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Rozhovor se starostkou

Blahopřeji Vám k vynikajícímu výsledku,
kterého jste v říjnových komunálních volbách
dosáhla. Čekala jste takový výsledek? Jak si
tento úspěch vysvětlujete?
Nejprve bych chtěla upřímně a ze srdce poděkovat všem voličům, kteří svůj hlas dali mně osobně nebo celé naší kandidátce. Myslím, že nikdo nemůže s jistotou předpokládat, jak komunální volby
dopadnou, nic totiž není křehčí, než důvěra voličů.
Na jejich přízni se může podepsat každé šlápnutí
vedle, kterého se člověk během funkčního období
chtě, nechtě může dopustit. V obcích nebo menších městech, jako je Dubá, se prakticky všichni
známe, žijeme tu spolu, potkáváme se na každém
rohu. Někdy je to výhoda, někdy nevýhoda, protože osobní zkušenost nebo názor na jednotlivé
kandidáty může zastínit práci, kterou ten dotyčný
během volebního období odvedl. Ideální kombinace je, když jsou s vámi občané spokojeni v obou
rovinách. A já bych si výsledek nedávných voleb
ráda vysvětlila přesně takhle.
Je pravdou, že volební program, s nímž
NEZÁVISLÍ s Vámi v čele vstupovali do minulého volebního období, se až na drobné výjimky, podařilo splnit. Se zajímavým programem
jste přišli i tentokrát. Co Vy osobně vnímáte
jako prioritu?
Myslím, že z projektů, s nimiž jsme se v posledních letech zabývali, je patrné, že jednou z priorit
pro nás nadále zůstává zprovoznění Slávie. Práce
na Slávii zatím probíhají podle našich představ, nenarazili jsme na větší komplikace. Pokud vše půjde
tak hladce jako doposud, věřím, že v horizontu cca
tří let bychom mohli zprovoznit sál. Pokračovat budeme také v rekonstrukci naší technické památky
sušárny chmele, o tom jsme ostatně již mnohokrát
psali ve zpravodaji. Novinkou v našem programu je
rekonstrukce bývalého objektu Elite, který jsme zakoupili do majetku města a jeho přestavba na „Lé-

kařský dům“. Tímto krokem bychom do budoucna
chtěli zajistit, aby zde občanům byla stále k dispozici tolik potřebná lékařská péče.
Co je podle Vás pro vykonávání funkce starostky nejdůležitější?
Určitě nejdůležitější je mít kolem sebe spolehlivý tým lidí, s nimiž pracujete. Já osobně mám velké
štěstí, protože na našem úřadě přesně takoví lidé
pracují. Velkou oporou jsou mi především pan místostarosta Tomáš Novák (SLK) a tajemník našeho
úřadu pan Bedřich Janďourek. Na oba se mohu
plně spolehnout. Neméně důležitá je bezproblémová spolupráce s ostatními zastupiteli. Konflikty k nimž docházelo v minulém volebním období,
byly nepříjemné a myslím, že i zbytečné a rozhodně byly vyvolávány spíše z osobních důvodů, než
proto, že bychom dělali svoji práci špatně. Ostatně,
vzhledem k výsledku voleb to tak pravděpodobně
vnímala i většina voličů. V nynější sestavě zastupitelstva máme i zcela nové tváře a já doufám, že
spolupráce s nimi bude přínosná. Důležité samozřejmě je naslouchat přáním, potřebám a podnětům
našich občanů. Ostatně spousta věcí, které jsme
realizovali, vzešla právě ze strany občanů.
To je pravda, v našem městě je skutečně
celá řada aktivních občanů s dobrými nápady.
Ano, mohla bych jich vyjmenovat nespočetně,
ale nerada bych někoho opomněla. Ve zvláštním
vydání zpravodaje jsem se zmiňovala o tom, jak
si vážím všech, kteří se aktivně podílejí na rozvoji aktivit pro naše občany, ať už se jedná o dubské Veterány, Klub malých Dubáčků, Karate Klub
Beringin, Dubské mažoretky, Foto klub, Rybářský
kroužek nebo TJ Slavoj atd. Myslím, že je skvělé,
že si nejen dospělí, ale i děti mohou vybrat z mnoha aktivit. Navíc také ještě reprezentují naše město na mnoha soutěžích nebo kulturních akcích za
hranicemi Dubé. Hrozně jim fandím.
Chtěla jsem se tomuto „neveselému“ tématu vyhnout, když je tento rozhovor doposud laděný vyloženě pozitivně, ale nedá mi se
nezeptat... Bude město pokračovat v obnově
městského hřbitova v Dubé?
Nemyslím, že je to negativní téma. Naopak, to
že jsme se pustili do obnovy hřbitova, vidím jako
velice důležitou věc. S novou čelní zdí a kolumbáriem vypadá hřbitov rázem úplně jinak. Hlavně se
nám tak opět na nějakou dobu podařil vyřešit problém s nedostatečnou kapacitou zbývajícího vol-

JUBILEA

NAROZENÍ

Nedílnou součástí prvního povolebního vydání
městského zpravodaje by měl být rozhovor s nově
zvoleným nejvyšším představitelem našeho města.
V případě Dubé se nejedná o novou tvář, ale o „staronovou“ starostku Mgr. Zdeňku Šepsovou (NEZÁVISLÍ), která získala nejen největší podporu voličů
ze všech kandidátů, ale rovněž, a to již potřetí, také
důvěru zastupitelů, kteří si ji 6. listopadu na veřejném zasedání opětovně zvolili do svého čela.

Raiserová Františka, Dubá 90 let
Ingvort Jiří, Dubá 70 let
Miler Miroslav, Dubá 70 let
Kašpar Karel, Dubá 80 let
Drlík Zdeněk, Bukovec
Petráň Josef, Dubá 85 let
Salvét Jaroslav, Dubá
Odvárka Jaromír, Dubá

Kadochová Veronika, Dubá

ÚMRTÍ

Blažková Eva, Dubá
Charouzek Petr, Dubá
Jiskrová Zdeňka, Panská Ves
Martínková Dagmar, Dubá

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, chviličku postát
a tiše vzpomínat.
Dne 28.11.2014 uplyne 7 let, co nás navždy opustil
náš milovaný syn, manžel, tatínek, bratr, strýc, švagr
pan Ladislav Chramosta z Vrchovan. Stále vzpomínají
rodiče, manželka s dětmi a sourozenci s rodinami. Kdo
jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkujeme.

ného místa. V současné době připravujeme nový
pohřební řád a ceník. Na toto téma rovněž připravujeme článek do příštího zpravodaje. Po opravě
zoufale volají i další části obvodové zdi, takže jsme
zde určitě ještě neskončili. To samé platí i pro zdejší zeleň, i ta si žádá obměny.
A co nedamovský autokemp?
V našem programu zůstává autokemp jako jedna z priorit. Rozvoj cestovního ruchu je pro nás jedno z klíčových témat. Ve výstavbě dalších nových
chatek budeme pokračovat i nadále. Do areálu autokempu investujeme pravidelně každý rok, ať už
se jedná o letní kino, výstavbu chat nebo nákup
nových herních prvků. Myslím, že to, že kemp neskutečně prokoukl, je nepopiratelný fakt.
A co místní komunikace? I ty máte v programu. Jaké akce v této oblasti plánujete?
V nedávné době byla dokončena rekonstrukce
úseků místních komunikací v Dubé, ve Dřevčicích
a na Křenově. Rekonstrukcí v uplynulém volebním
období prošly také komunikace v Deštné či Zakšíně. Naši pracovníci opravili komunikaci procházející
Panskou Vsí, opravili výmoly na Nedvězí atd. Některé z menších oprav jsme schopni zajistit vlastními silami, na jiné je třeba využít odbornou firmu.
Výhledově plánujeme řešit celkovou rekonstrukci
ulic Školní a Poštovní, to bude nákladná akce a
je třeba při ní spolupracovat např. i se společností SČVK, neboť provézt rekonstrukci povrchů bez
rekonstrukce kanalizace by nemělo význam. Změn
tu dozná i šíře komunikace a chodníků, vyřešit je tu
třeba parkování, neboť stáním po obou stranách je
tu mnohdy znemožněn průjezd větším vozidlům.
Chtěla byste závěrem něco vzkázat našim
občanům?
Ano, chtěla bych je co nejsrdečněji pozvat na
rozsvícení vánočního stromku a zahájení Vánoční
výstavy, a to v sobotu 29. 11. v obvyklou dobu. Pozvánku, kterou jsme připravili, naleznete uvnitř Dubáčku. Věřím, že se na této oblíbené akci sejdeme
v co největším počtu.
Děkuji Vám za příjemný rozhovor a dovolte
mi, abych Vám jménem redakční rady do dalších čtyř let popřála mnoho pracovních i osobních úspěchů.
Děkuji a slibuji, že udělám maximum proto,
aby Dubá nadále vzkvétala a byla pro všechny
místem, kde se bude dobře žít a kam se všichni
budou rádi vracet.

Z městské matriky
Kateřině Kaštovské k jejím 80. narozeninám
80 let řekne se krátce,
co je v nich však starostí, radosti i práce!
Kniha života se otevírá na 80. stránce,
ať je v ní pro Tebe psáno,
že je Ti štěstí a zdraví přáno.
Každý den přijmi vděčně,
který Ti Pán Bůh dal.
Na světě nejsme věčně,
vždyť je to vzácný dar!
Krásné narozeniny Ti ze srdce přejí
Tvoje děti Eva, Josef, František
a vnoučata.
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Zprávy z radnice

telefon: 487 870 201
Volební strana č. 1
Politické hnutí
NEZÁVISLÍ
4 mandáty
2 150 hlasů pro stranu
poměr hlasů k základu 34,30 %
počet
hlasů

jméno a příjmení
kandidáta

Volební strana č. 2
Sdružení nezávislých kandidátů
Občané Dubé
1 mandát
721 hlasů pro stranu
poměr hlasů k základu 11,50 %
počet
hlasů

283
259
242
214

zvolení zastupitelé
Mgr. Zdeňka Šepsová
MUDr. Jiří Klement
Mgr. Jana Mašková
Ludmila Kadlečková

180
164
134
162
175
214
123

náhradníci
Miroslav Novák
Mgr. Jindřiška Skalická
Karel Šimo
Emanuel Adamec
Antonín Lupoměský
Ing. Irena Žalovičová
Mgr. Milan Mordačik

123
92
91
84
40
45
62
49
40
42
53

Volební strana č. 3
Politické hnutí
Starostové pro Liberecký kraj
2 mandáty
1 229 hlasů pro stranu
poměr hlasů k základu 19,61 %
počet
hlasů
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jméno a příjmení
kandidáta

jméno a příjmení
kandidáta
zvolení zastupitelé
Ing. Lucie Dostálová
náhradníci
Miloslava Vokolková
Václav Hátle
Vítězslav Hvolek
Michaela Bartošová
Jaroslav Salvét
Mgr. Petra Šolcová
Alena Pavlíková
Markéta Danielová
Roman Bartoš
Denisa Karešová

e-mail: mesto.duba@tiscali.cz

Informace o výsledku voleb do Zastupitelstva města Dubá

Ve dnech 10. a 11. října 2014 se uskutečnily volby do Zastupitelstva města Dubá pro volební období 2014 – 2018. Bylo voleno jedenáctičlenné
zastupitelstvo. V této souvislosti byly ustanoveny tři volební okrsky: okrsek č. 1 – Dubá (voliči
v seznamu 1 148), okrsek č. 2 – Dřevčice (voliči v seznamu 147) a okrsek č. 3 – Deštná (voliči
v seznamu 126). Celkový počet voličů v seznamech činil 1 421. Celkem platných hlasů bylo 6
267. Celková volební účast byla 44,76 %.
Po provedeném sečtení výsledků voleb za tyto
tři volební okrsky, a po jejich závěrečném zpracování Českým statistickým úřadem, vám tímto
sdělujeme konečné výsledky.

