové, že s tímto nápadem přišla a radila nám, jak tašky vyrobit. Protože jsme
ženy tvořivé, plánujeme další šicí dílny. Přijďte se s námi příště také zasmát
a ušít si něco, z čeho budete mít radost.
J. Rupertová

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme panu Josefu Štveráčkovi za sponzorský dar pro Klub malých Dubáčků, za který
jsme pořídily posezení a dětské pískoviště na naši klubovou zahrádku.
Za všechny šťastné maminky J. Rupertová
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Kurz 1. pomoci

V sobotu 10. listopaadu proběhl další kurz 1. pomoci pod vedením výborné lektorky Hanky Středové. Všichni zúčastnění se učili, jak zachránit život při
situacích, které se mohou stát každému z nás v běžném životě. Účastníci si vyzkoušeli, jak správně telefonovat na linku 155 a cvičili, jak správně provádět resuscitaci. Také zasahovali při předem nastrojené dopravní nehodě. Figuranti, byli jste výborní! Člověk by si myslel, že se to vše událo doopravdy.
Nebojte se, nikdo naštěstí nezemřel a záchrana dorazila včas. Všichni učení zážitkem jen tak nezapomenou a už teď víme, že do dalšího kurzu chtějí
znovu. Byli jste velmi šikovná skupinka. Snad nikdo z vás nebude tyto nabyté vědomosti potřebovat, ale kdyby ano - po tomto kurzu budete vědět, co
máte dělat a možná zachráníte někomu život!Děkujeme Hance Středové za vedení kurzu, Pepovi Středovi za fotodokumentaci, figurantům za skvělé
herecké výkony a Míše Bašové - díky jejímu zážitku celý kurz proběhl.
J. Rupertová - Klub malých Dubáčků

Havelské posvícení
ve školce v Dubé

V letošním školním roce dne 16. října se konalo v naší Mateřské škole
v Dubé tradiční Havelské posvícení, na které zveme každoročně rodiče,
prarodiče, sourozence, kamarády, ale i širokou veřejnost.
Vzhledem k letošnímu nádhernému letnímu počasí se na nás usmálo
štěstí i v říjnu a naše posvícení bylo provázeno počasím bez deště, větru
i s trochou sluníčka.
Během října proběhly tradiční práce na zahradě i za pomoci dětí, společně jsme připravovali prostředí k posvícení. Děti nám pomáhaly s výzdobou okolí tříd, přinesly si svoje podzimní dekorace - ježky, které vyráběly
doma společně s rodiči. Objevily se skutečně velkolepé a zajímavé nápady, které si mohly všichni odpoledne na výstavce na zahradě prohlédnout.
Rodiče upekli s dětmi do soutěže velmi chutné moučníky, ty nejlepší byly
oceněny.
Děti se vždycky na posvícení moc těší. V den posvícení dopoledne
probíhá ve školce v rámci vzdělávacího procesu pečení společně s dětmi,
děti si připravují z ingrediencí těsto, samy tvoří koláče a dávají péci. Pak
se těší na vlastní ochutnávku.
Rádi zachováváme tuto tradici, vždyť i dříve bývalo posvícení mimo jiné
příležitostí ke společenskému styku s příbuznými a přáteli. Byla to doba
k odpočinku, hodování a zábavě.
Rodiče nám pomáhají – nosí do školky jablka na křížaly i na pečení,
vlastní podzimní výpěstky – dýně, brambory, mrkve, řepu aj.
Program posvícení byl bohatý - vystoupení dětí z jednotlivých tříd, výstavka darů a výpěstků podzimní přírody, přehlídka podzimních dekorací
– ježků, ochutnávka moučníků, které připravili rodiče s dětmi a děti ve školce, ochutnávka dobrot z plodů podzimu, soutěž o nejchutnější moučník,
tvořivé dílničky pro rodiče a děti, diskotéka pod širým nebem. Myslíme si,
že děti i rodiče si to náležitě užily, počasí se vydařilo.
M. Součková

Prvňáci v knihovně

2. listopadu se vydali malí prvňáčci do místní knihovny. Povídali si
o tom, jak je důležité číst a vzdělávat se. Paní knihovnice Lucka jim
každému jako odměnu dala sovičku, symbol moudrosti, kterou si každý libovolně vybarvil a odnesl domů.
Mgr. Jana Pancová, třídní učitelka
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Svatý Martin

