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Kulturní kalendář města Dubá pro rok 2020
22. 2.
2. 4.
17. 4.
30. 4.
1. 5.
16. 5.
22. 5.
30. 5.
26. 6.
4. 7.
18. 7.
25. 7.
31. 7.
1. 8.
7. - 8. 8.
15. 8.
22. 8.
4. 9.
7. - 12. 9.
12. 9.
28. 9.
17. 10.
29. 10.
30. 10.
1. 11.
29. 11.
prosinec
5. 12.
prosinec
8. 12.
prosinec
31. 12.

Masopust
Velikonoční dílna Klubu malých Dubáčků
Galerie Pošta - vernisáž výstavy ( výstava 18. 4. – 16. 5.)
Pálení čarodějnic
Jarní trhy
Klub malých Dubáčků - Den rodiny
Galerie Pošta – Vernisáž výstavy (výstava 23. 5. – 20. 6.)
Mateřská škola Dubá - Pohádkový les
Galerie Pošta – Vernisáž výstavy (výstava 27. 6. – 25. 7.)
Letní slavnosti
Sportovní hry v Nedamově
Taneční večer v Nedamově
Galerie Pošta – Vernisáž výstavy (výstava 1. 8. – 29. 8.)
Taneční večer v Nedamově
26. Mezinárodní jazzové dny Dubá – Nedamov
Taneční večer v Nedamově
Taneční večer v Nedamově
Galerie Pošta – Vernisáž výstavy (výstava 5. 9. – 3. 10.)
III. Dubské dřevosochání
Dny evropského dědictví
Svatováclavský běh městem Dubá
Klub malých Dubáčků - Drakiáda
Klub malých Dubáčků - Dlabání dýní + dílna
Klub malých Dubáčků - Dušičkový průvod
Svatohubertské troubení
Rozsvícení vánočního stromu, zahájení Vánoční výstavy
Galerie Šatlava - Vánoční výstava
Klub malých Dubáčků - Mikulášská nadílka
Adventní koncert
Klub malých Dubáčků - Vánoční dílna
Česko zpívá koledy
Silvestrovský ohňostroj

Termíny některých akcí a časy, ve kterých budou pořádány, budou upřesněny. Veškeré informace týkající se
kulturních akcí budou s dostatečným předstihem zveřejněny na www.mestoduba.cz, na městském Facebooku,
na plakátech a v městském zpravodaji Dubáček. Těšíme se s vámi na viděnou na výše uvedených akcích.

2

Slovo úvodem
Poplatek za odpady

Máme tu nový rok, který s sebou opět přináší plnění povinnosti placení poplatků. Věřím, že za ta léta už
to všichni znáte, nicméně opakování je matka moudrosti, proto si připomeňme, že poplatky můžete přijít
uhradit hotově na pokladnu města k paní Papírníkové
nebo do kanceláře poplatků k paní Plzákové.
V případě, že zvolíte raději platbu převodem
na účet města, zasílejte prosím platby na číslo
0903265309/0800.
Aktuálně je třeba nezapomenout na poplatek za
likvidaci odpadů, který má přidělen variabilní symbol
1340 (do poznámky uveďte prosím k jakému poplatníkovi se platba vztahuje) a jeho výše zůstává 450
Kč na poplatníka či rekreační objekt za rok (225 Kč
za pololetí). První pololetí je splatné do konce ledna
2020. Včasnou úhradou poplatků se vyhnete hrozícímu penále z prodlení. Děkujeme.
Dále bych chtěla požádat všechny držitele kartiček
opravňujících k využívání služeb sběrného dvora (to
se týká především majitelů rekreačních objektů, kteří
tuto kartičku na SD předkládají), aby pamatovali na
to, že po zaplacení poplatku je třeba si tuto kartičku
nechat na MěÚ Dubá potvrdit a tím i prodloužit její
platnost.
V případě dotazů týkajících se poplatků můžete
kontaktovat paní Plzákovou na telefonním čísle 487
870 201 nebo na e-mailu: poplatky@mestoduba.cz.
Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se odpadů
a sběrného dvora, ráda vám je zodpovím na telefonním čísle 724 857 243.
Zuzka Martínková

Dubáček
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Vážení čtenáři městského zpravodaje,
leden je prvním měsícem v roce a zároveň měsíc, na
který se mnoho z vás těší, protože očekáváte konečně zklidnění po Vánocích. Přesto, že obdobím klidu
a rozjímání by měl být právě advent, dnešní doba
spojená s novodobými zvyky, marketingové společnosti a obchodní centra nám klidu v tomto čase moc
nedopřejí.
Přeji všem, aby v pohodě dořešili vše, co před
svátky nestihli. Nestresovali se někdy až nesmyslnými novoročními předsevzetími a nový rok začali dle
svých představ.
Název leden byl údajně odvozen od slova led
a pranostiky uvádějí, že pokud v lednu mrzne,
můžeme se těšit na pěkné a na sklizeň bohaté léto.
Pocházím z Podkrkonoší a tak bych si moc přála
leden pokrytý sněhovou nadílkou, uvidíme, co si pro
nás příroda tentokrát připravila.

Pokud přemýšlím nad tím, co je hlavním symbolem, který tento měsíc odliší od ostatních zimních
měsíců, jsou to určitě Tři králové. I v letošním roce
v našem městě proběhla Tříkrálová sbírka a pro
mnoho z nás je to i čas úklidu vánočních ozdob
a rozloučení se s vánočním časem.
Po Třech králích nastupuje masopustní období,
které končí Popeleční středou, která vychází na
26. února a je obdobím hodování a veselí. Masopust s maskami a bubeníky proběhne v tomto roce
22. února a doufám, že zopakujeme nádhernou atmosféru, a že si opět připravíte spoustu originálních
masek. Hodování a veselí si jistě užijeme i na bálech
a plesech.
Přeji všem, ať rok 2020 nastartují co nejlepším
způsobem a nedají se odradit případnými komplikacemi, protože s trochou štěstí, pozitivním a aktivním
přístupem jde vyřešit téměř vše.
Irena Žalovičová, starostka

Často se ptáte....

Možná by nebylo marné, kdybychom pro vás
zavedli novou mini rubriku, ve které bychom vám
odpovídali na často kladené dotazy. Mnozí by to
jistě uvítali a my bychom se zase dozvěděli, co vás
zajímá.
Jedním z častých dotazů, s nímž se na mě
v posledních týdnech roku 2019 obrátilo skutečně
mnoho občanů, je - NECHALI JSME SI OČIPOVAT
PEJSKA, ALE NEVÍME, CO DÁL.
Každý veterinář přistupuje k problematice informovanosti svých klientů trochu jinak. Někdo v rychlosti
sdělí základní informace při samotném čipování, jiný
poskytne klientovi informační letáček, kde jsou aspoň
webové stránky jednotlivých registrů, do nichž můžete svého pejska nechat zapsat.
Protože jsem s některými z vás absolvovala proces čipování, rozhodla jsem se tímto krokem neskončit a nabídnout vám pomoc i s následnou registrací
vašich čtyřnohých parťáků. Je pravdou, že bohužel
neexistuje pouze jeden centrální registr, do kterého
by mohli být zapsáni všichni čipovaní mazlíčci a tím
by se situace jejich majitelům podstatně zjednodušila.
Těch registrů je skutečně více, jenže který si vybrat?
V některých proběhne registrace zdarma v jiných za
symbolický poplatek, ale třeba zase nabízejí lepší
služby, tak „babo raď“.

Pokud si nevíte rady, můžete se na mě obrátit,
ráda vám pomohu, vysvětlím vám vše potřebné nebo
s vámi registraci klidně i vyplním u mne v kanceláři
- vyplnění online formuláře zabere jen několik minut.
V případě, že jste důslední a chcete mít vše
v pořádku, abyhom vašeho pejska v případě jeho zaběhnutí dokázali bez problémů identifikovat, přijďte,
jsem vám k dispozici po telefonické domluvě na tel.
čísle 724 857 243.
Co k úspěšnému provedení registrace budete
potřebovat? Rozhodně očkovací průkaz pejska,
pokud budete chtít do registru nahrát i jeho fotografii,
je ideální přinést si jeho fotku (buď na „flešce“ nebo
vytištěnou, kterou můžeme naskenovat), nebo mi ji
předem můžete zaslat mailem na ekolog@mestoduba.cz, popř. ji můžeme stáhnout z vašeho mobilního
telefonu.
Zároveň bych si vás dovolila požádat o poskytnutí
čárového kódu, který je provázaný s čipem, a které
jste všichni dostali navíc, právě pro případ registrace
nebo vystavení nových dokladů. Čárový kód bych si
zanesla do evidence pro případ, že bychom pejska
našli a potřebovali identifikovat.
Tak neváhejte a pište, volejte, spolu se registrací
hravě prokoušeme, předem všem děkuji.
Zuzka Martínková

SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA DUBÁ

Provozovatel: Město Dubá, Masarykovo náměstí 138, 471 41 Dubá
Otevírací doba:
pondělí 8.30 - 17.00
úterý
8.30 - 16.00
středa 8.30 - 17.00
čtvrtek 8.30 - 16.00
pátek
8.30 - 16.00
sobota 8.00 - 11.00

Obsluha SD Dubá:
Zuzana Pabišková, tel. č. 722 530 449
Odpovědná osoba:
Zuzana Martínková, tel. č. 724 857 243
POLEDNÍ PAUZA V DOBĚ 11.00 - 11.30

Sběrný dvůr Dubá mohou využívat výhradně pouze trvale hlášení obyvatelé
a majitelé rekreačních objektů, kteří jsou zapojeni do systému nakládání s odpady
v obci (plátci poplatku za svoz a likvidaci odpadů). Sběrný dvůr není určen pro podnikající subjekty. Větší množství odpadu je nutno hlásit předem před jeho dovezením, a to z důvodu kapacity kontejnerů.
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Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 10/2019 ze dne 19. prosince 2019. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679, o ochraně fyzických osob.