Volební strana č. 4
Politická strana
Občanská demokratická strana
2 mandáty
1 218 hlasů pro stranu
poměr hlasů k základu 19,43 %
počet
hlasů

jméno a příjmení
kandidáta

198
183

zvolení zastupitelé
Tomáš Novák
Eva Jelenová

194
157

zvolení zastupitelé
Tomáš Novák
Lubomír Wagenknecht

165
149
113
79
52
74
65
82
69

náhradníci
Linda Staňková
Jaroslav Hoza
Jaroslava Sloupová
Zbyšek Stibor
Lubomír Kučera
Ondřej Hrabě
Jiří Kadleček
Mgr. Jana Staňková
Ing. Jaroslav Ptáček

143
113
100
73
70
96
89
106
77

náhradníci
Martin Fuxa DiS.
Mgr. Veronika Matějková
Martin Mynařík
Mgr. Naděžda Mrňavá
Blanka Kubíková
Danuše Civínová
Jaroslav Pokorný
Tomáš Mařík
Bc. Aneta Kučerová

Volební strana č. 5
Sdružení nezávislých kandidátů
Dubská Volba
2 mandáty
949 hlasů pro stranu
poměr hlasů k základu 15,14 %
počet
hlasů
102
100
99
95
92
80
71
88
74
80
68

jméno a příjmení
kandidáta
zvolení zastupitelé
Gabriela Garrihy
Jiří Samec
náhradníci
Luboš Libich
Martina Lhotáková
Milan Netrh
Hynek Pauzr
Karel Půček
Milan Horecký
Monika Dvořáková
Zdeněk Hejduk
Roman Macura

Všichni kandidáti ze všech volebních stran seřazení podle počtu obdržených hlasů
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18. - 19
18. - 19
20. - 21
20. - 21
22.
23.
24. - 25
24. - 25
26.
27.
28.

počet hlasů
283
259
242
214
214
198
194
183
180
175
165
164
162
157
149
143
134
123
123
113
113
106
102
100
100
99
96
95

kandidát
Mgr. Zdeňka Šepsová
MUDr. Jiří Klement
Mgr. Jana Mašková
Ludmila Kadlečková
Ing. Irena Žalovičová
Tomáš Novák (SLK)
Tomáš Novák (ODS)
Eva Jelenová
Miroslav Novák
Antonín Lupoměský
Linda Staňková
Mgr. Jindřiška Skalická
Emanuel Adamec
Lubomír Wagenknecht
Jaroslav Hoza
Martin Fuxa DiS.
Karel Šimo
Mgr. Milan Mordačik
Ing. Lucie Dostálová
Jaroslava Sloupová
Mgr. Veronika Matějková
Tomáš Mařík
Gabriela Garrihy
Martin Mynařík
Jiří Samec
Luboš Libich
Danuše Civínová
Martina Lhotáková

Pořadí
29. - 30
29. - 30
31.
32.
33.
34.
35.
36. - 37
36. - 37
38.
39.
40. - 41
40. - 41
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54. - 55
54. - 55

počet hlasů
kandidát
92
Miloslava Vokolková
92
Milan Netrh
91
Václav Hátle
89
Jaroslav Pokorný
88
Milan Horecký
84
Vítězslav Hvolek
82
Mgr. Jana Staňková
80
Hynek Pauzr
80
Zdeněk Hejduk
79
Zbyšek Stibor
77
Bc. Aneta Kučerová
74
Ondřej Hrabě
74
Monika Dvořáková
73
Mgr. Naděžda Mrňavá
71
Karel Půček
70
Blanka Kubíková
69
Ing. Jaroslav Ptáček
68
Roman Macura
65
Jiří Kadleček
62
Mgr. Petra Šolcová
53
Denisa Karešová
52
Lubomír Kučera
49
Alena Pavlíková
45
Jaroslav Salvét
42
Roman Bartoš
40
Michaela Bartošová
40
Markéta Danielová
šedě označeni jsou zvolení zastupitelé
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Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 8/2014 ze dne 2. října 2014 z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá s komentářem starostky města Dubá. Zveřejněna je upravená
verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Zastupitelstvo města Dubá na svém zasedání přijalo následující usnesení:
1) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený program veřejného zasedání Zastupitelstva
města Dubá č. 8/2014.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu pana MUDr. Jiřího Klementa a pana Lubomíra
Wagenknechta a zapisovatele usnesení paní Evu
Jelenovou.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 7/2014 ze dne 4. září 2014, včetně nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 8/2014 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha.
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost
– složka č. 2/14): pozemková parcela parcelní číslo 1362/1, ostatní plocha o výměře 500 m2, v obci
Dubá, katastrální území Nedamov. Strana kupující:
pan P.B. a paní M.B. (ideální 2/3 nemovitosti), a pan
V.K. a paní M.K., (ideální 1/3 nemovitosti), celková
kupní cena činí 20 000,- Kč plus správní poplatky,
vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín
podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se
stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde
k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento
schválený prodej zrušen.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr
byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost – složka č. 15/14): podle vypracovaného geometrického
plánu se jedná o pozemkovou parcelu parcelní číslo 326/27, trvalý travní porost o výměře 403 m2,
včetně porostů, v obci Dubá, katastrální území Nedamov. Strana kupující: pan K.P. a paní H.P., kupní
cena činí 23 620,- Kč plus správní poplatky, vše se
splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde
k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento
schválený prodej zrušen.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4c) ROZHODLO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě doporučení odborného
lesního hospodáře Městských lesů Dubá odkoupit
do vlastnictví města Dubá (složka č. 17/14) nabízené pozemky včetně porostů: pozemkovou parcelu

parcelní číslo 257/2, trvalý travní porost o výměře
2 619 m2, pozemkovou parcelu parcelní číslo 265,
ostatní plocha o výměře 667 m2, pozemkovou parcelu parcelní číslo 276/2, ostatní plocha o výměře
580 m2, pozemkovou parcelu parcelní číslo 276/
3, ostatní plocha o výměře 2 675 m2, pozemkovou parcelu parcelní číslo 276/4, trvalý travní porost o výměře 11 610 m2, a podle vypracovaného
geometrického plánu pozemkovou parcelu parcelní číslo 460/6, orná půda o výměře 12 309 m2, v
obci Dubá, katastrální území Horky u Dubé. Jedná
se o pozemky s lesními porosty, které navazují na
pozemky městských lesů. Strana prodávající: paní
M.B., kupní cena činí 335 060,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu „CL Dubá, Dlouhá st.p.
38/1, úprava kNN“, mezi městem Dubá (budoucí
strana povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s.,
Děčín (budoucí strana oprávněná), která se týká
vybudování (umístění a provozování) nového zařízení distribuční soustavy – podzemní kabelové vedení, v rozsahu 3 m2, na části městského pozemku
p.p. p.č. 21/2, v obci Dubá, katastrální území Dubá.
Jednorázová finanční náhrada za zřízení práv odpovídajících věcnému břemeni je sjednána ve výši
1 000,- Kč bez DPH. Podmínkou souhlasu města
Dubá k této stavební akci je, že celou stavbu musí
provést odborná firma a dále vzhledem k tomu, že
stavbou bude dotčena městská komunikace (překop
přes celou šíři komunikace), musí být po provedení
výkopových prací položen nový asfaltový válcovaný
povrch v celé šíři komunikace a délce 3 metrů.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5a) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva rozpočtovou změnu č. 6 rozpočtu města
Dubá na rok 2014, viz příloha.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 1

komentář starostky: Rozpočet bude upraven na
straně příjmů o přijatou dotaci na bezbariérovost
letního kina a doplatek na sanaci svahu, celkem
o 290 tisíc Kč. Položka 1335 – Poplatky za odnětí
lesní půdy bude navýšena o 32 tisíc Kč, což je dorovnání na skutečné příjmy. Vlastní příjmy se dále
zvyšují v paragrafu 5512 – Požární ochrana o 6
tisíc Kč, které město získalo jako náhradu od pojišťovny za výjezd hasičů. Úprava výdajů spočívá
v navýšení paragrafů: 3613 – Nebytové hospodářství o 290 tisíc Kč na nutnou opravu staticky naru-

šené zasedací místnosti v Klubovém domě, 5512
– Požární ochrana o 38 tisíc Kč. Celkem se strana
příjmů i výdajů rozpočtu zvyšuje o 328 tisíc Kč. Po
úpravě č. 6 jsou celkové příjmy 32 milionů 19 tisíc
Kč a výdaje 33 milionů 19 tisíc Kč, výsledek hospodaření zůstává stejný jako po minulých úpravách
mínus 1 milion Kč.
5b) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního výboru zastupitelstva týkající se: hospodaření města
Dubá za část roku 2014, které vykazovalo do konce září výsledek +3 miliony 279 tisíc Kč; a stavu
finančních prostředků města Dubá k datu 30. 9.
2014, který byl 11 milionů 353 tisíc Kč.
6a) NESCHVÁLILO protinávrh zastupitele pana
Milana Netrha oproti návrhu paní starostky na vydání nové obecně závazné vyhlášky města Dubá č.
5/2014, K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se
reguluje provozování zábavní pyrotechniky, s úpravami v článku 3 odstavci 2 předložené obecně závazné vyhlášky.
pro schválení: 1 proti schválení: 8 zdrželo se: 1

6b) VYDALO na návrh paní starostky novou obecně závaznou vyhlášku města Dubá č. 5/2014, K
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje
provozování zábavní pyrotechniky, viz příloha.
pro schválení: 9 proti schválení: 1 zdrželo se: 0

komentář starostky: Nová vyhláška se od původní
liší pouze tím, že starosta může na základě žádosti
udělit v konkrétním případě výjimku pouze rozhodnutím – správním řízením. Je tedy vždy nutné včas,
minimálně 14 dní předem, o výjimku zažádat.
7) ROZHODLO na návrh paní starostky v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky Veřejné zakázky malého rozsahu na akci „SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V MĚSTĚ
DUBÁ“, kterou je nabídka dodavatele společnosti Šálek s.r.o., IČ 26277336, se sídlem Prostějov.
Akce bude provedena tímto dodavatelem podle
jeho cenové nabídky, cena činí celkem 510 488,Kč bez DPH. V případě neschválení finanční podpory z Operačního programu životní prostředí se
toto zadávací řízení jako celek zruší.
SCHVÁLILO návrh kupní smlouvy mezi městem Dubá a společností Šálek s.r.o., IČ 26277336,
se sídlem Prostějov. Kupní smlouva nabude účinnosti poskytnutím dotace z Operačního programu
životní prostředí.
POVĚŘILO starostku města Dubá podpisem
kupní smlouvy po uplynutí lhůty pro podání námitek.
Pokud by nedošlo k podepsání smlouvy o dílo z důvodu odstoupení vybraného dodavatele od realizace
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zakázky nebo z důvodu nedostatku jeho součinnosti
k uzavření kupní smlouvy,
pak bude zakázka zadána společnosti s další nejnižší cenovou nabídkou podle Zprávy hodnotící
komise o posouzení a hodnocení nabídek ze dne
29. 9. 2014, viz příloha.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: V případě, že se nám podaří
získat dotaci z OPŽP, která je 90 %, pořídíme pro
město komunální malotraktor se zametacím kartáčem, sběrnou vanou a tlakovým kropením. Akce
včetně vyúčtování musí být ukončena nejpozději
do 20. 11. 2014.
8) SCHVÁLILO na návrh paní starostky budoucí prodej stavby vodního díla „Dubá – ulice Sadová, Nové Město, Dlouhá, Malá Strana – splašková
kanalizace“ společně s předloženou smluvní dokumentací, která obsahuje Smlouvu o budoucí kupní
smlouvě, Smlouvu o budoucí smlouvě o peněžitém
příplatku mimo základní kapitál a to včetně příloh,
viz příloha.
POVĚŘILO starostku města Dubá podpisem
těchto uvedených smluv.
pro schválení: 8 proti schválení: 2 zdrželo se: 0

komentář starostky: Zastupitelstvo schválilo
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi
městem Dubá a Severočeskou vodárenskou společností a.s. Tato společnost provozuje v našem
městě veškerou splaškovou kanalizaci. Nejnovější kanalizaci dokončenou v prosinci 2010 provozuje SVS v nájmu a po uplynutí 10 let, kdy skončí podmínky dotace, se stane jejich majetkem.