Martin už dávno na bílém koni nepřijíždí, ale i tak si tento den prvňáčci
připomněli. Naučili se básničku k danému tématu, povídali si o tradicích, vyrobili si svého koníka, společně se podívali na krátkou pohádku o tom, jak to kdysi na Martina bývávalo a ochutnali rohlíčky, které
se na tento den připravují.
Mgr. Jana Pancová, třídní učitelka

„Konečně přednáška, která mě bavila.“

Takto zhodnotil žák 9.třídy akci, jež se uskutečnila ve čtvrtek 8.listopadu 2018.
Ráno jsme odjeli linkovým autobusem do
České Lípy a navštívili Soukromou podnikatelskou střední školu Česká Lípa (SPoSŠ). Přivítala
nás paní ředitelka
Mgr. Eva Matoušková a provedla nás postupně celou školou. Nahlédli jsme do učeben,
do šatny žáků a především se nám líbila výzdoba chodeb.
Naším hlavním cílem návštěvy však byla
přednáška s názvem „Finanční plánování rodiny – klíč k pohodovému životu“, která je součástí
projektu rozvoje finanční gramotnosti žáků.
Program přednášky byl rozdělen do dvou
částí. První byla zaměřena na rodinný rozpočet
(příjmy, výdaje, …). V druhé jsme se seznámili se smyšleným příběhem studentky, která se
svým nezodpovědným chováním dostala do dluhové pasti. Žáci se přednášky aktivně účastnili,
diskutovali, měli k chování studentky Jany vhodné připomínky.

Děkuji Ing. Štěpánce Dlouhé za názorné
a srozumitelné vedení přednášky. Žákům se velice líbila.
Mgr. Miroslava Sochová

Tomáš Novák
Dne 8.11.2018 jsme s naší třídou navštívili Soukromou podnikatelskou střední školu v České Lípě. Jeli jsme
tam z důvodu přednášky o finanční gramotnosti. Probírali
jsme rodinný rozpočet, který k našemu životu už za pár let
budeme potřebovat. Mě se osobně přednáška moc líbila.
Paní Ing. Dlouhá, která přednášku vedla, byla moc milá.
Šlo poznat, že se tímto tématem často zabývá a že tomu
zkrátka rozumí. Já jsem si odnesl spoustu rad, neboť se
nám to bude hodit. Škola se mi moc líbila.
Jaroslav Slovák
Ve čtvrtek 8.11.2018 jsme se s naší třídou jeli podívat na Soukromou podnikatelskou střední školu v České
Lípě. Jeli jsme z důvodu přednášky o finanční gramotnosti. Brali jsme rodinný rozpočet, který některé z nás bude
za pár let čekat. Slyšeli jsme příběh o jedné dívce, která
se díky jedné chybě dostala do dluhové pasti. Moc se mi
to líbilo. Naučilo mě to, že nemám věřit každé reklamě,
co vidím. Ve většině případů jsou to pasti.

Náboj Junior

V pátek 23. listipadu se naše škola
účastnila soutěže Náboj Junior 2018.
Je to mezinárodní matematicko-fyzikální
soutěž pro čtyřčlenné týmy žáků 2.stupně
ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií z České republiky, Slovenska
a Polska. Celá soutěž trvá 120 minut,
během nichž se týmy snaží na jednom ze
soutěžních míst vyřešit co nejvíce příkladů.
Průběžné výsledky jsou online zobrazovány
na webu https://junior.naboj.org/.
Na začátku soutěže obdrží každý
tým zadání šesti příkladů. Jakmile tým
u některého z nich dospěje k výsledku,
dostane zadání dalšího. Kdo vyřeší
v časovém limitu nejvíce příkladů, vyhrává.
Na Gymnáziu Česká Lípa reprezentovali
dubskou školu dva žáci devátého a osmého
ročníku. V silné konkurenci gymnázií
a velkých základních škol z České Lípy
a Nového Boru se vůbec neztratili.
Obsadili krásné 7.místo!
Gratuluji a děkuji za pěknou
reprezentaci.
Mgr. Miroslava Sochová

V Oknech chceme, aby děti do školy chodily rády...