Zastupitelstvo Města Dubá na svém zasedání
přijalo následující usnesení:

H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0, zdrželo se: 1 (I. Žalovičová)

1)
URČILO na návrh paní starostky zapisovatele
zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu
paní Ing. Annu Ložkovou a paní Evu Jelenovou
a zapisovatele usnesení pana Jakuba Fliegela.

4e) SCHVÁLILO protinávrh pana MUDr. Jiřího Klementa oproti návrhu finančního výboru zastupitelstva
poskytnout na základě předložené písemné žádosti
Karate klubu Beringin, z.s., IČ 22840516, dotaci
z rozpočtu Města Dubá ve výši 35 000,- Kč (návrh
finančního výboru zastupitelstva byl 20 000,- Kč) na
spolufinancování provozu spolku na rok 2020, v této souvislosti bude uzavřena veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Dubá, viz
přílohy.

pro schválení: 9 (I. Žalovičová, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2)
SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený program veřejného zasedání Zastupitelstva
Města Dubá č. 10/2019.

pro schválení: 10 (I. Žalovičová, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3a) ZKONTROLOVALO po projednání v kontrolním výboru zastupitelstva plnění usnesení Zastupitelstva Města Dubá č. 9/2019 ze dne 21. listopadu
2019, včetně nedořešených bodů z předchozích
usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 10/2019 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha.
4a) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se stavu finančních
prostředků Města Dubá na bankovních účtech ke
dni 30. listopadu 2019 – na hlavní činnosti 6 milionů
38 tisíc Kč, hospodářské činnosti 2 miliony 661 tisíc
Kč a sociálním fondu 160 tisíc Kč; celkové finanční
prostředky na účtech Města Dubá 8 milionů 859 tisíc
Kč. Hospodaření Města Dubá za leden až listopad
roku 2019 skončilo záporným saldem příjmů a výdajů
ve výši 1 milion 639 tisíc Kč; výsledek hospodaření
hospodářské činnosti zisk ve výši 142 tisíc Kč
(Městské lesy Dubá ztráta 771 tisíc Kč a Autocamp
Nedamov zisk ve výši 912 tisíc Kč).
4b) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočtové opatření č. 11 rozpočtu
Města Dubá na rok 2019, viz příloha.

pro schválení: 10 (I. Žalovičová, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4c) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti
TJ Slavoj Dubá, z.s., IČ 46750606, poskytnout dotaci z rozpočtu Města Dubá ve výši 200 000,- Kč na
spolufinancování provozu tělovýchovné jednoty na
rok 2020, v této souvislosti bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města
Dubá, viz přílohy.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, A. Ložková, V. Matějková, M. Šimonová,
H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 1 (J. Fliegel)

4d) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti
Klubu malých Dubáčků, z.s., IČ 22836802, poskytnout dotaci z rozpočtu Města Dubá ve výši 210
000,- Kč na spolufinancování provozu mateřského
centra na rok 2020, v této souvislosti bude uzavřena
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Dubá, viz přílohy.
pro schválení: 9 (A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová,
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pro schválení: 7 (J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák,
E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 2 (A. Ložková, V. Matějková); zdrželo se: 1 (I. Žalovičová)

4f) SCHVÁLILO protinávrh pana Tomáše Nováka oproti návrhu finančního výboru zastupitelstva
poskytnout na základě předložené písemné žádosti
Útulku Dogsy, z.s., IČ 05774845, finanční příspěvek
z rozpočtu Města Dubá ve výši 10 000,- Kč (návrh
finančního výboru zastupitelstva byl 5 000,- Kč)
na spolufinancování provozu spolku na rok 2020,
v této souvislosti bude uzavřena darovací smlouva
o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města
Dubá, viz příloha.

pro schválení: 10 (I. Žalovičová, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4g) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti
Centrum LIRA, z.ú., IČ 28731191, poskytnout finanční příspěvek z rozpočtu Města Dubá ve výši 11 750,Kč na poskytování preventivní sociální služby raná
péče na rok 2020, v této souvislosti bude uzavřena
darovací smlouva o poskytnutí finančního příspěvku
z rozpočtu Města Dubá, viz příloha.

pro schválení: 10 (I. Žalovičová, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4h) NESCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti společnosti Nuovodent Mělník s.r.o., IČ 07166991,
poskytnout dotaci z rozpočtu Města Dubá ve výši
42 500,- Kč na spolufinancování stomatologické
pohotovosti na rok 2020.

pro schválení: 9 (I. Žalovičová, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 1 (T. Novák)

4i) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva závazné ukazatele pro Základní školu
Dubá – příspěvková organizace pro rok 2020 v tomto složení: provozní příspěvek na chod školy a jídelny
2 400 000,- Kč, příspěvek na pořádání akcí (sportovní
kurzy a kroužky pro děti) 50 000,- Kč.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, A. Ložková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 1 (V. Matějková)

4j) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva závazné ukazatele pro Mateřskou
školu Dubá – příspěvková organizace pro rok 2020
v tomto složení: provozní příspěvek na chod školy

a jídelny 600 000,- Kč, příspěvek na pořádání akcí
(sportovní kurzy a kroužky pro děti) 25 000,- Kč.

pro schválení: 10 (I. Žalovičová, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4k) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva střednědobý výhled rozpočtu Města
Dubá na roky 2021 – 2022 jako vyrovnaný, viz
příloha.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4l) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva rozpočet Města Dubá na rok 2020 jako
schodkový s příjmy 48 milionů 240 tisíc Kč, výdaji 50
milionů 980 tisíc Kč a záporným saldem příjmů a výdajů ve výši 2 miliony 740 tisíc Kč. Schodek rozpočtu
je uhrazen z přebytku finančních prostředků minulých
let, viz příloha.

pro schválení: 8 (I. Žalovičová, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 2 (T. Novák, E. Jelenová)

5)
ROZHODLO na návrh paní starostky
v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru
nejvhodnější nabídky Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, pod názvem „DUBÁ,
DODLÁŽDĚNÍ MASARYKOVA NÁMĚSTÍ, realizované v rámci projektu Chráníme před zapomněním
historické památky v Dubé a Mirsku“, kterou je na
základě kritéria nejnižší nabídkové ceny nabídka
společnosti PRIMA KÁMEN plus, s.r.o, IČ 28481526,
se sídlem Dolní Bousov, nabídková cena činí celkem
653 753,29 Kč včetně DPH. Pokud by došlo před
podepsáním smlouvy o dílo k odstoupení vybraného
dodavatele od realizace zakázky, pak bude zakázka
zadána společnosti s další nejnižší cenovou nabídkou, tak jak je dále uvedeno v Zápise o hodnocení
a posouzení nabídek ze dne 17. prosince 2019, viz
příloha. Smlouva o dílo bude uzavřena nejdříve po
uplynutí lhůty k podání námitek.
SCHVÁLILO na návrh paní starostky smlouvu
o dílo mezi Městem Dubá a společností PRIMA
KÁMEN plus, s.r.o, IČ 28481526, se sídlem Dolní
Bousov.
POVĚŘILO paní starostku podpisem smlouvy
o dílo mezi Městem Dubá a společností PRIMA
KÁMEN plus, s.r.o, IČ 28481526, se sídlem Dolní
Bousov, včetně jejích případných dodatků.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

6)
ROZHODLO na návrh paní starostky
v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru
nejvhodnější nabídky Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, pod názvem „Oprava
místní komunikace HORKY“, kterou je na základě
kritéria nejnižší nabídkové ceny nabídka společnosti
Silnice Žáček s.r.o., IČ 44569432, se sídlem Česká
Lípa, nabídková cena činí celkem 1 246 302,42
Kč včetně DPH. Pokud by došlo před podepsáním

smlouvy o dílo k odstoupení vybraného dodavatele
od realizace zakázky, pak bude zakázka zadána
společnosti s další nejnižší cenovou nabídkou, tak
jak je dále uvedeno v Zápise o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 10. prosince 2019, viz příloha.
Smlouva o dílo bude uzavřena nejdříve po uplynutí
lhůty k podání námitek.
SCHVÁLILO na návrh paní starostky smlouvu
o dílo mezi Městem Dubá a společností Silnice Žáček
s.r.o., IČ 44569432, se sídlem Česká Lípa.
POVĚŘILO paní starostku podpisem smlouvy
o dílo mezi Městem Dubá a společností Silnice Žáček
s.r.o., IČ 44569432, se sídlem Česká Lípa, včetně jejích případných dodatků.

na základě kritéria nejnižší nabídkové ceny nabídka
společnosti Střechy Heier s. r. o., IČ 04718909, se
sídlem Obora, Doksy, nabídková cena činí celkem
717 316,- Kč včetně DPH, tak jak je dále uvedeno v Zápise o hodnocení a posouzení nabídek
ze dne 13. prosince 2019, viz příloha. Smlouva o dílo
bude uzavřena nejdříve po uplynutí lhůty k podání
námitek.
SCHVÁLILO na návrh paní starostky smlouvu
o dílo mezi Městem Dubá a společností Střechy Heier s. r. o., IČ 04718909, se sídlem Obora, Doksy.
POVĚŘILO paní starostku podpisem smlouvy
o dílo mezi Městem Dubá a společností Střechy Heier s. r. o., IČ 04718909, se sídlem Obora, Doksy.