Před uzavřením kupní smlouvy obdrží město od
SVS finanční příspěvek 929 500,- Kč. Dále město může získat ještě další příspěvek, který bude
závislý na znaleckém posudku díla a na počtu
nově připojených obyvatel. Pokud se na novou
kanalizaci připojili všichni deklarovaní obyvatelé, získá město ještě desetinu rozdílu mezi hodnotou znaleckého posudku a základního finančního příplatku.
9) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ zprávu paní starostky o činnosti města Dubá ve volebním období 2010 – 2014.
komentář starostky: Zpráva obsahovala 10 bloků
(bytové domy, nebytové domy, kulturní památky,
ostatní stavby, komunikace a chodníky, Autokemp
Nedamov, osadní výbory, nákup techniky, kulturní a společenské akce, činnost zastupitelstva), v
nichž jsme připomněli nejdůležitější akce celého
volebního období. Za skvěle odvedenou práci děkuji zaměstnancům městského úřadu v čele s tajemníkem panem Bedřichem Janďourkem. Děkuji
také všem předsedům a členům komisí starostky
a výborů zastupitelstva, kteří po celé čtyři roky
pečlivě a zodpovědně pracovali. Velké poděkování
patří rovněž panu místostarostovi T. Novákovi a zastupitelům panu MUDr. J. Klementovi, paní Mgr. J.
Maškové, paní E. Jelenové, panu J. Hozovi, panu
L. Wagenknechtovi a panu T. Novákovi (ODS) za
spolupráci, aktivní a pozitivní přínos k rozvoji našeho města. V neposlední řadě děkuji všem občanům
a spolkům, kteří se značnou měrou podíleli na společenském a kulturním životě ve městě.

10) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky
týkající se:
a) výsledku měření koncentrace minerálních a
azbestových vláken vnitřního ovzduší v budovách
Mateřské školy Dubá ze dne 16. září 2014
komentář starostky: Krajská hygienická stanice
provedla kontrolní měření v naší školce a výsledky
opět prokázaly, že prostředí je zcela nezávadné a
koncentrace vláken je podlimitní.
b) pozvání na Den architektury „Mšeno – Lobeč – Dubá“ dne 4. října 2014
c) konání Voleb do Zastupitelstva města Dubá
a Voleb do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 10. a
11. října 2014
komentář starostky: Dubá je rozdělena do 3
volebních okrsků – Dubá, Dřevčice, Deštná. Voličům budou nejpozději 3 dny přede dnem voleb
doručeny hlasovací lístky. V den voleb může volič obdržet volební lístky i ve volební místnosti.
Volby se uskuteční v pátek dne 10. října 2014
od 14.00 hodin do 22.00 hodin, a v sobotu dne
11. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky se tyto uskuteční v pátek
dne 17. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
a v sobotu dne 18. října 2014 od 8.00 hodin do
14.00 hodin. Všechny voliče zvu k volbám a přeji
šťastnou volbu.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Tomáš Novák, místostarosta města Dubá

Usnesení z ustavujícího
veřejného zasedání zastupitelstva

USNESENÍ č. 1/2014 ze dne 6. listopadu 2014 Z USTAVUJÍCÍHO VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DUBÁ s komentářem starostky
města Dubá. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zastupitelstvo města Dubá na svém zasedání přijalo následující usnesení:
SLOŽENÍ SLIBU ČLENY ZASTUPITELSTVA
Všichni nově zvolení členové Zastupitelstva města Dubá – Mgr. Zdeňka Šepsová, Tomáš Novák
(SLK), MUDr. Jiří Klement, Mgr. Jana Mašková, Ludmila Kadlečková, Tomáš Novák (ODS),
Eva Jelenová, Lubomír Wagenknecht, Ing. Lucie
Dostálová, Gabriela Garrihy a Jiří Samec, podle ustanovení § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
složili zákonem stanovený slib. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib
s výhradou.
1)
URČILO na návrh dosavadní paní starostky Mgr. Zdeňky Šepsové zapisovatele zápisu paní
Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu pana MUDr.
Jiřího Klementa a pana Lubomíra Wagenknechta a
zapisovatele usnesení paní Evu Jelenovou.

města Dubá bude člen zastupitelstva dlouhodobě
uvolněn.

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

3c1) NESCHVÁLILO návrh paní Gabriely Garrihy
aby starosta města Dubá a místostarosta města
Dubá byli zvoleni volbou tajnou.

pro schválení: 3 proti schválení: 8 zdrželo se: 0

3c2) URČILO na návrh dosavadní paní starostky Mgr. Zdeňky Šepsové že starosta města Dubá
a místostarosta města Dubá budou zvoleni volbou
veřejnou a o jednotlivých kandidátech na tyto funkce se bude hlasovat podle abecedního pořadí navržených kandidátů.
pro schválení: 8 proti schválení: 3 zdrželo se: 0

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

3d1) NESCHVÁLILO návrh pana Jiřího Samce
aby paní Gabriela Garrihy byla zvolena starostkou
města Dubá.

2)
SCHVÁLILO na návrh dosavadní paní starostky Mgr. Zdeňky Šepsové předložený program
ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva
města Dubá.

3d2) ZVOLILO na návrh paní Mgr. Jany Maškové
a pana Tomáše Nováka (SLK) paní Mgr. Zdeňku
Šepsovou starostkou města Dubá.

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

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

3b) URČILO na návrh dosavadní paní starostky
Mgr. Zdeňky Šepsové že pro výkon funkce starosty

pro schválení: 3 proti schválení: 8 zdrželo se: 0

pro schválení: 8 proti schválení: 3 zdrželo se: 0

komentář starostky: Děkuji všem voličům za
všechny hlasy, které dali ve volbách mně osobně
nebo hnutí Nezávislých, za které jsem kandidovala. Jsem si vědoma vaši důvěry a budu se snažit
ze všech sil ji nezklamat. Dále děkuji zastupitelům
za znovuzvolení starostkou a věřím, že spolupráce zastupitelstva bude pro naše město přínosem i

v tomto volebním období.
3e1) NESCHVÁLILO návrh pana Jiřího Samce
aby paní Gabriela Garrihy byla zvolena místostarostkou města Dubá.
pro schválení: 2 proti schválení: 8 zdrželo se: 1

3e2) NESCHVÁLILO návrh paní Gabriely Garrihy
aby pan Tomáš Novák (ODS) byl zvolen místostarostou města Dubá.
pro schválení: 3 proti schválení: 6 zdrželo se: 2

3e3) ZVOLILO na návrh paní Evy Jelenové a paní
starostky pana Tomáše Nováka (SLK) místostarostou města Dubá.
pro schválení: 8 proti schválení: 3 zdrželo se: 0

4a) ZŘÍDILO na návrh paní starostky finanční
výbor, kontrolní výbor a majetkový výbor Zastupitelstva města Dubá.
URČILO na návrh paní starostky že tyto zřízené výbory Zastupitelstva města Dubá budou pětičlenné.
URČILO na návrh paní starostky že předsedové výborů budou zvoleni veřejným hlasováním a
o jednotlivých kandidátech na tyto funkce se bude
hlasovat podle abecedního pořadí navržených kandidátů. Členové výborů budou zvoleni veřejným hlasováním, návrhy budou seřazeny podle abecedního
pořadí navrhovatelů a o každém návrhu se bude
hlasovat jako o celku.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0
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4b) ZVOLILO na návrh pana Tomáše Nováka
(ODS) pana MUDr. Jiřího Klementa předsedou Finančního výboru Zastupitelstva města Dubá.

5b2) ZVOLILO na návrh paní starostky paní Evu
Jelenovou členem Školské rady Základní školy
Dubá.

4c) ZVOLILO na návrh pana místostarosty paní
Mgr. Janu Maškovou předsedkyní Kontrolního výboru Zastupitelstva města Dubá.

5b3) ZVOLILO na návrh paní starostky paní Ludmilu Kadlečkovou členem Školské rady Základní
školy Dubá.

4d) ZVOLILO na návrh paní Ludmily Kadlečkové pana Tomáše Nováka (SLK) předsedou Majetkového výboru Zastupitelstva města Dubá.

5b4) NESCHVÁLILO návrh pana Jiřího Samce
aby pan Tomáš Novák (ODS) byl zvolen členem
Školské rady Základní školy Dubá.

pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 1

pro schválení: 7 proti schválení: 3 zdrželo se: 1

pro schválení: 8 proti schválení: 2 zdrželo se: 1

4e) ZVOLILO na návrh pana MUDr. Jiřího Klementa paní Jitku Černou, paní Mgr. Jindřišku Skalickou, pana Tomáše Nováka (ODS) a pana Jaroslava Hozu členy Finančního výboru Zastupitelstva
města Dubá.
pro schválení: 8 proti schválení: 2 zdrželo se: 1

4f1) NESCHVÁLILO návrh paní Gabriely Garrihy aby pan Zdeněk Hejduk, pan Luboš Libich, pan
Milan Netrh a pan Lubomír Wagenknecht byli zvoleni členy Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Dubá.
pro schválení: 2 proti schválení: 7 zdrželo se: 2

4f2) ZVOLILO na návrh paní Mgr. Jany Maškové
paní Ludmilu Kadlečkovou, paní Mgr. Janu Staňkovou, pana Karla Šimo a paní Jaroslavu Sloupovou
členy Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Dubá.
pro schválení: 9 proti schválení: 2 zdrželo se: 0

4g1) NESCHVÁLILO návrh paní Gabriely Garrihy
aby pan Karel Půček, pan Hynek Pauzr, pan Milan
Netrh a pan Zdeněk Hejduk byli zvoleni členy Majetkového výboru Zastupitelstva města Dubá.
pro schválení: 2 proti schválení: 9 zdrželo se: 0

4g2) ZVOLILO na návrh pana místostarosty pana
Bedřicha Janďourka, paní Lindu Staňkovou, pana
Ing. Jaroslava Ptáčka a pana Karla Šimo členy Majetkového výboru Zastupitelstva města Dubá.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 3