...a „držíme se“ Komenského.
Jan Amos Komenský:
„Vyučování má být zábavné a žák má být současně učitelem“
„Vzdělávání nikdy nekončí, člověk by měl cestovat“
„Žáci by měli své poznatky získávat vlastní zkušeností a využívat je v praxi“

Podzim nabízel spoustu možností, jak tuto
vizi plnit. Žáci ve škole se ze zájmem věnovali
100. výročí republiky. Zajímali se o historii obce,
o příběhy pomníků a připravovali se na vlastivědnou soutěž, kterou pro malotřídní školy Českolipska pořádala ZŠ a MŠ Volfartice.
Starší žáci tvořili "historické lepolero" a absolvovali Olympiádu pod pěti kruhy, kde si poměřovali síly v matematice, přírodovědě a vlastivědě,
českém jazyce, informatice a umění. Olympiádu
pořádá organizace Rozvoj Českolipska pro školy
v regionu, a úspěšní řešitelé z jednotlivých škol
postoupí do kola regionálního.
Podzimní lidové tradice byly obohaceny
o slavnostní průvod ke 100. výročí republiky

spojený s výsadbou lípy a poslechem hudební
skupiny Řemdih. Po oblíbené Magické noci (děti
přespávají ve škole) se konal Svatomartinský
průvod, který doprovázel svatý Martin a spirála
světel vedoucích k odhalení tajemství.
Cestujeme hodně a rádi, je to jedna z významných možností „učení se“. Páťáky čeká
lednová cesta do Finska (projekt Erasmus+),
kde se setkají s kamarády z Velké Británie, Španělska a Polska.
Děti ze školky v listopadu vycestují do Šestajovic u Prahy, navštíví skanzen a svíčkárnu.
V prosinci se mohou těšit na betlémy v Kryštofově údolí. Školáci tradičně navštíví vánoční
Prahu, Betlémskou kapli a večerní představení
v divadle Minor.
S novým školním rokem přišlo pár změn.
Každý měsíc k nám do školy jezdí na jeden celý
týden rodilý mluvčí, který působí ve vyučování
i ve školní družině. V září jsme přivítali Davida z Kanady, v říjnu Bena z USA a v listopadu
Matthewe z USA. Děti mají možnost převádět
své znalosti angličtiny do praxe a ztrácet bariéry v komunikaci.

V obou školkách působí školní asistenti, ve
škole ve čtyřech třídách pracují spolu s učitelem
asistenti pedagoga a jako nepovinný předmět
jsou vyučovány čtenářské dílny.
Odpoledne funguje školní družina a dětský
klub denně do 17 hodin. Zájmové kroužky (např.
klub deskových her, jóga, hra na flétnu, florbal,
aj.), logopedická péče, doučování, semináře
a kurzy pro rodiče jsou součástí každého dne.
Žáci budou tradičně absolvovat plavecký,
lyžařský, turistický kurz. Novinkou však je kurz
bruslení na zimním stadionu v České Lípě.
Rodiče jsou v naší škole a školce vítáni, jsou
její součástí a oporou. Kapacita tradiční školky,
lesní školky a základní školy je naplněna. Další
místa jsou obsazena dětmi na tzv."domácí školu a školku". Děti do naší školy a školky dojíždí
z dvaceti okolních obcí a měst.
Naše škola a školka je vyhledávaná pro své
rodinné a bezpečné prostředí, způsob výuky
a přístupu.
Více na www.skola.obecokna.cz
FBC – ZŠ a MŠ Okna
za ZŠ a MŠ Okna Iveta Myšková
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Kult ura