7)
ROZHODLO na návrh paní starostky
v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru
nejvhodnější nabídky Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, pod názvem „Dřevčice čp. 42, OPRAVA HODINOVÉ VĚŽE“, kterou je

8)
STANOVILO na návrh paní starostky data,
časy a místa konání řádných veřejných zasedání
Zastupitelstva Města Dubá v roce 2020. Veřejná
zasedání se budou konat ve čtvrtek od 1800 hodin
v termínech: 23. ledna, 20. února, 19. března,
23. dubna, 21. května, 18. června, 17. září, 22. října,

pro schválení: 10 (I. Žalovičová, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

pro schválení: 10 (I. Žalovičová, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

19. listopadu a 17. prosince. Místo konání zasedání:
Dubá, Dlouhá ulice čp. 86 (Klubový dům, zasedací
místnost) s výjimkou termínů 23. dubna (ve Dřevčicích) a 22. října (v Deštné).

pro schválení: 10 (I. Žalovičová, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement, T. Novák, E. Jelenová, E. Adamec)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0

9)
VZALO NA VĚDOMÍ informace týkající se:
– pozvání na adventní koncert v sobotu dne 21. prosince 2019 od 17.00 hodin v kostele Nalezení sv. Kříže v Dubé, zpívat bude skupina „Akapela“ z Prahy
– pozvání na štědrovečerní bohoslužby v úterý
dne 24. prosince 2019 od 16.00 hodin v kostele sv.
Václava v Deštné, od 20.30 hodin v kostele Nalezení
sv. Kříže v Dubé a od 22.00 hodin v kostele sv. Havla
v Tuhani, a pozvání na vánoční bohoslužbu v pátek dne 27. prosince 2019 od 17.00 hodin v kapli sv.
Jana Nepomuckého na Dražejově
– pozvání na silvestrovský ohňostroj v úterý dne
31. prosince 2019 o půlnoci na autobusovém nádraží
v Dubé
Ing. Irena Žalovičová, starostka
Martin Fuxa DiS., místostarosta

Příští zasedání zastupitelstva se koná 23. ledna 2020 od 18 hodin v Dubé.

Revize kotlů

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.p.s.
Konopeova 812, Česká Lípa 470 01
e-mail: ceskalipa@czplk.cz, www.czplk.cz
Centrum poskytuje pomoc seniorům a zdravotně handicapovaným spoluobčanům od
3 let věku. Kontaktním pracovníkem je paní Mgr. Veronika Holečková
(mobil: +420 730 871 381).
Pravidelná poradna na Městském úřadu Dubá (přízemí)
se bude konat 23. ledna 2020 od 8.00 do 10.00 hodin.
Centrum zajišťuje odborné sociální poradenství, osobní asistenci, odlehčovací
službu, půjčovnu kompenzačních pomůcek či prodej baterií do sluchadel.

ZUBNÍ POHOTOVOST

LÉKÁRNA V DUBÉ

Krajská nemocnice Liberec, a.s.,
zubní ordinace Jablonecká ul. 15,
(budova LDN), Telefon: 485 312 187

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

Ordinační hodiny soboty, neděle, svátky
od 8.00 - 15.00 hodin,
od 12.00 - 12.30 hodin přestávka
___________________________

pondělí, středa, čtvrtek
a pátek 8,00 – 14,00
úterý
8,00 – 18,00
sobota 8,00 – 12,00

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

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

Zájem o zprostředkování revize kotlů byl z vaší
strany skutečně velký. Na tři desítky občanů se
rozhodlo využít této příležitosti. Termín sdělím všem
žadatelům telefonicky, ihned po jeho stanovení. Každý bude přesně vědět jméno příslušného technika,
proto se tedy nemusíte obávat, že by se do vaší
domácnosti snažil vmanit nějaký podvodník.
Veškeré potřebné informace se dozvíte v průběhu
ledna. Opět nabízím možnost odevzdat kopii protokolu o provedení kontroly na MěÚ Česká Lípa, který je
příslušný pro provádění kontrol plnění této povinnosti.
Ten, jehož protokol tam odevzdám má tudíž vystaráno, protože v případě stížnosti budou kolegové vědět,
že svoji povinnost máte splněnou.
V případě jakýchkoliv dotazů jsem vám plně
k dispozici na dobře známém telefonním čísle
724 857 243. Je třeba nezapomínat, že tato povinnost
se vztahuje i na krbová kamna s výměníkem napojená na otopnou soustavu - ta však musí splňovat jistá
kritéria. Pro kotle některých značek je trochu složitější
sehnat technika v blízkosti, ale nezoufejte, pracuji na
tom.
mar

Rozvoz městského
zpravodaje Dubáček

Městský zpravodaj Dubáček je každý měsíc
zdarma distribuován do všech domácností trvale hlášených občanů. Stalo se vám, že jste jej
nedostali? Dejte nám o tom vědět a my to rádi
napravíme.
Kontaktní osobou pro případné reklamace
týkající se doručování Dubáčku je slečna
Zuzka Martínková. Obrátit se na ni můžete na
e-mailu dubacek@atlas.cz či na telefonním čísle
724 857 243. Na stejnou e-mailovou adresu je
možné zasílat vaše příspěvky či podněty. Napište
nám a podílejte se spolu s námi na tvorbě zpravodaje.
redakční rada
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Z městské matriky
JUBILEA

Jelenová Věra, Dubá
80 let
Knotová Blanka, Dubá
83 let
Skalická Miloslava, Dubá
86 let
Jirkalová Libuše, Dubá
84 let
Škodová Hana, Dubá
91 let
Kulhanová Drahomíra, Deštná 88 let

ÚMRTÍ

Kyjovská Ludmila, Dubá

NAROZENÍ

Porsch František, Dubá

16. 1. 2020 oslaví diamantovou svatbu Věra a Josef Jelenovi
Jak ten čas letí, své ANO jste si řekli už před 60 lety.
Úspěšný ať je každý váš den. Hodně štěstí, zdraví jen, to vám ze srdce přejí synové Vladimír a Petr s rodinami.

Rozsvícení Vánočního stromu se účastnily i děti z Mirska

V neděli 1. prosince 2019 proběhlo rozsvícení
Vánočního stromu na Masarykově náměstí v Dubé. Bylo zde několik stánků s občerstvením, pan
Dolejší, pan Svárovský z Dubistra a prodejní stánky
s produkty místních podnikatelů a organizací s vlastnoručně vytvořenými výrobky, např.: Klub malých
Dubáčků , Centrum sociální rehabilitace Diakonie
Dubá, produkty z Bylinkové zahrady Levandule
z Dřevčic, stánek s dárkovými předměty šitými
z pestrobarevných látek, kde výtěžek z prodeje
poputuje na podporu dětského domova v africkém
Beninu. Také pro malé i velké návštěvníky byly k dispozici tvůrčí dílničky na zdobení perníčků, sestavení
vlastních svíček, vybarvení podstavců na svíčky,
které zajistila Mateřská škola Dubá a také dílnička a
produkty z keramiky od paní Dvořákové.
Ještě před 15. hodinou na náměstí proběhlo
symbolické zasazení nového stromu, kterého se
účastnila starostka Dubé Ing. Irena Žalovičová
a starosta polského města Mirsk pan Andrzej Jasiński, v rámci přeshraničního projektu „Chráníme
před zapomněním historické památky v Dubé
a Mirsku“ číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002067.
Stánky a dílničky byly již od 15. hodiny k dispozici,
stejně tak Vánoční výstava v Galerii Šatlava v pro-
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storách městského úřadu, která je již tradiční součástí
těchto oslav. Zahájení programu nastalo v 16 hodin
vystoupením pěveckého sboru „Jen Tak“ následované tanečním vystoupením dětí z partnerského
polského města Mirsk, poté s českými dětmi šly
dozdobit Vánoční strom ozdobami, které pro tuto příležitost připravily a přivezly. Polské děti s doprovodem
z řad rodičů, prarodičů a zástupců města, zde byly na
výměnný poznávací pobyt v rámci projektu „Poznáváme se navzájem mladí i senioři v Dubé a Mirsku“
číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0002064. Skupinka
dětí a dospělých z Dubé zase jela na Vánoční trhy do
Mirska 15. 12. 2019.
Před 17. hodinou nám posvětil Vánoční strom
administrátor Římskokatolické církve pan Mgr. Milan
Mordačík, poté následovalo odpočítané rozsvícení.
Po tomto krásném a svátečním okamžiku vystoupily
se sborem děti z MŠ a ZŠ Dubá, navíc se k nim
připojily i polské děti, které si také jako překvapení
nacvičily naše české koledy, z čehož měli všichni
přítomní nesmírnou radost. Po vystoupení dětských
sborů a sboru dospělých, byl oficiální program ukončen. Samozřejmě návštěvníci stále obdivovali dílničky
a využívali služby stánků s občerstvením. Pokud byl
někdo promrzlý, mohl se zahřát pomocí svařáku,

grogu nebo i čaje.
Naši hosté z Mirsku se odebrali do penzionu Černý Mlýn, kde byli ubytovaní a jako překvapení pro ně
byla připravena klasická česká štědrovečerní večeře
a ukázka českých vánočních tradic (např.: rozkrojení
jablka a pouštění skořápek). Samozřejmě nesměla
chybět ani nadílka od Ježíška po večeři.
Druhý den ráno po snídani jsme se jeli podívat do
mateřské školy, kde pro ně velmi šikovné paní učitelky, připravily prohlídku areálu školky a v rámci seznamovaní s našimi dětmi i dílničky na pečení tradičních
českých čertíků z kynutého těsta. Návštěva školky
byla završena i Mikulášskou nadílkou, která měla
velký úspěch. Polská výprava odjížděla velice spokojena a nadšena a my se těšíme na další setkání.
Oba výše zmíněné přeshraniční projekty partnerských měst Dubá a Mirsk jsou spolufinancovány
z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Nisa,
z Programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko 2014 - 2020.
Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě
a průběhu této akce.
Petra Mečířová, foto: Václav Zýval, Pepa Středa,
Martin Rupert, Zuzka Martínková
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Poznávali jsme polské vánoční tradice v Mirsku