5a) URČILO na návrh paní starostky že členové
Školské rady Základní školy Dubá budou zvoleni
veřejným hlasováním a o jednotlivých kandidátech
se bude hlasovat podle abecedního pořadí navržených kandidátů.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 2

5b1) NESCHVÁLILO návrh pana Jiřího Samce
aby paní Ing. Lucie Dostálová byla zvolena členem Školské rady Základní školy Dubá.
pro schválení: 3 proti schválení: 5 zdrželo se: 3

pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 3

pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 3

pro schválení: 3 proti schválení: 0 zdrželo se: 8

5b5) ZVOLILO na návrh paní starostky a pana Jiřího Samce pana Lubomíra Wagenknechta členem
Školské rady Základní školy Dubá.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 2

6a1) NESCHVÁLILO návrh pana Jiřího Samce
aby za výkon funkce místostarosty města Dubá
jako neuvolněného člena zastupitelstva náležela
měsíční odměna ve výši 6 000,- Kč.
pro schválení: 2 proti schválení: 5 zdrželo se: 4

6a2) NESCHVÁLILO návrh pana Tomáše Nováka
(ODS) aby za výkon funkce místostarosty města
Dubá jako neuvolněného člena zastupitelstva náležela měsíční odměna ve výši 15 000,- Kč.
pro schválení: 3 proti schválení: 2 zdrželo se: 6

6a3) NESCHVÁLILO návrh paní Mgr. Jany Maškové aby za výkon funkce místostarosty města
Dubá jako neuvolněného člena zastupitelstva náležela měsíční odměna ve výši 18 000,- Kč.
pro schválení: 5 proti schválení: 5 zdrželo se: 1

6a4) NESCHVÁLILO návrh pana Jiřího Samce
aby za výkon funkce místostarosty města Dubá
jako neuvolněného člena zastupitelstva náležela
měsíční odměna ve výši 2 107,- Kč.
pro schválení: 1 proti schválení: 7 zdrželo se: 3

6a5) STANOVILO na návrh pana Lubomíra
Wagenknechta a pana MUDr. Jiřího Klementa
že za výkon funkce místostarosty města Dubá
jako neuvolněného člena zastupitelstva náleží
měsíční odměna ve výši 15 000,- Kč. Odměna
bude poskytována ode dne zvolení do funkce
místostarosty.
pro schválení: 8 proti schválení: 2 zdrželo se: 1

6b) STANOVILO na návrh paní starostky že za
výkon funkce ostatním neuvolněným členům Zastupitelstva města Dubá náleží základní měsíční
odměna ve výši 300,- Kč. Členovi zastupitelstva,
který je zároveň předsedou výboru zastupitelstva
náleží další měsíční odměna ve výši 500,- Kč. Členovi zastupitelstva, který je zároveň předsedou ko-

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 15. 11.
MUDr. Hana Jandlová
28. října 3004, Česká Lípa
tel. 725 865 051
neděle 16. 11.
MUDr. Marina Taranová
Tovární vrch 78, Doksy
tel. 487 883 935
pondělí 17. 11.
MUDr. Miroslav Kopřiva
28. října 2707, Česká Lípa
tel. 487 520 706

sobota 22. 11.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603
neděle 23. 11.
MUDr. Přemysl Černý
Osvobození 446, Kam. Šenov
tel. 487 767 614
sobota 29. 11.
MUDr. Martin Bartoň
Dlouhá 99, Jablonné v Podj.
tel. 487 762 377

neděle 30. 11.
MUDr. Jiří Voříšek
Dlouhá 99, Jablonné v Podj.
tel. 487 762 377

Dubáček

mise starosty náleží další měsíční odměna ve výši
300,- Kč. Členovi zastupitelstva, který je zároveň
členem výboru zastupitelstva nebo komise starosty náleží další měsíční odměna ve výši 200,- Kč.
V případě souběhu více funkcí se odměna poskytne jako součet měsíčních odměn stanovených pro
jednotlivé funkce. Odměny budou poskytovány ode
dne zvolení nebo jmenování členů zastupitelstva do
funkcí. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát člena zastupitelstva bude odměna náležet ode dne složení slibu.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 1

6c1) NESCHVÁLILO návrh pana Jiřího Samce
aby byly zrušeny roční finanční dary členům Zastupitelstva města Dubá, předsedům a členům výborů
zastupitelstva, předsedům a členům komisí starosty
a členům Školské rady Základní školy Dubá.
pro schválení: 2 proti schválení: 7 zdrželo se: 2

6c2) STANOVILO na návrh paní starostky roční
finanční dary členům Zastupitelstva města Dubá,
předsedům a členům výborů zastupitelstva, předsedům a členům komisí starosty a členům Školské
rady Základní školy Dubá, následovně:
Každému členovi zastupitelstva náleží roční
finanční dar, který se vypočte jako násobek částky
50,- Kč a počtu jeho účastí na jednání zastupitelstva, výboru zastupitelstva či komise starosty.
Každému členovi výboru zastupitelstva nebo
komise starosty, který není členem zastupitelstva
náleží roční finanční dar vypočtený jako násobek
částky 100,- Kč a počtu jeho účastí na jednání výboru zastupitelstva nebo komise starosty. Pokud
jde o předsedu komise starosty, který není členem
zastupitelstva náleží mu roční finanční dar vypočtený jako násobek částky 200,- Kč a počtu jeho účastí na jednání komise starosty.
Předsedovi osadního výboru náleží roční finanční dar vypočtený jako násobek částky 200,- Kč
a počtu jeho účastí na jednání zastupitelstva.
Každému členovi Školské rady Základní školy Dubá (z řad zastupitelstva) náleží roční finanční
dar, který se vypočte jako násobek částky 200,- Kč
a počtu jeho účastí na jednání školské rady.
pro schválení: 9 proti schválení: 2 zdrželo se: 0

7)
URČILO na návrh paní starostky datum, čas
a místo konání dalšího řádného veřejného zasedání
Zastupitelstva města Dubá. Zasedání se bude konat ve čtvrtek dne 11. 12. 2014 od 18.00 hodin v
Dubé, Dlouhá ulice čp. 86 (Klubový dům, zasedací
místnost).
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 2

Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Tomáš Novák, místostarosta města Dubá

Lékárna v Dubé
Provozovatel: Českolipská
lékárenská společnost, s. r. o.

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

8,00 – 13,00 hod.
8,00 – 13,00 hod.
8,00 – 13,00 hod.
8,00 – 18,00 hod.
8,00 – 14,00 hod.
9,00 – 11,00 hod.

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

Dubáček -
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ČESTNÉ UZNÁNÍ

V sobotu 20. září 2014 se zástupci dubských hasičů vypravili do obce
Lužec nad Vltavou, kde převzali Čestné uznání a pamětní medaili za
pomoc při povodních, které v červnu 2013 zasáhly nejen tuto obec,
ale i řadu okolních vesnic. Slavnostní předání se uskutečnilo ve zdejším kulturním domě. Medaile i Čestné uznání jsou vystaveny v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Dubé. Pozvání i ocenění, kterého
se nám dostalo, si skutečně ceníme, a bude-li třeba opět a bez váhání
rádi pomůžeme. Dubští hasiči tímto děkují svým kolegům z SDH Lužec nad Vltavou – Chramostek a vedení obce Lužec nad Vltavou za
příjemnou akci, kterou připravili pro všechny, kteří při povodních přiložili ruku k dílu.
Jaroslav Hoza, velitel JSDHO Dubá

(Foto SDH Lužec nad Vltavou - Chramostek)

Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v září

l Dne 1.9.2014 od 13:52 do 15:17 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na Panskou Ves
s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
jednotka z nastavovacího žebříku a pomocí motorové řetězové pily odřezala naprasklou větev,
která hrozila pádem na vchod rodinného domu.
l Dne 10.9.2014 od 10:57 do 12:04 hodin vyjela jednotka k technické pomocí do Deštné s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno sršní hnízdo (průměr 30 cm) v půdním prostoru rodinného domu, ve kterém se nacházela
osoba silně alergická na včelí bodnutí. Jednotka
ve včelařském vybavení provedla likvidaci hnízda
pomocí vysavače na hmyz.
l Dne 15.9.2014 od 10:39 do 11:54 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do obce Křenov s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po
příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno sršní hnízdo na zahradě v ptačí
budce. Na místě byly malé děti. Jednotka ve včelařském vybavení a pomocí vysavače na hmyz
provedla likvidaci hnízda. Po domluvě s majitelem
byla ptačí budka demontována z obavy možné
stavby dalšího hnízda.
l Dne 16.9.2014 od 22:55 do 23:31 hodin byla
jednotka vyslána Operačním střediskem Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa k odstranění spadlé větve zasahující do poloviny komunikace I. třídy číslo 9 v KÚ Deštná. Jednotka
provedla průzkum a vyhledávání místa zásahu
z Deštné po odbočku na Osinalice (okr. Mělník).

Žádná větev zasahující do komunikace nebyla
nalezena. Jednalo se o planý poplach – zneužití
jednotky požární ochrany.
l Dne 19.9.2014 od 15:53 do 16:37 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do obce Deštná
s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
bylo zjištěno vosí hnízdo v půdním prostoru bytového domu, ve kterém jsou malé děti. Jednotka
ve včelařském vybavení a pomocí vysavače na
hmyz provedla likvidaci hnízda.
l Dne 20.9.2014 od 12:06 do 12:42 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci I. třídy číslo 9 v KÚ Dubová Hora s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn splavený štěrk na komunikaci z důvodů přívalového
deště. Na místě spadl motorkář, který nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu komunikace. Jednotka
pomocí ženijního nářadí (lopaty a košťata) provedla odstranění naplaveného štěrku. Před odjezdem byl proveden oplach komunikace pomocí
jednoho proudu vysokotlaku.
l Dne 20.9.2014 od 21:27 do 22:17 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci
III. třídy číslo 27325 ve směru Nedamov – Ždírecké údolí s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý strom z důvodu podmáčeného terénu. Jednotka pomocí motorových
řetězových pil provedla rozřezání kmene stromu
a jeho následné odstranění z komunikace. Před
odjezdem byl proveden úklid vozovky.