ČESKÁ LÍPA

Jiráskovo divadlo
12. 12. 2018 19:00 PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
Jiřína Bohdalová v hlavní roli svérázné vdovy.
Vstupné: 450 Kč
13. 12. 2018 19:00 VÁNOČNÍ SALÓN FEŠÁKŮ
Tentokrát vzpomeneme na 70. a 80. léta. Zahrajeme některé písně z těch let v naší ,,country úpravě“. Nebude chybět veselá vánoční divadelní scénka v dobovém oblečení a samozřejmě
koledy.
Vstupné: 250 Kč
14. 12. 2018 19:00 JAK SE VÁM LÍBÍ JAK SE
VÁM LÍBÍ?
Repríza nejslavnější komediální inscenace DK Jirásek, Williama Shakespeara a Václava Klapky
z roku 1985 a 2013 je zahájením nově vzniklého
pravidelného cyklu komorních představení s herci
i diváky na jevišti. Vstupné: 120 Kč
15. 12. 2018 15:00 DÁŠEŇKA ČILI ŽIVOT
ŠTĚNĚTE
Tradiční sobotní pohádka. Jeden z nejoblíbenějších dětských příběhů od Karla Čapka nyní na
jevišti. Vstupné: 80 Kč
31. 12. 2018 18:30 SILVESTROVSKÝ SEN V
NOCI SVATOJÁNSKÉ
Divadelní klub Jirásek Česká Lípa uvádí Silvestrovský Sen v noci svatojánské.
Obnovená premiéra legendární shakespearovské komedie DK Jirásek z pera Václava Klapky
a Williama Shakespeara ve staronovém obsazení. Vstupné: 150 Kč
6. 1. 2019 19:00 S PYDLOU V ZÁDECH
TRADIČNÍ TŘÍKRÁLOVÉ PŘEDSTAVENÍ - legendární inscenace s Josefem Dvořákem. Postavička prostého lidového chytráka, který se
zaplétá v šachové partii mocných, poskytuje vynikajícímu Josefu Dvořákovi prostor pro řadu brilantních klaunských čísel.
Hrají: Josef Dvořák, Markéta Hrubešová a další.
Autor: Pavel Fiala, Josef Dvořák. Režie: Pavel
Fiala, Josef Dvořák. Vstupné: 350 Kč
Vlastivědné muzeum a galerie
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 historických období, které pocházejí ze sbírek Vlastivědného muzea a galerie, a velká většina z nich
nebyla doposud veřejnosti představena.
Maštálkova výstavní síň
do 30. 12. 2018 Marie a Břetislav Vojtíškovi 90 let
pamětní výstava k životnímu jubileu
Vodní hrad Lipý
do 31.12.2018 HAPTICKÉ PROHLÍDKY
Prohlídka hradu Lipý včetně modelu hradu z kameniny (z dílny Miroslava Musila)
Centrum textilního tisku s možností potisku textilu
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Cena: 60,- Kč (Centrum textilního tisku), 35,- Kč
(hrad Lipý), doprovod zdarma1+1
Rezervace po telefonu: 732 324 700,
737 527 042 nebo na www.lipy.cz
K dispozici informační letáčky a texty pro zrakově
postižené v Braillově písmu

ÚŠTĚK

Centrum města
15. 12. 2018 9 – 17:00 SLET ANDĚLŮ
Úštěcký advent (aneb Vánoce jako od Lady)
– 18. ročník
Hromadný inscenovaný slet andělů z kostelní
věže – první originální vystoupení v Evropě –
3x za den kolem 11h, 14.30h a 17h, velké dobové vánoční tržiště, celodenní program na hlavní
scéně, andělé na chůdách, pěvecké sbory s ko-

ledami.

LUKOV U ÚŠTĚKU

Galerie Na Gruntu
do 1.2. 2019 Jan Michalko
Adventní výstava, betlémy, dřevořezby, obrazy

VYSOKÁ U MĚLNÍKA

Dům řemesel Arcadis
8.12. 2018 – 28.2.2019 POCITY-DOMNĚNKY
ABSTRAKTNÍ SVĚT
výstava obrazů filmového kaskadéra Jiřího Šimberského a jeho hostů – Bobo Sobotky, Karla
Hartla, Broni Chaloupkové, Jarky Sobotkové.
Vernisáž se koná 8.12. 2018 ve 12:30, účinkují
pěvecký sbor Meluzína a divadlo Mig.

Fešáci

MĚSTSKÁ KNIHOVNA DUBÁ PŘEDSTAVUJE…
… druhou knihu z trilogie Sangvinisté pod názvem Nevinná krev.
Skvělá archeoložka doktorka Erin Grangerová, vojenský forenzní expert seržant Jordan
Stone a kněz z Vatikánu otec Rhun Korza musí
chránit chlapce Tommyho – vtěleného anděla.
Této trojici z proroctví – Vědmě, Vojákovi a rytíři Kristovu – pomáhají členové řádu sangvinistů,
nemrtvých napůl svatých a napůl zatracených
mnichů. Boj s nepřáteli, kteří se snaží Tommyho unést, se přesto zdá nad jejich síly. Do čela
protivníků – tajné společnosti Belial, jíž pomáhají zabijáčtí netvoři bez duše – se totiž postavil Jidáš Iškariotský. Ten byl odsouzen k nesmrtelnosti, aby pykal za svou zradu Ježíše Krista.
Jidáš teď chce své selhání odčinit, a proto připravuje vše pro druhý příchod Krista na zem.
Jenže to znamená, že se rozpoutá poslední
bitva mezi silami dobra a zla a nastane Armagedon.
V tomto díle vstupuje do děje i hraběnka
Alžběta Báthoryová, kterou všichni známe jako
Čachtickou paní.
Tato kniha navazuje na „Krvavé evangelium“, jež jsme vám představili v předchozím
čísle Dubáčku.
Bc. Lucie Matysová