V neděli 15. prosince 2019 jsme s dětmi z Mateřské školy Dubá a jejich prarodiči,
rodiči a s učitelkami ze školky v čele s paní ředitelkou Mgr. Zdenou Šindelářovou,
oplatili návštěvu v polském městě Mirsk. Jelikož oni byli v Dubé v termínu 1. až
2. prosince 2019 a účastnili se rozsvícení Vánočního stromu. Tyto výměnné
poznávací pobyty byly realizovány v rámci projektu přeshraniční spolupráce
- „Poznáváme se navzájem mladí i senioři v Dubé a Mirsku“ číslo CZ.11.4.120/
0.0/0.0/16_012/0002064. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Nisa, z Programu
INTERREG V-A Česká republika – Polsko 2014 - 2020.
Když jsme dorazili na horskou ubytovnu „Halny“ u města Mirsk, měli jsme
možnost se občerstvit a posílit se ze dvou druhů polévek. Poté jsme se přesunuli
na náměstí v Mirsku, kde probíhaly vánoční trhy a byl připraven program s vystoupením sborů místních školek a škol. Na pódiu se objevila paní starostka města
Dubá Ing. Irena Žalovičová se starostou města Mirsk panem Andrzejem Jasińskím s úvodním slovem, tak i české děti si tam zazpívaly s polskými dětmi. I přes
nepříznivé počasí, bohužel pršelo, se nám program i atmosféra velice líbily.
Následovaly dílničky, s výrobou vánočních ozdob a zdobením per-
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níčků, v klubovém domě, kde na nás čekalo další pohoštění v podobě teplých i studených nápojů a velkého množství obloženého pečiva
a zákusků. Jen co jsme se dosyta najedli a vyčerpali své tvůrčí dovednosti,
dopravil nás autobus zpět do horské ubytovny. Tam jsme se v klidu ubytovali
a kolem 18.30 hod. nás čekala tradiční polská sváteční kuchyně.
Pan starosta Andrzej Jasiński nám prozradil a přiblížil jejich vánoční tradice. Děti si před začátkem večeře ozdobily stromeček. Celý den
a večer byl velice vydařený a kouzelný.
Ráno po vydatné snídani jsme se odebrali do mateřské školky. Na uvítanou jsme shlédli vystoupení místních dětí s pohádkou Červená Karkulka,
následované prohlídkou celé budovy. Nechyběly ani dílničky, prostor pro hraní
a samozřejmě občerstvení. Na děti čekala i Mikulášská nadílka a pro dospělé
dáreček. Nakonec jsme se prošli na náměstí, kde jsme se mohli podívat po okolí
a završením návštěvy byl velice chutný oběd.
Chceme poděkovat polským přátelům za nezapomenutelný zážitek. Všichni
jsme odjížděli spokojení a již se těšíme na další setkání.
Petra Mečířová
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Hasiči radí občanům - Jsou biokrby bezpečné?

V posledních letech se na trhu rozšířila nabídka
moderní bytové dekorace - krbů na biopalivo („biokrbů“). Jejich většímu prodeji a užívání zprvu bránila
vyšší cena, ale toto již dnes neplatí. Biokrby vyráběné
různými výrobci jsou dodávány i mnoha internetovými obchody, kdy jde často o dovoz ze zahraničí.
Hlavními výhodami biokrbů jsou možnost instalace
do míst, kde nelze instalovat tradiční krb, kde není
kouřovod a jejich finančně nenáročný provoz. Biokrby
jsou vhodné pro interiéry, terasy i venkovní prostory.
Mohou být umístěny jako dekorace na stole, je možné je zavěsit na stěnu, vestavět nebo nechat volně
stojící v prostoru. Neznečišťují místnosti kouřem
a sazemi. Reklamy uvádějí jednoduchou instalaci
a dále pak již bezpečný a bezproblémový provoz.
Jenže je vše tak bezproblémové a bezpečné, jak to
vypadá na první pohled? Praxe ukazuje, že tento typ
krbu lze většinou bezpečně provozovat za předpokladu, že uživatel dodrží návod k použití. Kromě nutnosti
větrat prostory kde jsou biokrby užívány, vzhledem ke
spotřebě vzdušného kyslíku a vývoji oxidu uhličitého,
se uživatel může setkat také s nebezpečím vzniku

Několik rad pro bezpečný provoz biokrbu
- Dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití.
- Vyžadujte od prodejce podrobný návod k použití v českém jazyce.
- Dodržujte minimální vzdálenost 1 metr od
hořlavých látek po stranách a především nad
biokrbem.
- Nikdy nedolívejte biopalivo, pokud v krbu stále
hoří, hrozí riziko vzniku požáru.
- Biopalivo doplňujte do zhašeného a vychladlého biokrbu (minimálně po 15 minutách od
uhašení), aby nedošlo k popálení.
- Používejte pouze originální palivo pro biokrby
tzn. bioethanol (kapalina, gel) určené pro spalování v biokrbech. Kvalitní bioethanol pro biokrby
obsahuje cca 96% ethanolu.
- Obal obsahující nebezpečnou směs (palivo pro
biokrby) musí být opatřen informacemi v českém
jazyce a dalšími údaji a výstražnými symboly.

požáru, který může zničit nejen majetek, ale i ohrozit
lidské životy.
Byla zjištěna skutečnost, že v ČR není certifikace
této „dekorace“ povinná. Nejsou tak dány konstrukční
standardy (normy), které by měly stanovit bezpečnostní minima. Jen někteří renomovaní zahraniční
výrobci mají krby certifikovány (v rámci ČR byla
zjištěna jediná společnost provádějící certifikaci
TÜV SÜD Group). Dále pak byl u některých krbů
renomovaných výrobců uváděn odkaz na certifikaci
v zahraničí (např.: Švédsko, certifikační organizace
SITAC).
Na základě výše uvedených zjištěných skutečností lze konstatovat, že provoz biokrbu skrývá
reálná nebezpečí ohrožení materiálních hodnot a
zdraví jejich uživatelů. Scházející legislativa pro tyto
krby umožňuje prodej a provozování zařízení, které
nemají bezpečnostní prvky a nejsou dány standardy
pro specifikování rizik uváděných v návodech.
kpt. Ing. Tomáš Erban
oddělení prevence HZS Libereckého kraje

Horký popel do popelnic nepatří

Topná sezóna je v plném proudu, ze všech komínů se kouří a já již eviduji od svozové firmy první
upozornění na nevyvezení popelnic kvůli přítomnosti
horkého popela. Naštěstí se ostatní odpad v nádobě
nestihl vznítit, a tak nedošlo ke zbytečným škodám.
„Hříšník“ si po upozornění vzal ponaučení a ještě byl
rád, protože popelnice stála jen kousíček od jeho vozidla. Tak málo stačilo a neměl by šťastné a veselé...
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Proč se o tom zmiňuji, když se vlastně „nic nestalo“?
Protože opakování je matka moudrosti a ačkoliv toto
téma každý rok opakovaně probíráme, za každou
topnou sezónou zůstává několik smutných „obětí“
lidské nedbalosti.
Jednou jsem byla požádána o výměnu popelnice,
která měla zničené kolečko. Když jsem pro ni přijela,
naskytl se mi až úsměvný pohled. Ta nebohá nádoba

na sobě na ruzných stranách měla asi osm bravurně
přinýtovaných záplat na prohořelých místech. Když
jsem ji otevřela a nevěřícně se podívala dovnitř a pak
na jejího dočasného majitele, dostalo se mi krásně
pravdivého přiznání - „Jsem nepoučitelnej“, pravil.
Proto vás prosím, poučte se i z jeho nepoučitelnosti, předejdete tak zbytečným nepříjemnostem.
Zuzka Martínková

Nejlepší místo pro život
Ptačí hodinka

Od ledna 2019 probíhá pod hlavičkou České
společnosti ornitologické (ČSO) každoroční sčítání
ptáků (nejen) na krmítkách. Program nazvaný
Ptačí hodinka je určený všem zájemcům o přírodu
a ptačí dění v jejich okolí. Ačkoli se jedná
o vědecký výzkum, zúčastnit se může úplně každý
bez předchozích zkušeností. Cílem projektu je zjistit
více o chování přezimujících ptáků v ČR, o kterém
toho zatím víme velmi málo.
Jak se zúčastnit?
Je to jednoduché. Připravíme si krmítko a pravidelně jej zásobujeme kvalitní potravou. Sčítat
můžeme i bez krmítka – třeba na svém oblíbeném
místě v parku či na kraji lesa. Nicméně na krmítko
máme šanci nalákat větší množství druhů. Kdykoli
v průběhu určeného lednového víkendu (10. - 12.
ledna 2020) pozorujeme po dobu jedné hodiny své
krmítko a pro každý ptačí druh zapisujeme nejvyšší
počet současně pozorovaných jedinců. Výsledky
odešleme do ČSO. Výsledky zadejte online na internetové stránce www.ptacihodinka.birdlife.cz nebo
zašlete poštou na adresu ČSO, Na Bělidle 34, 150
00 Praha 5.
Čím krmit?
Potrava přezimujících opeřenců je převážně
rostlinná a tvoří ji různá semena, jádra, bobule
a jiné plody. Většina ptáků nejlépe přijímá slunečnicová semena. Vrabci nebo hrdličky uvítají
také obilná zrna jako oves, proso a pšenici.
Když ponecháte na podzim několik jablek na
stromě, budou vám za ně vděční kosi a kvíčaly,
a budete-li mít štěstí, dočkáte se i pestrých severských návštěvníků – brkoslavů. Strakapoudy, sýkory
či brhlíky pohostíte tukovou směsí v podobě lojových
koulí, které ale vybalte ze sítěk. Ptáci se v nich
totiž mohou zachytit drápky; popadané síťky navíc
přitahují svou vůní psy, ježky a další zvířata, která
je mohou pozřít, a způsobit si tak vážné zdravotní
potíže. Koule proto spíše vložte do nosičů (raději
nekupujte levné koule z palmového tuku, jehož
produkce má katastrofální dopad na biodiverzitu,
a navíc ptákům často ani nechutná). Kvalitní tukové krmení s přídavkem bobulí či hmyzu seženete
např. na www.zelenadomacnost.com, kde nabízejí
i držáky na tukové koule a koláče, kvalitní krmení
i krmítka. Krmení v biokvalitě nabízí např. firma PROBIO na www.probio.cz.
Míša Bašová
Brhlík lesní, foto Zdeněk Vondráček
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Zajímavosti
Významná výročí v roce 2020