PLACENÁ INZERCE

PRODÁM BYT 2+1
DUBÁ / NOVÝ BERŠTEJN
PĚKNÝ, ČISTÝ,
TOPENÍ KRBOVÁ KAMNA/ELEKTRIKA
Tel.: 724 336 967

l Dne 23.9.2014 od 17:16 do 17:47 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do Ptačího údolí
s technikou DA-12 Avia v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl
zjištěn zaběhnutý pes, který byl následně pomocí
odchytového zařízení odchycen a umístěn do kotce města Dubá. Psovi bylo dáno krmivo a voda.
O odchyceném psů byla informována starostka
města Dubá paní Mgr. Zdeňka Šepsová.
l Dne 24.9.2014 od 12:42 do 13:52 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do Základní školy
Dubá s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po
příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno vosí hnízdo v půdním prostoru
školy. Jednotka provedla likvidaci hnízda z nastavovacího žebříku za použití včelařského vybavení
a vysavače na hmyz.
Jaroslav Hoza

Naháňka

Podzim je pro myslivce časem společných lovů.
I naše myslivecké sdružení Výr Dubá pořádalo v
sobotu 25.10.2014 pro své členy a lovecké hosty
z jiných mysliveckých spolků, naháňku na divoká
prasata, která jsou i v letošním roce velice přemnožená. Lovili jsme v lokalitách Deštná, Zakšín
a Dubová hora. Ve dvou lečích se nám podařilo
ulovit osm kusů černé zvěře. Akce byla skvěle naplánovaná a vydařená. Děkujeme občanům Dubé,
že po našem upozornění omezili ve zmiňovaných
lokalitách v průběhu soboty návštěvy lesa.
Za MS Výr Petr Slaba

Poděkování

Velké poděkování patří panu Pavlu Miláčkovi, který dne
30. září 2014 zabránil požáru lesa u Střezijovic, kde někdo
odhodil nedopalek cigarety. Děkujeme.
M. Kulhánek, Dražejov

POCHVALA

Ač teprve krátce odebíráme obědy ze školní kuchyně, chceme touto
cestou poděkovat kuchařkám za opravdu velmi chutné obědy. Máme
vždy možnost volby, ze dvou chodů, což je pěkné. Oceňujeme jejich
náročnou práci a také pěkný přístup při výdeji obědů. Vždy jsou
usměvavé a pokaždé popřejí všem strávníkům dobrou chuť. Za jejich
práci a slušné chování ke strávníkům kuchařkám moc děkujeme
a chválíme jejich perfektní vaření. Vaší práce si vážíme. Děkujeme vám.
Zvláště pak děkujeme paní Renatě Dvořákové, která nás na myšlenku
odběru obědů přivedla. Dobrý nápad. Renato, díky.
manželé Nádeníkovi
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POZVÁNKA

Město Dubá srdečně zve
v neděli 30.11. v 17 hodin

na rozsvícení vánočního stromu
na náměstí v Dubé. Těšit se můžete na zpěv v podání dětí
ze ZŠ a MŠ Dubá, Dubské mažoretky i na příjezd andělů,
kteří mezi nás vnesou tu pravou sváteční atmosféru.
Chybět nebude ani obvyklé občerstvení, které zajišťuje
Klub malých Dubáčků ve spolupráci s dubskými Veterány.
Zároveň zveme všechny občany
od 16 hodin na zahájení tradiční Vánoční výstavy
v Šatlavě v přízemí radnice. Letos si zde opět budete moci
zakoupit krásné adventní věnce.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Dubáček -
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Podzimní silniční cyklovýlet má za cíl prohlédnout
si několik méně známých rybníků blízko Máchova jezera. Na přibližně 30 km dlouhou trasu vyrazíme z Dubé směrem na Nedamov a Korce po
cyklotrase č. 25, která nás zavede až do Doks.
V úseku za Tachovem střeží silnici dva hrady –
vpravo Bezděz, vlevo Starý Berštejn. V Doksech
odbočíme doprava k autobusovému nádraží a za
ním pak opět doprava do Panské ulice, kde druhou ulicí (ul. 5. května) zabočíme opět doprava.
Dojedeme k ulici Bezdězská, kterou se
dáme doleva přes mostek. Přijíždíme k Čepelskému rybníku, jehož hladina – ač je to neuvěřitelné – je výš než silnice. U tohoto rybníka bylykdy si lázně, jejichž činnost skončila v 50. letech
20. století. Jedeme podél rybníka a posléze mírně zabočíme spolu se silnicí doprava. Na stráňce
napravo je obnovený pomník „Pro usmíření a od-

Památná lípa s kapličkou

Okolo rybníků
počinek všem padlým a obětem obou světových
válek 1914-1918, 1939-1945“.
Pokračujeme Bezdězskou ulicí ke křižovatce,
kde se tyčí památná lípa a u ní stojí kaplička.
Přejedeme nadjezd nad tratí a hned za ním odbočíme doprava. Úzká silnička nás dovede k rekreačnímu středisku Poslův mlýn, které mineme
a pokračujeme dále. Po dešti je silnička ve smrkové aleji zcela pod vodou. Naštěstí lze zaplavené místo obejít. Podél několika velmi starých
lip se dostaneme k Poselskému rybníku, za kterým se zvedá Bezděz. U veliké lípy je lavička,
ze které můžeme pozorovat nádherné panorama.

Poselský rybník
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Poselský rybník spolu s malým Mariánským, který se skrývá za mokřinami v lese, jsou součástí
CHKO Kokořínsko.
Úzká silnička míří k hlavní silnici, ale před
ní se kříží s cyklotrasou č. 0014, po které se
dáme doleva a dojedeme do Obory. Zde překřížíme hlavní silnici a jedeme po cyklotrase asi
400 metrů, pak vyjedeme na hlavní silnici a po
ní pokračujeme k odbočce na Mšeno, kde sjedeme z hlavní silnice doprava, ale vzápětí se
dáme doleva poní cestou, která nás dovede asi
po 100 metrech k soukromému rybníku Velká
Pateřinka. Nesmírně půvabná lokalita je rušena
jen hlukem nedaleké hlavní silnice.
Pak se vrátíme na
silnici do Mšena a po ní
dojedeme do Oken. Před
místním obchodem odbočíme doprava. Na kraji
obce zahýbá úzká silnička
znovu doprava, jedeme po
ní asi 2,5 km až ke křižovatce, kde se dáme doleva po cyklotrase č. 0015.
Dojedeme ke křižovatce u
kapličky, kde odbočíme po
silnici doprava a sjíždíme
přes Ždírecký důl a Nedamov do Dubé.
–myš–
Rybník Velká Pateřinka

Záplava ve smrkové_aleji

Výhled ze silničky od Oken
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Rybník zvaný jezero

Čeština rozlišuje slova „jezero“ a „rybník“ podle
typu vodní plochy. Zatímco jezero je přírodního
původu a je bezodtokové, rybník vybudoval člověk jako vodní nádrž, sloužící především k chovu
ryb. Rybník je možné vypustit, kdežto jezero nikoliv. Zcela přírodních jezer není v České republice mnoho, zato hodně jezer vzniklo zatopením
těžebních jam v rámci rekultivací.
Jedním z největších rybníků je ovšem vodní
plocha, která se nazývá jezero – tedy Máchovo
jezero. Při svém vzniku (pravděpodobně v roce
1366 či 1367) měl tento rybník údajně rozlohu
350 ha, Friedrich Bernau uvádí koncem 19. století rozlohu 288 ha, dnes zabírá rybník plochu
278 ha. Rybník zmenšila mimo jiné výstavba železniční tratě v roce 1867, předtím zasahovala
bažinatá zátoka rybníka až do města Doksy.
Velký Dokeský rybník, jak zní jeho původní
název, dosahuje hloubky až 12 m a má dva ostrůvky – Myší a Kachní. Oba jsou nepřístupné,

Výchovný
koncert

V pondělí 29. září jsme se my prvňáčci, spolu s druhou a třetí třídou, zúčastnili výchovného koncertu, který se uskutečnil v naší škole.
V úvodu jsme si všichni zazpívali píseň Žába.
Zažili jsme malé kouzlení s kartami, při kterém
jsme si i započítali. I pohybová aktivita nám udělala dobře – ocitli jsme se na palubě lodi, houpali jsme se na vlnách, svinuli plachty a ukotvili
loď. Poučili jsme se, jak je důležitý pohyb a pobyt venku, místo vysedávání u počítačových her.
Scénka Čím budu, kterou sehrály děti, byla také
zajímavá. Zjistili jsme, že dospělí stále někam
spěchají a mají neustále málo času. Bohužel,
někdy i na nás děti. Na hádanku, co je nejrychlejší a nejsilnější, jsme odpovídali různě. Že je to
myšlenka, na to jsme sice nepřišli, ale budeme
si to už pamatovat. Před závěrečnou písní následovala scénka, ze které jsme si vzali ponaučení
o škodlivosti kouření. Budeme se těšit na další
podobné pořady.
Prvňáčci

Staré splavy

protože se na nich rozkládají ornitologické rezervace. Na Myším ostrově či Myším zámku jsou
zbytky hrádku, kterému se někdy říká Myšlín,
a který vznikl ještě před vybudováním rybníka.
Jeho skutečné jméno známo není. Od 19. století
slouží rybník také k rekreaci.
V letech 1832 - 36 navštívil Doksy několikrát

Ze života škol

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

básník Karel Hynek Mácha a Velký Dokeský rybník rezonuje v jeho básni Máj, kde jej nazývá
jezero – jezero hladké v křovích stinných. Proto se začalo vodní ploše říkat Máchovo jezero.
Ovšem oficiálně bylo toto jméno rybníku přiřčeno
až v 60. letech 20. století.
Letos v říjnu, po šesti letech, začalo vypouštění
rybníka, a to z důvodů nutné opravy hráze a výpustě ve Starých Splavech. Vypouštění 6,3 milionů krychlových metrů vody trvá několik týdnů, následné napouštění pak téměř půl roku. V polovině
listopadu by se měl uskutečnit výlov, průběžně
jsou sbírány škeble a případně i raci. Při modernizaci hráze bude místo betonové krychle postaven
nový stylový manipulační domek, zrekonstruována
bude výpusť, která se naposledy opravovala v roce 1972. Akce přijde na necelých 28 milionů korun. S napouštěním rybníka se začne již v prosinci,
aby pro letní sezónu 2015 byla oblíbená rekreační
vodní plocha připravená.
–myš–

Dubáček -
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Pravidla třídy našich deváťáků, opravdu originální.

Mgr. Jana Mašková

TechUp
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Podpora přírodovědného a technického
vzdělávání v Libereckém kraji
Cílem této aktivity je zvýšení motivace žáků základních škol pro další studium přírodovědných
a technických oborů. Projekt je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a má
za sebou už druhý rok realizace. Partnerskou
školou pro naši základní školu je Gymnázium
Česká Lípa.
A právě na gymnáziu jsme se v loni účastnili projektového dne v rámci biologie a chemie.
Naše spolupráce tím ale neskončila, v letošním
školním roce pokračuje. V úterý 23. září k nám
do školy přijela Mgr. Lenka Tulková a pan Radek
Havelka. Společně připravili pro 7. třídu exkurzi
v okolí Dubé, jejíž náplní byl odchyt organismů
v terénu, jejich určování podle Klíče a vyzkoušení různých metod sběru přírodnin.
I druhé setkání s biologií se určitě povedlo
a všem se líbilo. Děti si v praxi vyzkoušeli aktivity, o kterých si mohou ve třídě jen povídat.