sensilvestr
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Sport

TJ Slavoj Dubá – starší přípravka

Po podzimní části sezóny 2018 – 2019 jsme skončili na 5. místě. Jako nováček v soutěži starších přípravek je to super umístění. Zimní příprava začíná
1. prosince 2018 v tělocvičně ZŠ Dubá. Dne 8. prosince 2018 se zúčastníme halového turnaje v Mnichově Hradišti za účasti 8 týmů.
Děkuji všem hráčům za skvělé výsledky a bojovnost. Také děkuji rodičům dětí za pomoc a podporu.
Václav Krs, trenér
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10. kolo
TJ Slovan Vesec x TJ Slavoj Dubá 1:1 (1:1)
Sobota 13.10.2018 14:00
Branky: 35. Macháček Tomáš x 21. Porsch František
Rozhodčí: Šubrt Jiří – Rympler Roman, Bukvička Dušan
Sestava Dubé: Lukáš Šíma /GK/, Jaroslav Švec,
Josef Rejzek, Martin Beneš, Miroslav Soukup,
Lukáš Šembera (77.), Milan Heptner /K/, Radek
Torba, Dominik Sláma (56.), Luboš Wagenknecht
(86.), František Porsch (83.)
Náhradníci: Jakub Sloup (56.), Libor Drunecký (77.), Tomáš Pavlík (83.), František Franěk
(86.),
Hodnocení trenéra: Ve Vesci jsme se chtěli prezentovat rychlou kombinační hrou, bohužel na
tvrdém a nerovném povrchu se nám kombinační hra nedařila. Tudíž jsme museli přistoupit ke
hře na rychlé protiútoky. V prvním poločase jsme
dokázali po rychlé akci na levém křídle vstřelit branku. Bohužel soupeř do poločasu srovnal
stav na 1:1, jelikož jsme na naší polovině špatně
rozehráli a soupeř nás za to potrestal. V druhém
poločase jsme chtěli navázat na poločas první,
bohužel se nám rychlý přechod do útoku nedařil
tak, jak jsme chtěli. Utkání přineslo mnoho soubojů 1 na 1, hlavně ve středu hřiště, a skončilo
zaslouženou remízou.
11. kolo
TJ Slavoj Dubá x TJ Lokomotiva Česká Lípa
2:1 (2:0)
Sobota 20.10.2018 12:00
Branky: 1. Jombík Petr, 40. Porsch František x
63. Dominik Stopa
Rozhodčí: Hrbáček Jan – Sirota Alex, Chládek
David
Sestava Dubé: Lukáš Šíma /GK/, Jaroslav Švec,
Josef Rejzek /K/, Petr Sýkora, Miroslav Soukup
Lukáš Šembera (91.), Milan Heptner /K/, Radek Torba, František Porsch (79.), Luboš
Wagenknecht (88.), Petr Jombík (58.)
Náhradníci: Miloslav Vokolek (58.), Libor Drunecký (79.), Lukáš Drahoňovský (88.), Dominik
Sláma (91.)