Na začátku nového roku 2020 si můžeme připomenout některá výročí, vztahující se k Dubé a jejímu
nejbližšímu okolí.
Před 340 lety vypukla v Dubé morová epidemie,
toho roku 1680 během šesti měsíců zemřelo v
Dubé 134 lidí. Byli pohřbeni poblíž bývalé sušárny chmele. Místo morového hřbitova původně
označoval velký dřevěný kříž s kovovým Kristem,
který byl ale posléze odstraněn a v místech hřbitova
vznikly zahrádky. Nyní je prostor upraven jako sad.
První obětí moru byl dvacetiletý Matheas Lausch
z Dubé, který nemoci podlehl 5. července, tři dny
poté, co se vrátil z Prahy, kde už mor nějakou dobu
řádil. 8. července podlehla nákaze jeho sestra Maria.
A nemoc se rozšířila po celém městě. V některých
rodinách zemřeli všichni členové, rodiče i děti,
například rodiny Rimplerových či Lochmannových.
V okolních vesnicích si mor vyžádal jen minimum
obětí, například v Horkách zemřel chlapec z rodiny
Tietzových. Na Novém Berštejně zemřel 6. září také
na mor ve vysokém věku významný irský učenec páter Thomas Carve, který pocházel z irského hrabství
Tipperary a do Dubé přišel s majiteli novoberštejnského panství hraběcí rodinou Butlerových. Nebyl
pohřben na morovém hřbitově, ale v kostele sv. Petra
a Pavla, který stával nedaleko dnešní márnice a byl
zbořen okolo roku 1838.
Již 280 let stojí v Dubé dvě pískovcové sochy, sv.

Pravděpodobná podoba dubského kostela před požárem podle B. Kutiny
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Jan Nepomucký u kostela Nalezení sv. Kříže a sv.
Prokop, kterého nechal postavit Josef Ungermann
na návrší směrem k Šibeničnímu mlýnu. Dnes je na
tomto místě kopie sochy, originál se nachází v Doksech před špitálkem a dosud se nepodařilo vrátit tuto
cenou sochu zpět do Dubé. Socha sv. Jana Nepomuckého stála původně u farní zahrady v ulici, která
se dnes jmenuje Požárníků. Při havárii nákladního
auta počátkem 80. let 20. století byla kamenná zeď
farní zahrady, postavená v roce 1880, poškozena
a socha byla při té příležitosti přestěhována do parčíku u kostela.
Před 260 lety byla, po 16 letech od položení
základního kamene, dokončena stavba nového
dubského kostela. 21. prosince 1760 byl nový kostel
slavnostně posvěcen na titul Nalezení sv. Kříže. Roku
1795 byl ze zrušeného kostela Nanebevzetí Panny
Marie „udělán dům k světskému řemeslu“, později na
jeho místě vznikl Panský dům čp. 192.
Roku 1810 odprodala dcera hraběte Sweerts-Sporcka Marie Barbora hraběnka O´Reilly Novoberštejnské panství Ernestu Waldsteinovi. Téhož roku,
před 210 lety věnoval Anton Ungermann dubskému
kostelu Křížovou cestu. Půvabné obrazy již řadu
let v kostele nevisí, protože zatím nedošlo k jejich
restaurování.
175 let letos uplyne od tragického požáru, který
poničil velkou část města. Vypukl v noci z 3. na

4. června a padlo mu údajně za oběť 95 domů
a 45 stodol. Shořela také střecha kostela a cibulové
báně na věžích. Došlo i k roztavení zvonů. Naštěstí
vnitřek kostela uchránila klenba, která požár vydržela
a nezřítila se.
Vyhořela také fara a stará radnice, která už nebyla
obnovena. Místo toho byla postavena radnice nová.
V roce 1850 byla posvěcena a zároveň se toho roku
Dubá stala centrem politického okresu Dubá a postupně i sídlem okresních úřadů.
Roku 1860 byly zřízeny školy v Zátyní a na Křenově. Škola v Zátyní byla po více jak sto letech zrušena
v roce 1964. Na Křenově byla škola jen krátce, po
postavení školy na Panské Vsi chodily děti z Nedamova, Křenova, Panské Vsi a části Plešivce tam.
Škola na Panské Vsi sloužila až do roku 1965, kdy
byla zrušena.
Sto let po ničivém požáru postihlo Dubou na
samém konci II. světové války velké bombardování.
Zničeno či vážně poškozeno bylo přes 30 domů
a řada hospodářských objektů, zahynulo na 50
obyvatel. Letadla Rudé armády shazovala prý bomby
na kolony ustupující německé armády. Podle některých záznamů to bylo 8. května, jiné zdroje uvádějí
9. květen – tedy již po oficiálním ukončení válečného
konfliktu.
myš

Snímek zachycuje bourání rozbombardovaného domu naproti Slávii v Dubé. Toto neštěstí postihlo město
J. Rupertová
na samotném konci druhé světové války. Uvádí se, že při bombardování zemřelo na 50 obyvatel.

Po vánočním a novoročním hodování přijde vhod
náročnější procházka, kdy se rychlá chůze po silnici
střídá s těžším terénem.
Na trasu dlouhou přibližně 8 km se vydáme z centra Dubé mšenskou silnicí do Rozprechtic. Cestou si
můžeme všimnout, že kácení stromů v lese vedle
silnice odhalilo další části rozprechtického lomového
komplexu.

Mineme odbočku k svatému Prokopovi, o pár
kroků dále si vlevo od silnice můžeme na informační
tabuli přečíst o přírodní rezervaci Mokřady horní Liběchovky, která zahrnuje většinu zamokřených údolí
podél potoka a jeho přítoků.
Na křižovatce, kde doprava odbočuje silnice na
Dražejov, půjdeme rovně do Pramenného dolu polní
cestou, značenou červenou turistickou značkou.
I toto údolí spadá do přírodní rezervace. Mineme
čerpací stanici bývalého dražejovského vodovodu z
roku 1907 a na rozcestí o něco dále se dáme doleva.
Cesta prochází napříč mokřinatým údolím k lesu,
kde nás mohou zaujmout nejen rozeklané skály, ale
také bunkr, postavený přímo u jejich paty.

Přes kopce a mokřiny

až do hlubokého úvozu se zpevněným povrchem.
Scházíme k silnici, vpravo od cesty se nám nabídne
nevšední pohled na zatopenou část údolí se stromy,
rostoucími z vody.
Na silnici se dáme vlevo a po přibližně 400 metrech odbočíme na zeleně značenou pěšinu doprava
přes mokřad, náležející opět do přírodní rezervace.
Přejdeme přes potok po dřevěném mostku a pak
sledujeme bílé tabulky, připevněné na kůlech, které
ukazují, kudy jít.

Původní cesta je totiž zavalená padlými stromy,
dokonce i nedaleký bunkr se skrývá pod změtí větví.
Doprava tu odbočuje znatelná pěšina vzhůru – vedla
původně do Křenova, ale byla přehrazena oplocením
pastviny. Škoda. My ale pokračujeme rovně. Za
bunkrem si můžeme prohlédnout informační tabuli
naučné stezky Dubsko-Kokořínsko nazvanou Stinné
lesní rokliny.
Přes cestu údolím na více místech padly mohutné
stromy, ale nenechme se tím odradit a po zelené
značce vystoupejme k Panské Vsi. Projdeme kolem
prvních domů a posléze nalevo míjíme bývalou školu

z roku 1887. U ní stojí mezi dvěma lipami kříž na
kamenném podstavci. Spolu s turistickou značkou
zabočíme doleva a vzápětí pěšinou okolo půvabné
roubenky scházíme doprava dolů. Pěšina nás dovede na kamenné schodiště, po kterém sestoupíme
do údolí, kde se opět setkáme s přírodní rezervací
Mokřady horní Liběchovky.