Cesta proti násilí

V úterý 7.10. se naše třída zúčastnila zážitkového
programu Cesta proti násilí. V úvodu nás přivítala
paní Irena, která si pro nás připravila několik zajímavých aktivit. Ocitli jsme se na ostrově v jeskyni obra Kyklopa a zahráli si hru zaměřenou na
procvičení smyslů. V další aktivitě jsme se učili
pracovat ve skupinkách a poznali, jak je důležité
naslouchat a spolupracovat. Práce se nám dařila.
Rovněž tak kolektivní práce celé třídy – skládali
jsme k sobě obrázky a jejich protiklady. Nejvíce
se nám líbila pohádka Lesní školka, kterou nám
paní Irena vyprávěla. Bylo velmi důležité dobře
poslouchat, abychom dokázali tuto pohádku zahrát. I tento úkol se nám povedl. Poznali jsme,
jak je důležité se k sobě hezky chovat, umět si
pomáhat a dokonce i odpouštět.
Na závěr jsme si vyrobili velkoplošný plakát s vláčkem. Každý z nás si vystřihl postavičku, nalepil svou fotografii a umístil do vagónků.
Toto dílko jsme si pak společně při výtvarné
výchově domalovali a vystavili na nástěnku ve
třídě.
Prvňáci
Zpestřením výuky se pro druháčky stala přednáška

„Cesta proti násilí“. Tento program byl zaměřen na
stmelení a spolupráci celé třídy. Žáci začínali hrou,
kde všichni museli spolupracovat, aby se dostali přes bájného Kyklopa. Dále pokračovali formou
divadla, ve které si vyzkoušeli, že i nejmenší a nejslabší článek skupiny může všechno zachránit. Na
konci si ještě žáci zdůraznili, jak je důležité, aby si
ve třídě udrželi dobré vztahy a jak se říká „táhli za
jeden provaz“.
Bc. Tereza Jelenová
Ve čtvrtek 9.10. se 7. třída účastnila další plánované akce z Minimálního preventivního programu a projektem Cesta proti násilí tak prošla již
posedmé.
V první části programu prožívaly děti aktivity
spojené s vnitřními pocity člověka jako je radost,
starost, obava, nadšení aj. Druhá část byla určena pro samostatnou práci žáků, kdy si vytvořili
papírový vláček jako symbol společné cesty celou základní devítiletou školou.
Mgr. Miroslava Sochová

A jak se líbilo dětem?
Petr Kohout:
Naše třída se 23. září zúčastnila 2. části projektu TechUp. 1. část se uskutečnila na Gymnáziu
Česká Lípa již v červnu. Ta letošní naopak proběhla v okolí Dubé. Společně jsme došli k Rozprechtickému rybníku, kde jsme se rozdělili na
malé skupinky. Rozebrali jsme si náčiní (cedníky, misky, nádobky, pinzety, lupy, zvětšovací
nádoby) a na různých stanovištích jsme šli lovit
malé živočichy. Našli jsme mnoho krásných larev hmyzu, malé čolky a dokonce žábu v průběhu jejího vývoje.
Pak jsme se přemístili k Panské Vsi a zkusili kladívkem odštípnout pískovec a najít v něm
zkameněliny. To bohužel nevyšlo, ale i tak to
bylo zajímavé.
Na zpáteční cestě jsme ve skupinkách plnili
různé úkoly a na konci dostala 1. skupina odměnu v podobě sladkostí. Myslím, že to pro nás bylo
poučné a že jsme se i pobavili.
Matěj Hruzík:
Nejvíc se mi líbilo hledání živočichů ve vodě a jejich zkoumání. A měl jsem štěstí. Chytil jsem malou žábu, 3 čolky a larvy hmyzu.
Tim H. Exner:
Nejvíce se mi líbilo chytání malých vodních živočichů a také soutěže týkající se přírodovědy
a zeměpisu České republiky.
Za realizaci celého dne v přírodě děkujeme
Mgr. Lence Tulkové a panu Radku Havelkovi.
Mgr. Miroslava Sochová
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Za barvami
podzimu

V rámci výtvarné výchovy si vyšli páťáci na podzimní vycházku. Hledali podzimní barevné variace na listech. K tomu našli vyhřívající se kobylku
a skokánka.
Součástí vycházky byla i návštěva galerie
Pošta v Dubé, kde si děti prohlédly zajímavé obrázky akademického malíře Svatopluka Klimeše
s názvem Dva metry nad polárním kruhem. Zajímavé byly zpracováním, šlo totiž o popel a podklad tvořil papír, vyrobený ze zimních sobích
bobků. Opravdu zajímavé. Na výstavě byl rovněž náhrdelník ze dřívek od nanuků.
Zážitky byly velké, snad se uložily do paměti.
Děkujeme za pozvání.
Mgr. Jana Mašková

18. října proběhla již druhá společná aktivita
pro rodiče a děti z naší školy, tentokrát v tělocvičně. Pro všechny byla připravena velká
Opičí dráha a společná hra Kuba řekl. Všichni
zúčastnění si to parádně užili a sladká odměnka jim doplnila vydanou energii. Kubík,
Honzík, Vojtík a jejich dospělácký doprovod si
našli čas i v soboruJ Děkujeme a budeme se
těšit na setkání v listopadu v keramické dílně.
Jana a Pavel Maškovi

Rozum
v zastoupení

V pondělí 29. září se celý druhý stupeň základní
školy účastnil první plánované akce z minimálního preventivního programu – Rozum v zastoupení.
Tato aktivita byla zaměřena na témata související s prevencí patologických jevů, rozvojem
osobnosti a sociálním klimatem. Konkrétně probíhala debata o kouření, závislosti na marihuaně,
alkoholismu ale i další nové závislosti na připojení – být on-line, internet, facebook. Pořad se
dotkl i reklamy a jejího působení na společnost
a na jednotlivce, přesahu reklamy do nových médií jako např. sociální sítě.
Uvědomění si vlastní hodnoty, harmonického
rozvoje své osobnosti a odpovědnosti za sebe
sama byly hlavní cíle celého programu.
Na závěr si všichni několikrát zopakovali slova písně, která jsou pro náš život velkou motivací:
„Štěstí je krásná věc!“
Mgr. Miroslava Sochová

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Máchův
pohár

Dubáček

V minulém týdnu se žáci 3. – 5. třídy zúčastnili turnaje v minikopané. Tento tradiční turnaj se
koná každoročně v Kravařích a letos se ho kromě
našeho a domácího týmu z Kravař zúčastnily ještě týmy z Doks, Jestřebí, Oken a Bělé pod Bezdězem. Chlapci naší školy ani na jednoho soupeře nestačili a skončili na posledním 6. místě.
Bylo znát, že náš tým byl oproti jiným týmům složen hlavně z chlapců 4. a 3. třídy, a i proto se
nepovedlo obhájit loňské 3. místo. Museli jsme
se navíc obejít bez některých kamarádů, kteří
den před turnajem onemocněli. I tak byla ale
po skončení turnaje radost taková, jako bychom
vyhráli, vždyť šlo hlavně o radost ze hry. Poděkování patří všem za bojovnost, vzorné chování
a reprezentaci školy.
F. Kadlec

Sedmdesátsedm…

… je věk nejstarší účastnice 14. ročníku výstupu na Nedvězí paní Mileny Packové, která si jen tak
ve svižném tempu vyběhla rozhlédnout se po okolí Dubé 28. října. Společně s ní vyrazilo obdivovat
krásy podzimní přírody celkem 34 poutníků a pejsan Piko. Nejmladším účastníkem byl letos teprve
14ti měsíční Jeníček, který praktikoval indiánský způsob přesunu – střídavě kočárek a vlastní nožičky. Skupina „Bystroušek“ uzavřela letošní výstup, dali totiž přednost přírodě před veterány, a to se
cení. Výhled byl zahalený v oparu, ale krásná okolní příroda byla vidět i tak. Celou nádheru doplnil
balón, který s objevil nad lesem.
Letošní poutníci: Dan, Ondra,Marek,2x Milenka, Ivan, Kubík, Honzík, Bedřich, Káťa, Barunka,Natálka, 2x Naďa, Anežka, Anička, Lenka, Pavlína, Jeníček, hafan Piko, Dana, Luboš, 4 Bystroušky,
paní Bláhová, paní Novotná, Renatka, Boženka, Nelinka, Lenka, pan Hátle, Jana a Pavel.
Děkujeme všem za chuť vyrazit ven a obdivovat s námi kouzla podzimu. Příští ročník je jubilejní a bude překvapení

Dubáček -
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Logická olympiáda

První matematickou soutěží, která proběhla v letošním školním roce na naší škole, byla logická
olympiáda. Tuto celorepublikovou akci pořádá
Mensa České republiky a je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný
a kreativní přístup. Nerozhodují zde jen naučené
znalosti, ale i schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se
nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.
Pro základní školu je vyhlášena ve dvou kategoriích:
Kategorie A: žáci prvního stupně základních
škol (1. – 5. třída).
Kategorie B: žáci druhého stupně základních
škol (6. – 9. třída a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, tj. první dva ročníky u šestiletých
gymnázií nebo první čtyři ročníky u osmiletých
gymnázií).
Do 30. září probíhala registrace soutěžících
a v nominačním kole vyplnili soutěžící krátký on-line test. Délka testu v obou kategoriích nepřekročila 30 minut. Žáci jej mohli řešit ve škole
během jedné vyučovací hodiny nebo pohodlně
z domova ze svého počítače. Nejlepší řešitelé

postoupí do krajských kol. A jak to na naší škole dopadlo?

Protože druháčci již dva roky poctivě recyklují,
nemohla nám ujít výstava v Šatlavě s názvem
„Co vzniká z recyklovaných materiálů“.
Děti si všechno se zaujetím prohlédly, ale nejvíce je zajímaly „kuličky“ z PET lahví. „A z těchto
kuliček, se vyrábí obyčejné flašky? Tak to je neuvěřitelné.“, konstatoval Patrik.
Děti se ještě dozvěděly, že z obyčejných kartonů se po recyklaci vyrábí i stavební materiál.
Když jsme došli k recyklaci papíru, děti mi už od
dveří křičely: „Paní učitelko, to už známe.“ Mile
mě překvapily, když opravdu věděly odpovědi na
moje otázky.
Můžeme se pochlubit, že už víme, něco o koloběhu recyklace.
Tereza Jelenová

Nikomu z nás není lhostejný život dětí, které bojují s nějakou nepříjemnou nemocí. Proto se v těchto dnech na naší škole uskutečnila ve spolupráci
s organizací Život dětem o.p.s. prodejní sbírka
Srdce pro děti. Její výtěžek je určen na pomoc
vážně nemocným dětem, o které se celodenně
starají jejich rodiče. Použije se na zakoupení rehabilitačních pomůcek, invalidních vozíčků, zdravotních kočárků a podobně, k usnadnění jejich
nezbytné celodenní péče.
Zakoupením různých magnetek se zvířátky,
reflexních čtyřlístků nebo CD s vánočními písněmi se vybrala částka 1 800,- Kč.
Díky projektu Srdce pro děti tak pomůžeme

V Šatlavě

13

Kategorie A (první stupeň ZŠ)
Celkem se v Kategorii A do soutěže zapojilo
11 525 řešitelů, z toho v Libereckém kraji 479.
V naší škole se zapojil pouze jeden žák.
Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající
ročníky víceletých SŠ)

Celkem se v Kategorii B do soutěže zapojilo
18 409 řešitelů, z toho v Libereckém kraji 668,
v ZŠ Dubá se účastnilo 20 žáků. V tabulce jsou
zobrazeny výsledky pouze u deseti nejlepších
žáků.
Všem účastníkům gratuluji a děkuji za dobrou
reprezentaci školy.
Mgr. Miroslava Sochová

Kategorie A
Pořadí (škola) Pořadí (kraj) Celkové pořadí
1.
176.-181.
4019. - 4170.

Příjmení, jméno
Žalovič Jan

Třída
5.

Kategorie B
Pořadí (škola) Pořadí (kraj) Celkové pořadí
Příjmení, jméno
Třída
1.
154.-157.
4273. - 4454.
Tomášek Václav
6.
2.
158.-162.
4455. - 4650.
Mareš Karel
8.
3.
163.-170.
4651. - 4842.
Haltmarová Nikola
8.
4.
207.-213.
6145. - 6378.
Ptáčková Markéta
9.
5.
214.-226.
6379. - 6612.
Daleký Lukáš
9.
6.
234.-242.
6853. - 7071. Mordačíková Veronika 9.
7.
243.-249.
7072. - 7336.
Krebs Radek
8.
8.
253.-264.
7600. - 7845.
Vorel Jakub
9.
9.
299.-311.
8641. - 8927.
Horčíková Marie
9.
10.
321.-331.
9201. - 9517.
Žalovič Petr
7.