TJ Slavoj Dubá

Hodnocení trenéra: Průběh prvního poločasu
velmi ovlivnil námi vstřelený gól v první minutě,
který nás dostal na koně. Více jsme si věřili na
balonu a dokázali jsme hrát na dva, na tři doteky.
Na perfektně připraveném trávníku jsme dobře
kombinovali směrem dopředu a dobře jsme bránili. Odměnou nám byl vstřelený druhý gól, který jsme vstřelili těsně před odchodem do šatny.
V druhém poločasu jsme chtěli hrát z obraného
bloku od půlky a hrát na rychlé brejky. V některých pasážích druhého dějství nás českolipská
Lokomotiva dostala pod tlak, ale naše zodpovědná obrana utkání výborně odbránila a útočníci ji
pomáhali tím, že dokázali udržet balon na půlce
soupeře. Celkově jsme podali komplexní výkon,
který nám přinesl zasloužené vítězství.
12. kolo
FK Cvikov x TJ Slavoj Dubá 5:0 (1:0)
Sobota 27.10.2018 14:00
Branky: 38. Petrus Vladimír, 49. Touš Martin,
52. Třešňák Michal, 75. Vrabec Hynek, 90. Kýček Daniel
Rozhodčí: Bukvička Dušan – Rympler Roman,
Rulec Lukáš
Sestava Dubé: Lukáš Šíma /GK/, Jaroslav Švec
(55.), Josef Rejzek /K/, Beneš Martin, Petr Sýkora (16.), Lukáš Šembera (67.), Milan Heptner, Radek Torba, Jakub Sloup, František Porsch (70.),
Lukáš Drahoňovský
Náhradníci: Miroslav Soukup (16.), Luboš
Wagenknecht (55.), Libor Drunecký (67.), František Franěk (70.)
Hodnocení trenéra: V prvním poločase jsme se
nemohli dostat do hry, kterou jsme chtěli ve Cvikově předvést. Nedařilo se nám nalézt to pravé tempo. Může nás mrzet námi neproměněná
100% šance, kdy jsme nastřelili brankovou konstrukci. Soupeř měl v prvním dějství také jednu
100% příležitost, avšak jejich střelec se nemýlil
a tak jsme šli do kabin za stavu 1:0 pro domácí. O poločasové přestávce jsem musel zvýšit
v kabině hlas, jelikož někteří hráči nehráli tak,
jak jsem si představoval. To jsem ale nevěděl,
co se bude odehrávat v druhé půlce. Naprosto
fatálními chybami jsme darovali soupeři zkraje