Cesta ústí na ždíreckou silnici, naproti vidíme
funkční čerpací stanici nedamovsko-ždíreckého vodovodu z roku 1913. Vedle ní stojí památník konce II.
světové války – původně to byl pomník obětem války
první. Za ním vidíme zbytky Ženského mlýna.
Na silnici se dáme doleva. Pod skalami vpravo si
všimneme dalšího z řady bunkrů, u zatáčky silnice
pak stojí ještě jeden. V mokřinách po levé straně
můžeme obdivovat mohutné trsy ostřice a posléze si
na informační tabuli naučné stezky můžeme přečíst
zajímavosti o mokřadech.
Silnice nás dovede na křižovatku u Černého
mlýna. Dáme se doleva a lipovou alejí po modré
turistické značce se vrátíme do Dubé.
myš

Cesta mírně stoupá, doprava z ní zahýbá odbočka, ale my pokračujeme dál rovně až na kraj lesa, kde
se dáme doprava a hlubokým úvozem vystoupáme
k rozcestí, u kterého stojí myslivecká kazatelna. Zde
se dáme silně vyježděnou cestou doleva a pokračujeme pěknými lesními partiemi až k dalšímu rozcestí,
kde půjdeme opět vlevo. Rozježděná cesta klesá
PLACENÁ INZERCE

ANTÉNNÍ A SATELINÍ TECHNIKA
Jaroslav NEKOLA

PRODEJ - MONTÁŽE - INSTALACE - SERVIS

Božíkov 77, 470 02 Česká Lípa, tel.:603 520 006, video.sat1@tiscali.cz
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Ze života škol
Adoptovali křečky

Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 jsme navštívili
zvířecí třídu o hodině matematiky. Rozhodli jsme
se, že si adoptujeme tři křečky syrské. Pojmenovali jsme je Hrabálek, Lentilka, Ňufík.
Budeme se o ně zodpovědně starat a pravidelně krmit v pondělí, ve středu a v pátek.
Mgr. Zdeňka Šepsová

Spaní ve škole

Přišel advent a s ním i naše tradiční spaní ve
škole. Tentokrát jsme se vypravili společně na
Mlejnek a tam si na ohýnku opekli buřtíky k večeři. Po návratu do školy jsme pekli perníčky, hráli
hry, soutěžili mezi sebou. Ve třídě jsme si rozložili
spacáky a po společném hraní a večerní hygieně
ulehli. Unaveni jsme postupně usínali.
Po probuzení nás čekalo balení, úklid a prostřeli jsme si stoly na snídani. Ta byla výborná.
Však jsme měli napečené dobrůtky od našich
maminek.
Druháčci, paní učitelka Pancová a teta Naďa

Zase o stupínek výše

Již počtvrté se naše škola účastnila mezinárodní matematicko-fyzikální soutěže s názvem
JUNIOR NÁBOJ 2019. V ní se utkaly čtyřčlenné týmy žáků druhého stupně základních škol
a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
Klání probíhalo současně na mnoha soutěžních
místech ve třech státech (ČR, Slovensko, Polsko)
a průběžné výsledky jsme mohli sledovat na
webu https://junior.naboj.org/.
Na začátku soutěže obdržel každý tým šest
příkladů. Jakmile některý z nich vyřešil, dostal
zadání dalšího. Obtížnost příkladů postupně
vzrůstala a kdo vyřešil v časovém limitu 120 minut
nejvíce příkladů, vyhrál. Úspěch nezávisel jen na
schopnostech jednotlivých členů, ale i na týmové
spolupráci.
Na Gymnáziu Česká Lípa dubskou školu
reprezentovali tři hoši z devátého ročníku a jeden
z osmé třídy. Letos se jim povedlo zabojovat, protože jejich umístění bylo nejlepší za celou dobu,
kdy ZŠ Dubá do soutěže vstoupila. Žáci totiž obsadili 6. místo! Před nimi bylo pouze Gymnázium
Česká Lípa, dvě velké školy z Nového Boru a ZŠ
Pátova. Za námi se pak umístily ostatní školy
z České Lípy a Skalice.
Gratuluji a děkuji za pěknou reprezentaci naší
školy.
Mgr. Miroslava Sochová

Družina v knihovně

26. listopadu 2019 jsem se s žáky vypravila na
návštěvu místní lidové knihovny. Ve dveřích na
nás už čekala paní Petra Mečířová, která se stará
o zdejší knihovnu. Povídala nám o knihách. Žáci
se dozvěděli, jak se knihy evidují a kde jsou uloženy. Knížky jsou obalené a mají svoje evidenční
číslo. Za odměnu nám paní přečetla pohádku
o Krysácích. Žáci si poté prohlíželi knížky. Zaujaly
je knížky o krtkovi, o mašince jménem Tomáš
a obrázkové knížky. Než jsme odcházeli, tak
každý dostal záložku do knížky. Do školy jsme se
vraceli s tím, že už zase něco víc víme o knihách.
Lenka Treutnerová

14

Soutěž ve finanční gramotnosti

V pondělí 9. listopadu jsme se zúčastnili soutěže
ve finanční gramotnosti na SŠ Klíč v České Lípě. Na
soutěži bylo přítomno 7 týmů z různých základních
škol – 5 z České Lípy, 1 z Nového Boru a my.
V průběhu klání jsme absolvovali 3 soutěžní části.
Nejdříve jsme měli za úkol vytvořit powerpointovou
prezentaci v anglickém jazyce na téma “Můj oblíbený umělec (My favourite artist)“ Vybrali jsme si
legendární skupinu Queen a společnými silami jsme
ji představili posluchačům za pomoci projekce naší
prezentace na plátno.
Dále nás čekali 2 testy s výběrem odpovědí. Jednalo se o finanční gramotnost, ve které jsme řešili
otázky ze světa peněz, bank, úrokových sazeb apod.
Druhý test byl zaměřen na tzv. FAKE NEWS, což jsou
manipulační, dezinformační a lživé zprávy, kterými je
v současnosti náš svět zaplaven. Ptali se nás například, jakým způsobem ověříme důvěryhodnost zpráv,
co je “fáma“ apod.

Prezentace i testy se nám vcelku povedly, přesto
nás mile překvapilo, že jsme se umístili na druhém
místě, za což jsme od organizátorů dostali kromě
svačiny i pěkné hmotné odměny. Pokud bude možnost, rádi se soutěže zúčastníme i v příštím školním
roce.
Matěj Macura, Matěj Šindelář, Kryštof Veselý

Druháčci se poprali s úkolem z ekotýmu

A jaký, že to úkol byl? Měli zjistit, jak daleko to mají
k tomu, aby vytřídili drobné elektro. Rozdělili se na
měřiče, zapisovače, nosiče, krokovače, nápovědu …
a vyrazili. Nejblíže to mají za roh ke školní jídelně, kde
je malá popelnice. Odtud se ještě vydali k samoobsluze, k obřímu kontejneru. Alespoň takové byly jejich
hlášky. Tam začalo to správné měření. Museli hodně
na špičky, oběhnout kontejner, správně zapsat…
Spolupráce byla důležitá. S pomocí paní učitelky
se jim vše povedlo naprosto skvěle. Jsou to šikulky
a když pracují v týmu, jsou prostě NEJLEPŠÍ.
Jana Pancová

Balónková Evička u druháčků

Sněhuláka, soba, berušku, motýlka, opici … To
vše a ještě více se dá vyrobit z balónků. Nevěříte?
Zeptejte se žáků z druhé třídy. Za nimi totiž dorazila
BALÓNKOVÁ EVIČKA a postupně jim vše ukazovala. Že není jednoduché takové zvířátko vyrobit
se brzy druháčci přesvědčili. S Evičkou si však užili
spoustu legrace a každý si nějaké to zvířátko odnášel
domů. Děkujeme za návštěvu.
Jana Pancová

Čertíci ve druhé třídě

Čertík zabloudil a hledal cestu zpátky do pekla. Na
cestě zpět ho čekala spousta úkolů z českého jazyka,
matematiky i prvouky. S většinou úkolů si však nevěděl rady. Pomohli mu malí čertíci z druhé třídy. Zažili

tak zábavné dopoledne plné učení. Byli šikovní. Za
svou pilnou práci si zasloužili odměnu od Mikuláše,
který je ve třídě navštívil. Samozřejmě se u některých
objevily slzičky, moc dobře věděli, že občas zazlobí.
Jana Pancová

Den v GALA

Ve středu 18. prosince jsme prožili den v GALA.
Svátečně oblečeni i naladěni jsme si povídali o slavnostních příležitostech a o vhodném oblečení.
Na závěr jsme ve skupinách vypracovali odpovědi
na záludné otázky ohledně názvů pánských obleků
(žaket, smoking, frak) a druhů dámských šatů (koktejlové, plesové šaty, lidový kroj).
Mgr. Zdeňka Šepsová

Poslední týden školy
v roce 2019

Muzeum čertů očima žáků 4. třídy

Představte si, že byste jeli jako já na výlet do
muzea čertů do Úštěka. Co jsme tam dělali? Takže,
šli jsme se třídou k autobusovému nádraží, kde jsme
čekali na autobus. Autobusem jsme jeli do České
Lípy, potom jsme šli na vlakové nádraží, kde jsme
zase čekali na vlak do Úštěka. Vlakem jsme jeli zhruba 20 minut a byli jsme tam. Šli jsme pěšky do muzea
čertů. Když jsme došli tam, tak nás vzali do strašně
tmavé místnosti, kde byli čerti. Potom jsme všichni drželi miminko čerta, které nám mělo splnit jedno přání.
S čerty jsme dali fotku a šli jsme dál. Ta paní, která
nás prováděla, nás odvedla do pekla. Ale opravdového pekla. V tom pekle byl čert, který měl křídla a říkal
nám, že v pekle není wifina. Nakonec nás zavedl
k Luciferovi a ten byl strašně vtipnej. Zavedl nás ke
kleci, do které jsme zavřeli všechny holky. Když jsme
vyšli ven, šli jsme na vlakové nádraží. Cestou jsme
se zastavili v cukrárně. Chvíli jsme si pohráli na hřišti
a zase jsme jeli vlakem do České Lípy. Z České Lípy
jsme jeli autobusem do Dubé. Domů jsme dorazili
v 15:10 hodin.
Samuel Randlíszek