Podzimní srdíčkové dny

dětem, kterým zakoupené dary ulehčí jejich nelehký život. Děkuji za vaši pomoc.
Mgr. Miroslava Sochová

U zvířátek

Tak jako každá třída, i prvňáčci se vydali ke zvířátkům. Tentokrát měli před sebou důležitý úkol
– dohodnout se a zvolit, které zvířátko je jejich
nejoblíbenější.
Jak to dopadlo? Zamilovali se do Mařenky –
morčete domácího, které zvolili počtem 11 hlasů z 19. Na závěr si děti morče pěkně pochovaly
a nakreslily hezké obrázky.
L. Kadlečková

Děkujeme všem!
Prodejem záložek,
ozdobných kolíčků, přívěsků
a tužek od o.p.s. PESOS
jste pomohli opuštěným
a týraným pejskům z útulků.
Částka 1 300,- Kč putuje
na účet sdružení
a my děkujeme všem dětem
a rodičům za vydatnou pomoc.
Mgr. Jana Mašková
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Kinesiotaping nyní snadno dostupný i pro Vás!

Již od června veřejnosti nabízí Diakonie Dubá fyzioterapeutickou metodu kinesiotapingu. Co je kinesiotaping, co od něj můžete očekávat a jaká je
cena za aplikaci se dočtete níže. Chtěli bychom
zdůraznit, že veškerý finanční výtěžek z tohoto
„podnikání“ bude použit na financování provozu
služby Centra sociální rehabilitace Diakonie Dubá.
Právě v nově upravených prostorách se fyzioterapeutická místnost nalézá (Dlouhá ulice č.p. 87).
Co je kinesiotaping?
Metoda hojně využívaná ve sportovní medicíně a fyzioterapii, jež se velmi rychle prosazuje i v ostatních oborech medicíny, rehabilitaci
i kosmetice. Spočívá v lepení speciálních bavlněných elastických pásek na kůži pro ovlivnění
pohybového (neuromuskulárního) a oběhového
systému. Pomáhá aktivovat tělu vlastní léčebné
mechanismy. Je to nový přístup k ovlivnění svalů, nervů i orgánů.
Hlavní funkce kinesiotapingu
Podpora svalů – snižuje svalovou únavu a přetížení svalů; snižuje křeče a riziko poškození svalu; snižuje bolest; zvyšuje rozsah pohybu; znovu
aktivuje oslabený sval
Lymfodrenážní efekt – snižuje otok; zlepšuje
krevní a lymfatickou cirkulaci; tlumí zánět; snižuje diskomfort a bolest v kůži a svalech
Ovlivnění CNS – má analgetický účinek; stimuluje
receptory; reflex. ovlivňuje vnitřní orgány
Zlepšení kloubních potíží – napravuje chybné postavení kloubů; napomáhá po úrazech a operacích; zlepšuje rozsah pohybu.
KINESIOTAPE (elastická páska) je antialergen-

ní, pružný (neomezuje v pohybu), je voděodolný
(neomezuje v hygieně, plavání, má vlastnosti podobné lidské kůži)
Jak kinesiotaping pomáhá?
Dospělí: RHB a regenerace pohybového systému – bolesti hlavy, páteře, končetin, výhřez ploténky, artróza kloubů, přetížení svalů a vazů, svalové křeče
Po úrazech a operacích – pomáhá odstraňovat
otoky, bolesti, spasmy, hematomy,
doléčení zlomenin, podvrknutí, plastiky vazů, hojení jizev, rozrušení srůstů
Při neurologických obtížích – obrny (velmi dobře
působí po zánětu či obrně lícního nervu), periferní parézy, zánět sedacího nervu
Kosmetické účinky – redukce vrásek
Děti: Převážně doléčení poúrazových stavů;
korekce špatného postoje; hematomy; ochablé svaly
Sportovci: Prevence úrazů, doléčení úrazů již
vzniklých – distorze, hematomy, otoky
Prevence a léčba přetížení – tenisový, golfový loket, přetížení kvadricepsů a hamstringů, syndrom
rotátorové manžety, skokanské koleno
Zvýšení sportovního výkonu
Zaváděcí cena (od 1. 9. 2014):
1 cm pásky za 1,- Kč + 75,- Kč za zákrok (zahrnuje vyšetření + aplikaci na určené místo)
Přijďte si metodu vyzkoušet! Návštěvu je
možné si domluvit s naší profesionální rehabilitační pracovnicí Terezou Dědkovou na čísle
728 879 689 (ve všední dny mezi 8 – 20 hodinou).

Michal Exner

Kultura
ČESKÁ LÍPA

KD Crystal
11.11.
19:00
HANA ZAGOROVÁ: VYZNÁNÍ
Hana Zagorová představí své nové album Vyznání s hostem P. Rezkem.
Vstupné 350,- Kč
14.11.
18:00
STONEROCK
Rockový festival. Na podiu KD Crystal se představí 6 metalových kapel.
Českolipští Scream Of The Lambs, Chaos In Head, Magma Hotel, skupina
Traktor a Miloš Dodo Doležal. Bude nějaké překvapení, slosovatelné vstupenky, plno jídla a pití. Vstupné 220,- Kč v předprodeji, na místě 270,- Kč.
16.11.
14:00
TANEČNÍ ODPOLEDNE
Tradiční nedělní zábava s Jiřím Horákem. Vstupné: 60.- Kč
24.11.
19:00
4TET Vstupné:400,- Kč
Jiráskovo divadlo 23.11.
17:00
MICHAL JE PAJDULÁK
Budeme si spolu hrát a vyprávět o našem tělíčku. Po celou dobu jsou
děti v blízkém kontaktu s Michalem, hrají si s ním a předvádí se! Vstupné: 169,- Kč
25.11.
19:00
JAROSLAV SVĚCENÝ
Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo, Václav Mácha – klavír
Vstupné: 290,- Kč
2.12.
20:00
LENKA FILIPOVÁ
CONCERTINO PODZIM 2014
V programu zazní největší hity, ale také skladby nové. Vstupné:399,- Kč
8.12.
19:00
GENERÁLKA
Jiří Hubač - komedie, těžící ze skvělých dialogů a humorného nadhledu
a stranění těm, kteří o něco usilují. Inscenace je hereckým koncertem Jiřiny
Bohdalové v roli Josefiny a Radka Holuba jako Napoleona. Představení bylo
tři a půl roku na repertoáru Divadla na Vinohradech. Vstupné: 400,- Kč
Náměstí T.G.M.
29.11.
10:00
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
Po celý den velký vánoční jarmark

Dubáček -
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Křestní jména v listopadu a jejich význam

4.11. Karel (23)

(Vybraná jména se vyskytují na Dubsku, v závorce je uveden počet. Zdroj: svatky.centrum.cz)

Jméno Karel má i několik ženských alternativ,
jde o jména Karla, Karolína či Karol. Významově
příbuzné je i jméno Šarlota. Anglická a francouzská verze je Charles, italská je Carlo. Maďarština
jméno užívá jako Károly.
PPůvod jména je německý s kořeny sahajícími
až do latiny. Jméno pochází ze staroněmeckého
slova „karal“, „karlaz“, resp. „karl“ s významem
„svobodný muž“, také „sedlák“ nebo „chlap“.
Slovo je přitom převzaté z latinského jména Carolus. Slovo „karl“ se začalo používat jako obecné označení pro krále či panovníka. Odtud také
vzniklo i české slovo „král“.
10.11 Evžen (1)

Evžen je mužským křestním jménem, které se vyskytuje i ve variaci Eugen. Anglickou verzí jména
je Eugene, italskou Eugenio, polskou Eugeniusz,
ruskou Jevgenij. Francouzština, španělština nebo
portugalština zná jméno jako Eugéne.
Jméno pochází z řeckého slova „eugenés“, které se překládá jako „urozený“, „vznešený“ nebo
„blahorodý“. Jméno pojí dvě řecká slova, první
složkou je „eu“ s významem „dobrý“, druhou
pak „gen“ s významem „rod“.
11.11. Martin (36)

Významově je toto jméno příbuzné i se jmény
Marcel nebo Marek, která byla také odvozena od
boha války Marta. V angličtině je jméno známé
jako Marty, němčina ho zná také jako Martinus.
Italština jméno užívá jako Martino. Švédština
jako Marten, norština jako Morten.
Martin patří u nás k těm nejoblíbenějším jménům. Je latinského původu a je spojeno s římským bohem války. Římané tohoto boha nazývali Mars, přídavným jménem k němu je
v latině slovo „Martinus”. V doslovném překladu tak Martin znamená „zasvěcený bohu války”,
„zasvěcený Martovi”. Přeneseně se dá jméno vykládat jako „válečník”, „bojovník”.
18.11. Romana (3)

rancouzskou podobou jména je Romaine, španělskou Romána.
Romana má latinský původ. Jména pocházejí
z latinského slova „romanus”, které se překlá-