druhého poločasu dvě branky a za stavu 3:0 již
bylo po zápase. Utkání se poté odehrálo ve velmi nervózní atmosféře plné osobních soubojů. Ve
Cvikově to byl zatím náš nejhorší výkon. Někteří
hráči odehráli podprůměrné utkání, i proto jsme
si ze Cvikova odvezli „bůra“.
13. kolo Sobota 3.11.2018 10:30
TJ Slavoj Dubá x TJ Sokol Rozstání 2:3 (2:0)
Branky: 30. Sloup Jakub, 38. Heptner Milan x 51.;
81. Jarý Vojtěch, 85. Synek Vladimír
Rozhodčí: Maruška Radek – Mařatka Karel, Urbánek Tomáš
Sestava Dubé: Lukáš Šíma /GK/, Jakub Švec, Josef Rejzek /K/, Martin Beneš (64.), Petr Sýkora,
František Porsch (85.), Milan Heptner, Radek Torba, Miroslav Soukup (79.), Luboš Wagenknecht
(60.), Petr Jombík (60.)
Náhradníci: Miloslav Vokolek (60.), Lukáš Šembera (60.), Jaroslav Švec (64.), Lukáš Drahoňovský (79.), Dominik Sláma (85.),
Hodnocení trenéra: Snový první poločas, na co
jsme „šáhli“, to se nám povedlo. Tři střely na
branku, dva hezké góly. Obrana fungovala přesně tak, jak měla. Rozstání jsme drželi na dostřel
naší branky. Bohužel to, co nás zdobilo v prvním
poločase zůstalo o přestávce v kabině. O poločasové přestávce jsme si řekli, že nesmíme zaspat
prvních deset minut druhého poločasu. Bohužel
jsme po přestávce inkasovali a tím jsme dostali
Rozstání do zápasu. Do konce zápasu zbývalo ještě hodně času, po prostřídání naší útočné
řady jsme chtěli podržet balon na polovině soupeře a pokusit se vstřelit třetí gól. Bohužel nás
Rozstání po vstřelené brance zamklo na naší polovině a do naší obrany létal jeden balon za druhým. V poslední deseti minutovce naše přetížená
obrana bohužel dvakrát kapitulovala a my jsme
tím pádem zůstali bez bodu. To, co nám zůstalo
jsou cenné zkušenosti, které musíme v budoucím
čase zužitkovat. V náš prospěch!
Vedoucí mužstva: Jaroslav Horyna
Trenér: Jakub Fliegel
Lékař/zdravotník: Karel Šedivý
Jakub Fliegel
Kondiční příprava od 8. 1. 2019 (vždy úterky
a čtvrtky) !
PLÁN ZIMNÍ PŘÍPRAVY JARO 2019
Hřiště s umělým trávníkem ARSENAL Česká Lípa
TRÉNINKY:
12. 1. 2019 17:00; 19. 1. 2019 17:00; 26. 1.
2019 17:00; 2. 2. 2019 17:00; 9. 2. 2019 17:00
16. 2. 2019 17:00
Zimní fotbalové soustředění – Heřmanice Jablonné v Podještědí: 21. 2. 2019 – 24. 2.
2019
Přátelská utkání:
1. přátelské utkání 23. 2. 2019
Dubá x Jestřebí – UMT Heřmanice – čas se
upřesní
2. přátelské utkání 02. 03. 2019
Dubá x Loko ČL „A“ – UMT ČL – 17:00
3. přátelské utkání 09. 03. 2019
Dubá x FK Slavoj Čistá – UMT ČL – 17:00
4. přátelské utkání 16. 03. 2019
Dubá x Slavoj Úštěk – UMT ČL – 17:00
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25. Mistrovství ČR ČFTKFS
V sobotu 10. listopadu 2018 v Praze se uskutečnila druhá část 25. Mistrovství ČR, pořádané Českou federací tradičního karate Fudokan Shotokan
a zaměřené na věkové kategorie kadetů, dorostenců, juniorů a seniorů – divácky zajímavější. Náš
dubský klub Beringin z dětí reprezentovala pouze
slečna Natálie Hrušková, kterou doprovodilo několik dospěláků – trenér Marek Hruška, dále Jirka
Soušek, Honza Zuzaňák a Roman Šimánek.
Dovolte mi nyní se krátce vrátit ke slečně Natálce Hruškové. Jménem všech fanoušků bych ji ráda
pogratulovala k tomu, že splnila všechny podmínky
a udělala zkoušky na svůj první černý pásek, což je
ve 14 letech opravdu velký úspěch: Shodan ji slavnostně předal prezident ČFTKFS sensei Rachmy
Soebajo. I když tentokrát Natálka není Mistryně ČR
v kategorii KATA (pouze v KUMITE – viz dále), věřím, že vůbec nebyla smutná. Každý, kdo ji zná ví,
že je to milá, hodná a hlavně skromná dívka. Ráda
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KK Beringin

bych Vám připomněla, že za své dlouholeté stabilní
výkony a za reprezentaci města Dubá, dostala Natálka ocenění Cena města Dubá již v roce 2016.
Ráda bych také představila účastníky v seniorské kategorii. Jirka Soušek je aktivní tatínek,
který začal s karate se svým synem teprve před
nedávnem. On i Roman Šimánek byli na velké
soutěži poprvé a rozhodně se mezi uznávanou
konkurencí neztratili. Honza Zuzaňák je člen pořádkové jednotky Policie ČR, pravidelně (jako
ostatní) jezdí do Dubé na tréninky. Našeho oblíbeného sensei Marka Hrušku, není třeba představovat. Marek mi nadšeně vyprávěl, jak hoši nabití
energií a závodní euforií improvizovaně vytvořili tým v kategorii Kumite a zvítězili! Super! Poté
Marek nastoupil navíc neplánovaně a bez speciální přípravy i v kategorii FUKUGO a vyšlo to podruhé – bylo z toho krásné druhé místo. Dále byl
Marek pyšný (a my všichni fanoušci jsme také),
že v kategorii KATA získal titul Mistr ČR (tím na-

vázal na úspěch z roku 2015), protože mezi soupeři byli i mistři světa nebo Evropy.
Všem účastníkům gratulujeme a děkujeme
za skvělé výkony.
Výsledky Mistrovství ČR:
KATA Kadetky 2004-2003
2. Hrušková Natálie
KATA senioři
1. Hruška Marek
KO-GO KUMITE Kadetky 2004-2003
1. Hrušková Natálie
KUMITE senioři
1. Hruška Marek
KUMITE TEAMsenioři
1. Hruška Marek, Roman Šimánek
a Honza Zuzaňák
FUKUGO senioři
2. Hruška Marek
K. Janďourková, foto www.fudokan.cz