Dne 3. 12. v úterý jsme vyrazili na výlet do muzea
čertů v Úštěku. Ráno jsme vyrazili z domova na autobusové nádraží a jeli do České Lípy a vlakem do
Úštěka. Nejdříve jsme si mohli něco koupit a potom
nás paní čertice provedla muzeem. V muzeu jsme
si mohli něco přát, vlastně nám dala do ruky malého
čertíka ve vajíčku, kterého jsme objali a něco si přáli.
Potom jsme byli v opravdovém pekle. Tam jsme byli
na prohlídce a u Lucifera. Ten nás dal do klece a
potom jsme si pořídili foto přímo s ním. Lucifer nám
ukázal, jakou má káru. Vlastně něco rezavého. A jelo
se vlakem do Lípy, kde jsme nakrmili kachny a autobusem zpět do Dubé. No výlet mých snů.
Tereza Heptnerová
V Úštěku jsem se měla hodně dobře. Byla tam
velká zábava. Nejdřív Pepa zatahal čerta za ocas a
ten si prdnul. A pak ho Ela polechtala na kopytu a to
se smál. Poté jsme šli do pekla. Tam jsme se setkali
se samotným králem čertů Luciferem. Nás holky
dal do klece. Kluci museli zpívat písničku, abychom
mohly ven.
Emma Jankotová

V pondělí 16. prosince žáci šesté třídy vyhlásili
první tematický den s názvem „Sportovní den“.
Sportovně oděni a v dobré náladě se všichni sešli
ve třídě. Zasportovali si, zasoutěžili a ještě si při tom
zopakovali matematiku.
Mgr. Zdeňka Šepsová

Výlet na Slovensko

Ve středu 11. prosince se obě první třídy naší školy
vydaly na setkání s prvňáky ze ZŠ Zlaté Moravce na
Slovensku. Jde o naší partnerskou školu v rámci projektu Ekoškola. Děti si vyměnily vzájemné pozdravy,
naše se divily, že jim rozumí. Došlo i na spoustu
dotazů a porovnávání školních podmínek obou škol.
Postupně se takto vystřídají všechny třídy naší školy
a jejich protějšky na Slovensku. Následná komunikace pak už bude probíhat mailem mezi třídními
učitelkami a dětmi zároveň. Jde o mimořádnou
možnost poznat, srovnat a zjistit podmínky běžného
školního života na škole v zahraničí. Jak se děti k sobě dostaly? Bez velkého cestování v teple kanceláře
skypovaly. Možná ale, že v budoucnu dojde na setkání opravdové, což by byl velký zážitek.
Mgr. Z. Wagenknechtová, Mgr. V. Matějková

FOTOHÁDANKA

Poznáte, co jsme si pro vás tentokrát
přichystali? Řešení na str. 16.
(foto Pepa Středa)
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Staročeské Vánoce

Jak se slavily Vánoce za časů našich prapraprababiček? Jaké tradice a zvyky byly dodržovány
a bez čeho se nebylo možné obejít? To všechno
se děti dozvěděly z Mateřské školy Dubá prostřednictvím divadelního programu “Staročeské
Vánoce“. Pomohly ozdobit stromeček sušeným
ovocem a slaměnými ozdobami, společně si
zazpívaly vánoční koledy , vyzkoušely si některé
z tradičních zvyků jako je pouštění lodiček , krájení jablíček , házení pantoflem.... Na závěr si
vyrobily svícen z jablíčka, který si odnesly domů.
za kolektiv MŠ G. Garrihy

Investiční akce realizované v roce 2019

V mateřské škole se průběžně a systematicky
snažíme o zlepšování vnitřního i vnějšího prostředí.
V uplynulém roce se opět podařilo uskutečnit několik větších akcí, které jsme realizovali s podporou
města.
Jako první bych ráda zmínila další (druhou) úpravu zahrady, o které jsem informovala již několikrát.
Na úpravu zahrady v přírodním stylu jsme získaly
finanční prostředky z MŽP-Státního fondu životního
prostředí, kam jsme podali žádost na základě výzvy,
kterou toto ministerstvo vyhlásilo již v roce 2018.
Na této úpravě se spolu s realizační firmou
a pracovníky mateřské školy podíleli i rodiče dětí navštěvujících mateřskou školu, rodiče z Klubu malých
Dubáčků a další dobrovolníci, kteří nám pomohli.
Celkové náklady na vybudování těchto úprav činily
577 327,-Kč, spoluúčast ve výši 86 599,-Kč poskytlo
Město Dubá ve formě nenávratné finanční výpomoci
nad rámec základního provozního příspěvku.
Další důležitou úpravou byla rekonstrukce soci-

álního zařízení v pavilonu Berušek. Tato rekonstrukce
byla plánována téměř tři roky, ale ceny, které vzešly
z výběrových řízení, vysoko přesahovaly plánovanou
výši investice. Až v letošním roce se podařilo sehnat
dodavatele zakázky s akceptovatelnou výší ceny.
Zakázku získala firma pana Emanuela Adamce.
Firma pracovala naprosto profesionálně, rychle,
čistě a zaslouží si velké poděkování. Cena zakázky
byla 277 517,-Kč. Tuto částku poskytlo město Dubá
jako účelovou dotaci nad rámec běžného provozního
rozpočtu.
Významnou investicí byla dílčí rekonstrukce
elektrického vedení, a to v pavilonu Sluníček. Tato
akce byla plně v kompetenci města Dubá – vyhlášení výběrového řízení, výběr dodavatele i financování. Cena za akci byla 279 981 Kč včetně DPH
a dodavatelem byla firma HKMT Elektro Jan Mader.
Postupně nás čekají ještě další 3 pavilony (Motýlci,
Berušky a hospodářská budova).
Zdena Šindelářová, ředitelka MŠ Dubá

Čerti v MŠ

I letošní rok za námi přišel na návštěvu Mikuláš,
čert a anděl. V pondělí 2. prosince jsme je přivítali
v naší školce písničkami a básničkami. Čertovi jsme
slíbili, že už budeme poslušní, anděl některým utíral
slzičky a Mikuláš nás odměnil nadílkou, ve které bylo
spousta sladkých dobrot i ovoce. Společně s námi
tuto událost sdílely i maminky s dětmi z polského
města Mirsk. Pro nás, i pro ně, to byl nezapomenutelný zážitek. Také bychom chtěli poděkovat žákům
devátého ročníku ZŠ, kteří za námi přišli ve čtvrtek
5. prosince. Mikulášovi a andělům jsme zazpívali písničku a s čerty se dokonce i někteří odvážlivci vyfotili.
Děkujeme a těšíme se příští rok.
Michaela Sloupová

ŘEŠENÍ FOTOHÁDANKY
Sněžné dělo (foto Pepa Středa)
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Klub malých Dubáčků
Vánoční dílna a divadlo

V úterý 10. prosince 2019 jsme v Klubu malých
Dubáčků na vánoční dílničce vyráběli voňavé medové svíčky a vánoční ozdoby z přírodního provázku.
Po dílničce nás přijelo rozesmát Divadlo Krabice
Teplice s pohádkou Vánoce u ježků. Děti si představení moc užily. Děkujeme všem, kdo se zúčastnili
a budeme se těšit na další společné akce.
Jaruška Rupertová

Předvánoční dílny

V prosinci jsme uspořádali dvě dílny pro členky
Klubu malých Dubáčků. Na jedné jsme šili znovupoužitelné pytlíky na potraviny a na další jsme pekli
perníčky a perníkové chaloupky. Děkuji všem maminkám, které si v předvánočním spěchu našly čas
a přišly tvořit.
Jaruška Rupertová

Andělská aukce

V čase prvního adventu jsme se rozhodli
udělat dobrý skutek, a proto jsme uspořádali
aukci pro Adámka Číže. Do dražby jsme věnovali největšího anděla z naší výroby. Dražba byla
do poslední minuty velice napínavá a celková
vydražená částka 5.750 Kč překvapila nejen nás.
Děkujeme za velký zájem všech zúčastněných
a zejména manželům Velebným, kteří aukci vyhráli.
Celková vydražená částka 5.750 Kč byla připsána
na transparentní účet Sarema Liberec, kde Adámek podstoupí intenzivní rehabilitace.
Jaruška Rupertová

Mikulášská nadílka

V úterý 5. prosince 2019 chodí Mikuláš se svou
družinou, aby rozdal dobroty všem hodným dětem.
Mikuláš, anděl i čerti navštívili Klubový dům. Děti
Mikulášovi zpívaly písničky, recitovaly básničky
a dokonce jedno z dětí ukázalo, jak se správně dělají
kliky. Žádné z dětí neodešlo s prázdnou, ale s balíčkem sladkostí od anděla.
Jaruška Rupertová

J. Rupertová
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Sport
Přijďte se podívat na trénink mladých florbalistů

Už jste slyšeli, že Základní škola Dubá a FBC
Česká Lípa s podporou Města Dubá založily na
podzim roku 2019 florbalovou akademii?
Cílem florbalové akademie je rozvíjet nadšení ke
sportu, budovat správné sportovní návyky a podporovat sportovní růst mládeže.
Zajímá vás více? Přijďte se podívat, pravidelné
sportovní tréninky se zaměřením na florbal pod vedením trenéra z FBC Česká Lípa jsou otevřené pro
každého - pro kluky i pro děvčata od sedmi let, a to
nejen z Dubé, ale i z okolí. Kdy a kde? Každý čtvrtek
od 15 hodin ve školní tělocvičně.
Kontakt na trenéra je - Vojta Legner, telefonní číslo
731 402 543, e-mail: vojtalegner@seznam.cz.
Vítáni jsou všichni, kdo se nebojí pohybu a mají
chuť se učit hrát florbal.
Pavel Mojtek