dá jako „římský” nebo „Říman”. Významem 23.11. Klement (1)
jména Romana je tak „Římanka”, „původem Toto jméno se méně často vyskytuje také ve variantě Kliment.
z Říma”.
Původ najdeme v latině. Vzniklo z latinského
slova „clemens“, které se překládá jako „milý,
19.11. Alžběta (1)
Jméno se v angličtině užívá jako Elisabeth, Ely- „shovívavý“ nebo „milostivý“.
zabeth, Elissa, Eliza, Elsie, Elyse, Bess, Bessie,
Beth, Be�y, Isabell, Isabella, Izzy, Lilibeth, Lib- 24.11. Emílie (3)
by, Leesa, Lis, Lisanne, Liz, Liza, Lizzie, Lyse�e, Ženské křestní jméno Emílie (nebo také Emilia)
Sabella, Te�y aj. Jako Babe�e, Élisabeth, Élise, vzniklo z latiny. Stejně jako mužský protějšek jméIsabel, Isabeau nebo Lise�e se užívá ve Fran- na Emil se vyvinulo z latinského slova „aemiliacii, v Itálii pak také jako Elisabe�a, Elisa, Bel- nus“ s významem „pracovitý“, „horlivý“ nebo také
la nebo Isabella, ve Španělsku jako Elisa, Beli- „soutěživý“. Jméno se užívalo už ve starém Římě,
ta, Chabica nebo Chavelle, Isa, Isabelita, Liseta, Aemilus byl váženým římským rodem.
Yza, Ysabela apod.
Je to jméno s hebrejským původem. Je českou 25.11. Kateřina (17)
podobou hebrejského jména Elíšéwah (Eliševa), Jméno nabízí mnoho variant i výkladů. Angličkteré se významově překládá jako „Bůh je má tina jméno užívá jako Catharine, Katherine, Kapřísaha“, „přísahám na svého boha“, potažmo thleen, Kateline, Kate, Katie, Kathy nebo Ki�y.
Francouzská varianta jména je Cathérine, italská
tedy jako „Bohu zaslíbená“, „v Boha věřící“.
Caterina, španělská Catalina. Rusové jméno užívají jako Jekaterina.
20.11. Nikola (15)
Toto jméno má více variant. Významově je pří- Původ není zcela jednoznačný. Existuje několik
teorií výkladu, nejpravděpodobnější přisuzuje jmébuzné například i se jménem Veronika aj.
Křestní jméno Nikola má jednu zvláštnost − nu Kateřina řecký původ. Jméno by pocházelo ze
jeho nositelem může být muž i žena. Původ starořeckého jména Aikaterine. Římané jméno
jména přitom souvisí s řeckým jménem Nikó- spojovali s řeckým slovem „kathará“ s významem
láos. Z řečtiny se pak překládá jako „vítězný lid”, „čistá“, „cudná“ nebo „počestná“. Další prameny
„vítězství lidu”, „vítěz/ka nad lidem”, „vítěz/ka jméno odvozují od řeckého slova „hekateros“, které
mezi lidmi” apod. (řecky „niké” znamená „ví- se překládá jako „každý z obou“ nebo také „osotězství” a „láós” − „lid”). Jméno Nikola čeština ba, která dosahuje svůj cíl“. Jméno bývá spojováno také s řeckou bohyní Hekaté. Může mít také
převzala z francouzštiny.
egyptský původ. Pak by se výkladově překládalo jako „koruna“. Další možný výklad vychází ze
21.11. Albert (1)
Jméno Albert zdaleka neužívá jenom čeština, zdrobnělé varianty jména Rina, která v hebrejštině
užívá ho také slovenština, francouzština, an- znamená „radost“ nebo „píseň“.
gličtina nebo němčina (také ve variantě Adalbert). Jméno Albert lze najít i v holandštině, 30.11. Ondřej (10)
dánštině, norštině, maďarštině, polštině nebo Stejný původ a význam mají i jména Andrej
ruštině. Italové a Španělé pak jméno znají jako a Andrea. Angličtina jméno užívá jako Andrew,
němčina jako Andreas, francouzština jako AndAdalberto.
Jméno je německého původu. Stejně jako alterna- ré, italština jako Andrea, španělština jako Andrés
tiva jména Albrecht pochází z německého „Adal- a maďarština jako András, Andor nebo Endre.
beraht“. „Adal“ se dá přeložit jako „vznešený, Jméno je původem z Řecka. Jedná se o variantu
honosný, ušlechtilý“, „beraht“ pak jako „zářící, mužského jména Andrej. Jména Ondřej i Andrej
skvějící se“. Albert tak významově představuje se vyvinula z řeckého jména Andreas, resp. sloněkoho vznešeného, urozeného, někoho se skvě- va „andréios” s významem „statečný”, „statný”
nebo „mužný”.
lým charakterem a mnoha přednostmi.
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PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

Bezpečí a pohodlí pro vás
zajišťujeme již 17 let v sortimentu:
Bezpečnostní ROLETY na okna
VRATA pro garáže a ploty l POHONY vrat
Dálková ovládání l Plotové výplně
Vjezdové ZÁVORY a zábrany
Vaše spokojenost = náš cíl
Firma: FILIPI Robert, tel: 603 232 108
Děčínská 365, Česká Lípa, www.vrata-filipi.cz
PLACENÁ INZERCE

ZEDNÍK
STAVEBNÍ, ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
fasády, omítky, obklady, rekonstrukce bytů,
sádrokartony, zateplování budov
Dubá, Zakšín, Česká Lípa, Mladá Boleslav, Mělník a okolí.
Aleš Šesták
tel. 777 310 433
e-mail: sestak.ales@seznam.cz

Dubáček -
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Vážení čtenáři,
Jako majitel realitní kanceláře BV REALITY, bych se s Vámi rád podělil o své postřehy:
Jsme menší kancelář, která se již 20 let zabývá realitní činností, pracujeme v tichosti,nepatříme mezi ty
které se holedbají jak jsou velké a dobré, ale někdy je skutek opakem.
Vy, jako naši spoluobčané, jste nám- realitním kancelářím, dříve důvěřovali, pro některé jsme byli
rodinnými makléři, stávali se z nás přátelé a někdy i kamarádi. Kdo pamatuje dobu aspoň těch mých 20 let
zpět ví, že jsme si navzájem věřili, pracovali mezi sebou s důvěrou a jak se říká na čestné slovo. Ano, dnes
pracujeme na základě smluv uzavřené mezi naší kanceláří a Vámi jako majiteli nemovitostí. Naše smlouva
je čitelná, a zakládá se na serióznosti, slušnosti a hlavně, smlouva slouží Vám, aby jste věděli kdo Vaší
nemovitost prodává, pronajímá a za jakých podmínek. Jsme členy Evropského klubu realitních kanceláří
a členy Asociace realitních kanceláří a věřte, že v těchto sdruženích jsou poctiví a svědomití makléři
a kanceláře.
Naše kancelář je v Českolipské ulici č. 47, Dubá, okr. Česká Lípa, ve které pracuje makléř, který se
snaží pracovat poctivě a vstřícně k lidem, k Vám, jeho spoluobčanům. Naší starostí je mít stále dobré
jméno,a být poctivá realitní kancelář, která si zakládá na čestnosti a serióznosti vůči Vám, našim
potenciálním klientům. Ano, někdy se něco nepodaří podle Vašich představ, ale věřte, že to není úmysl
Vás poškodit, nebo se snažit Vás podvést.
V závěru mého článku mě dovolte Vás touto cestou oslovit s tím, že budete li něco pronajímat, prodávat,
nebo se budete chtít jen informovat, zkuste naše služby a určitě budete spokojeni.
Makléř v kanceláři Dubá, Českolipská 47, Kontakt : 603 822 777, E mail : duba@bv-reality.cz

Václav Birhanzl – majitel realitní kanceláře
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25.11. JAROSLAV SVĚCENÝ
KD Crystal 19:00

Sport
Dne 18.10.2014 se v Praze uskutečnilo 21. Mistovství CR a Pohár nadějí. Dubský Karate Klub
Beringin byl nominován! A opět si vedl, myslím,
více než dobře. Nejenže každý z mých svěřenců ve své disciplíně důstojně obstál, ale také
jsme průkopníky soutěžních disciplín které málem už vymizely z naší Federace. A my se je
snažíme zařadit zpět do soutěží.
Naši Dubští Karatisté svou pílí na trénincích a Karatem v srdci dokázali zařadit disciplínu Enbu, kterou zvládli bez jakýchkoliv penalizací. A to je opravdu něco! Výkony jednotlivých
závodníků nemá smysl rozebírat, ve výsledkové
listině vidíte, jak uspěšní byli. Raději se zmíním
a zároveň poděkuji rodičům za skvělou spolupráci a energii, která se jim doufám vrátila
úspěchem jejich dětí!
Před 5 lety, když jsem zakládal Dubský
Karate Klub Beringin, jsem doufal, že se mi
naskytne spolupráce s nějakým dospělým, ať
rodičem nebo svěřencem, který mě dokáže zastoupit co by trenéra, jelikož si každý z vás dokáže představit, jaká zodpovědnost je nevynechat pravidelné tréninky a soutěže, na kterých
je škoda chybět. Dospělých svěřenců jsem měl
za uplynulých 5 let opravdu dost, ale bohužel
nikdo z nich nevydržel! O to víc bych chtěl vyzvednout píli, disciplínu a důvěru ve mě a náš
klub svěřenců, co se mnou zůstali od začátku
do teď! A doufám že nadále zůstanou!
Je jich pár, zato jsou to opravdoví sportovci s velikým srdcem, a já s radostí můžu

říct, že z malých dětiček jsem vychoval skvělé asistenty, kteří dokážou nováčkům dobře poradit. Ukázat a naučit! Prostě a jednoduše pravidelné tréninky a soutěže mi
z nich udělaly fajn mládež, která něco umí
a dokáže to předat a to je mi tou největší
odměnou, jelikož dobře vím, že tímhle přístupem se dokáží spousty věcí!

Z našich řad ubyli Václav Tomášek ml., Theodor Veselý a Fanda Flégl – je to veliká škoda, jelikož mají za sebou spousty práce a mně
nezbývá nic jiného, než doufat v jejich návrat.
Naštěstí přibyl Josef Středa, kterého tipuji na
obrovský motor pro nováčky. A jeho umění, které stačil získat za necelé dva měsíce trénování,
ukázal už neporazitelně na Poháru Nadějí.
pokračování na str. 16

Dubáček -
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pokračování ze str. 15

Dalším je Jakub Jandourek, který je pro
mě velikým překvapením, jelikož pro mě,
jako pro dlouholetého trenéra a reprezentanta, je to další motivace práce s mládeží
a dětmi. Jakub každým svým tréninkem neuvěřitelně získává na obratnosti, pohyblivosti a síle! Je to pro mě impuls, který každý
jednou za čas potřebujeme, abychom mohli
pokračovat dál.
Na závěr tradičně děkuji mým svěřencům za
to, že se mnou spolupracují, rodičům taktéž za
spolupráci, důvěru, energii a sponzorink svých
dětí. Městu Dubá a jeho zastupitelům za umožnění reprezentovat krásné a v Karate čím dál víc
známé mětečko a ostatní veřejnosti – vám za
především morální podporu, která pro mě velice
znamená. Nábor nových členů probíhá po celý
rok, tréninky jsou po celý školní rok v ZŠ Dubá
Po. a St. od 16.-17. hod. Budem rádi za další
posily. Více info na tel. 775 66 53 53.
Marek Hruška

POHÁR NADĚJÍ TKF
mladší žáci 2007 a ml. Kihon
1 Josef Středa
KK Beringin
2 Matěj Macura
KK Beringin

mladší žáci 2005 kata jednotlivě 6 kyu
- přípravka
1 Klaudie Hrušková
KK Beringin
mladší žákyně 2007 - 2006
4 Johanka Macurová KK Beringin

21. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY TKF

mladší žáci 2006 - 2005 kata jednotlivě
1 Marek Hruška ml.

KK Beringin

mladší žákyně 2004 - 2003 kata jednotlivě
1 Natálie Hrušková
KK Beringin
starší žáci 2002 - 2001 kata jednotlivě
4 Timotej Exner

KK Beringin

ENBU
1 Filip Krejčí, Marek Hruška ml.
2 Jan Horský, Timotei Exner
3 Marek Hruška ml., Natálie Hrušková

KK Beringin
KK Beringin
KK Beringin

kadet 2000 - 1999 JYU IPPON KUMITE
3 Lukáš Dalecký
3 Jan Horský

KK Beringin
KK Beringin

senioři 1992 a st. KUMITE
3 Marek Hruška

A/1 KATA TÝM
3 Johanka Macurová
KK Beringin
3 Matěj Macura
3 Jáchym Macura
A/2 KATA TÝM
3 Klaudie Hrušková
3 Marek Hruška ml.
3 Josef Středa
C/1 KATA TÝM
1 Filip Krejčí
1 Timotei Exner
1 Marek Hruška ml.
D/2 KATA TÝM
3 Lukáš Dalecký
3 Karel Dalecký
3 Jan Horský

KK Beringin

KK Beringin

KK Beringin
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Klub malých Dubáčků pořádal 18. října drakiádu, na kterou přišlo
přes 60 účastníků. Počasí nám přálo a draci
pěkně lítali i opékání buřtíků v MŠ jsme si
šichni moc užili. Hlavně bychom chtěli poděkovat všem co nám přispěli drobnými maličkostmi pro děti. Doufáme, že i příští rok bude
tak velká účast.