Dubský KK Beringin má opět mistry ČR v tradičním karate Fudokan

30. listopadu 2019 se konalo MČR v Praze
v Kobylisích. Hala v Kobylisích je mojí srdcovkou,
probíhaly zde moje první tréninky, byly mi 2 roky.
V této hale předcvičovala má babička sokolské děti,
mezi které jsem patřil i já. Halu jsem navštívil po 34
letech. Naproti Sokolu se nachází tělocvična, ve
které jsem začal v devíti letech díky svému dědovi
trénovat tradiční karate. Tento den byl pro mne vzpomínkový. Moc mi záleželo na výsledcích dubského
Beringinu, možná víc než kdykoliv předtím.
Mladší žáci už mají MČR 2019 dávno za sebou.
Pro velkou účast je MČR 2019 rozděleno na dvě
poloviny. Nyní nastoupili starší žáci a senioři.
Za KK Beringin a město Dubá nastoupili:
- Natálie Hrušková v disciplínách: Kata, Kumite,
Fukugo, Enbu
- Marek Hruška ml. - federací uvolněn do starších
žáků v disciplíně Enbu s Natálií
(Disciplínu Enbu vrátil do života právě KK Beringin
cca před 11 lety a Marek s Natálií v této mistrovské
disciplíně přivezli do Dubé před několika lety 4. místo
z Mistrovství světa.)
- Tomáš Rejholec - Kata, Kata tým
- Jiří Soušek - Kata, Kata tým, Kumite, Fukugo
a Kumite tým
- Marek Hruška st. - Kata, Kumite, Kumite tým
- Robin Šimánek - Kata, Kata tým, Kumite, Fukugo
a Kumite tým.
Robin před měsícem vyrazil za Beringin na Mistrovství světa do Stuttgartu a přivezl nám do Dubé
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krásné 3. místo za Kumite tým. Velké díky mu patří
nejen za dřinu, ale i za to, že naše město Dubá dostává do podvědomí i za hranicemi naší země. Robine,
díky a jen tak dál.
Všichni zabojovali a dosáhli těchto výsledků:
- Natálie Hrušková - 3x zlato + Marek Hruška ml.
3. místo Enbu
- Kata tým - kluci přivezli stříbro (byli poraženi týmem
z Brna, který patří dlouhá léta do reprezentace naší
země)
- Kumite tým - vyhráli jsme 1. místo a porazili tak
smíšený tým z Prahy a Ústí nad Labem
- Fukugo - 1. místo Robin Šimánek
2. místo Jiří Soušek
- Kata - 1. místo Marek Hruška st.
- Kumite - 1. místo Marek Hruška st.
Všichni soutěžící z Dubé se dostali na bednu,
blahopřejeme. Musím se přiznat, že jsem byl rád za
to, že do našeho městečka vezeme slušné úspěchy,
ale také z toho důvodu, že jsem tímto způsobem mohl
vzdát hold svým předkům. Faktem je, že po těch letech trénování a 11 letech reprezentování Dubé jsem
už značně poničen a opotřebován. Snad to nebude
horší a nějakou dobu vydržím, než to převezme nějaký jiný Beringiňák.
Zajímavostí je, že mi byla opět nabídnuta plně profesionální liga v Indii a 8. 12. se mohlo nejen mé rodině na čas ulevit. V prosinci jsem mohl reprezentovat
v Indii a v dubnu zase v Dubai. Nikomu se moc neuleví, zůstávám v Dubé s dětmi, kterým jsem příkladem.
KK Beringin je pro mě nejdůležitější. Doufám, že tuto

příležitost dostane jednou někdo z mých svěřenců,
naděje je v podstatě v každé dubské ratolesti. Stačí
jen disciplinovaný a pravidelný trénink.
Šanci tedy nemají jen stávající členové KK Beringin, ale i třeba děti ze školky, ze školy a klidně
i výrazně starší, protože nikdy není pozdě.
Teď nás čeká Vánoční pohár a MČR tradičního
karate. Tradiční karate je federací, do které patříme.
V době, kdy budete prohlížet Dubáček bude již tato
soutěž za námi, tak předem všem dětem držím
palce.
Na závěr bych rád poděkoval vedení školy
v Dubé za umožnění využívání prostor na přípravu
a samotnému vedení města Dubá za finanční a morální podporu. Jelikož jsme tým klubu z Dubé, velice
mi záleží na dobré reprezentaci v oblasti sportovních
a volnočasových aktivit.
Členům KK Beringin přeji trpělivost, odhodlání
a neústupnost v sebezdokonalování. Všem ostatním
přeji vše nej do nového roku, ale hlavně zdraví a tím
pádem štěstí, protože to ostatní je jen hra.
Za KK Beringin Marek Hruška
Nábory - tréninky v roce 2020
- PO a ST - karate - 16:00 až 17:00 h.
- PO a ST - kruhové tréninky a kondiční cvičení v době 17:00 až 18:00 h.
- PO a ST - reálná sebeobrana + kondiční
zdokonalování pomocí cvičení různých bojových umění

Kultura
Česko zpívá koledy

Dne 11. prosince 2019 proběhla akce „Česko
zpívá koledy“ na Masarykově náměstí v Dubé.
Tato akce se stala již tradiční a její kouzlo spočívá
v tom, že ve stejný moment zpívají lidé v celé
zemi i za jejími hranicemi několik stejných koled.
Začátek byl v 18 hodin a jako první jsme uctily minutou ticha památku obětí z Ostravské nemocnice.
Poté jsme zazpívali koledy: Nesem vám noviny,
Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do betléma,
Jak jsi krásné neviňátko, Pásli ovce valaši a Vánoce,
Vánoce přicházejí.
Poděkování patří Daně Civínové za stánek s občerstvením, kde měla pochoutky k zakousnutí a také
něco na zahřátí. Poté děkujeme všem, kteří se na
přípravě a průběhu této akce podíleli a každému, kdo
si přišel s námi zazpívat a nasát vánoční atmosféru.
Těšíme se na vás zase příští rok.
Petra Mečířová

Městská knihovna představuje

Chlapec, který následoval svého otce do Osvětimi – Jeremy Dronfield
Městská knihovna Dubá vám představuje příběh o odvaze,
lásce a přežití. Kniha vychází z tajně vedeného deníku a je
podložena důkladným archivním výzkumem.
Gustav Kleinmann, vídeňský židovský čalouník, je v roce
1939 zatčen nacisty a spolu se svým dospívajícím synem
Fritzem odvlečen do německého Buchenwaldu. Tam začíná
jejich nepředstavitelný příběh plný násilí, hladu a nucených
prací, v rámci nichž budovali koncentrační tábor, své vlastní
vězení.
Když Gustava zařadili do transportu do Osvětimi, což se
tehdy rovnalo rozsudku smrti, odmítl ho Fritz opustit. V časech hrůz, jichž se stali svědky, i utrpení, jež prožili, je naživu
držela jediná jistota: láska mezi otcem a synem.
Chlapec, který následoval svého otce do Osvětimi je připomínkou jak té nejlepší, tak té nejhorší stánky lidství, síly
rodinného pouta i nezdolnosti lidského ducha.
Petra Mečířová

Městská knihovna Dubá
má otevřeno každou
středu od 16 do 18 hodin
a čtvrtek od 15 do 17 hodin.

Kulturní dění v roce 2020 zahájí Masopust

V letošním prvním vydání Dubáčku vám přinášíme kulturní kalendář pro rok 2020. První akcí, na
kterou se můžete těšit, je tradiční a stále oblíbenější
Masopust. Masopustní průvod je naplánovaný na 22.
února a v příštím vydání městského zpravodaje na
něj nejdete pozvánku se všemi podrobnostmi.
Které masky nebudou letos v průvodu chybět?
Princezny? Indiáni? Medvědi nebo jiná zvířátka?
Necháme se překvapit. Fantazii se meze nekladou.
Jedno je ale jisté, a to sice, že už teď můžete začít

přemýšlet, v přestrojení za koho vyrazíte vy.
V kulturním kalendáři pro letošní rok samozřejmě
nechybí ani jiné oblíbené akce, jako je Pálení čarodějnic, Jarní trhy, které se letos budou konat teprve
podruhé, Den rodiny Klubu malých Dubáčků, Pohádkový les Mateřské školy Dubá, Letní slavnosti, Mezinárodní jazzové dny Dubá - Nedamov, které zvou
na svůj 26. ročník, III. Dubské dřevosochání, Dny
evropského dědictví a mnoho dalších. Na všechny
akce jste srdečně zváni.
mar

Mikuláš v Zakšíně

V předvečer svátku sv. Mikuláše bylo možné
i v Zakšíně potkat postavy Mikuláše, čerta a anděla,
tak jako na spoustě dalších míst naší vlasti. Mikuláš
se svou družinou, andělem a dvěma čerty, navštívil
na 20 dětí, žijících nejen v Zakšíně, ale také potěšil
děti na Dubové Hoře. Ti hodnější nevšední družinu
vyhlíželi a nemohli se dočkat návštěvy, a ti zlobivější
se schovávali mamince v kuchyni a slibovali nápravu.
Mikuláš na každého výrostka věděl, jak moc celý rok
zlobil a děcka jen nevěřícně kroutila hlavami. Andulka
se této družiny bála tolik, že básničku přednesla skrze špehýrku ve dveřích a Pepu si čert už, už nakládal
do pytle. Na konec si čerti letos nikoho neodnesli
a všechny děti byly za hezkou básničku obdarovány.
Tímto děkujeme Mikulášovi a jeho přátelům, že se
starají o udržování této hezké tradice a budeme se
těšit na příští rok.
Martin Dvořák
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