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Vážení občané,
přejeme vám k nadcházejícím vánočním svátkům
hodně štěstí a spokojenosti
a do nového roku pevné zdraví a mnoho úspěchů.
starostka, místostarosta a zaměstnanci úřadu

Čtenářská gramotnost
(str. 10)

Prvňácí v kuchyni
(str. 11)

Výstava
v Galerii Šatlava
potrvá do konce roku
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Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v říjnu

l Dne 2.10.2014 od 08:00 do 12:26 hodin byla
jednotka v rámci nařízené odborné přípravy vyslána na taktické cvičení na Ralsko – letiště
v Hradčanech s technikou CAS-25 Liaz a RZA I
Nissan Patrol v počtu 1 + 9. Po příjezdu na místo události, zahlášení se veliteli cvičení a nástupu jednotek byl zjištěn požár nákladního automobilu s únikem chloru a zasaženými osobami.
Jednotka měla za úkol zbudování dekontaminačního stanoviště, převzetí kontaminovaných osob,
provedení částečné dekontaminace a následný
transport do dekontaminačního střediska Armády ČR. Družstvo 1 + 3 bylo na místě v pohotovosti pro možný výjezd k událostem v KÚ Mimoň
a Doksy. Cvičení se zúčastnily jednotky z HZS
ÚO Česká Lípa, Jablonné v Podještědí, JSDHO
Cvikov, Dubá, Doksy, Mimoň a vojenský útvar
Armády ČR.

l Dne 7.10.2014 od 16:02 do 18:30 hodin byla jednotka vyslána na taktické cvičení do Dětského domova v Deštné s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 6. Po příjezdu
na místo události a provedeném průzkumu
byl zjištěn simulovaný požár elektroinstalace
v I. nadzemním podlaží s vyhledáváním dvou
pohřešovaných osob. Jednotka v dýchací technice provedla natažení jednoho útočného proudu „C“ na požární obranu a do příjezdu dalších
jednotek začala s vyhledáváním pohřešených
osob. Cvičení se zúčastnily jednotky HZS ÚO

Česká Lípa, JSDHO Dubá a Doksy. Jednotka
z Tuhaně se nedostavila.

l Dne 11.10.2014 od 14:34 do 16:55 hodin
vyjela jednotka k požáru lesního porostu v Polesí Obrok s technikou CAS-32 T 148 a RZA I
Nissan Patrol v počtu 1 + 4. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár lesní hrabanky na ploše 2 x 3 metry v nedostupném terénu pro mobilní požární
techniku (vzdálenost od cesty 200 metrů s 80-ti
metrovým převýšením). Po domluvě s revírníkem byly na lokalizaci a následnou likvidaci
použity jednoduché hasební prostředky (lopaty, krumpáče a motyko-sekery). Na místě bylo
provedeno obkopání požářiště a zasypání pískem. Na místě jednotka z HZS ÚO Česká Lípa,
která nezasahovala. Příčina vzniku požáru byla
hrubá nedbalost, nebo úmyslné zapálení. Požár
byl beze škody.
l Dne 12.10.2014 od 9:29 do 10:45 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
I. třídy, číslo 9 v KÚ Dubová Hora s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
havarovaný osobní automobil převrácený přes
střechu mimo komunikaci. Na místě jedna zraněná osoba, které do příjezdu Záchranné zdravotní služby byla poskytnuta předlékařská pomoc. Jednotka následně zajistila transport do

sanitního vozidla. Havarovaný automobil byl zajištěn proti možnému vzniku požáru (odpojení
AKU) a dalšímu úniku provozních kapalin. Po
dobu zásahu bylo provedeno omezení provozu
na komunikaci I. třídy. Na místě Policie ČR,
ZZS a jednotka z HZS ÚO Česká Lípa, která
nezasahovala, pouze zajistila fotodokumentaci
místa události.
l Dne 13.10.2014 od 16:11 do 17:42 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do obce Drchlava s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po
příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byly zjištěny tři sršní hnízda v přístřešku u rodinného domu, ve kterém je majitelka
silně alergická na včelí bodnutí. Jednotka ve
včelařském vybavení a pomocí dvou sprejů na
likvidaci nebezpečného hmyzu provedla paralyzování sršňů ve hnízdech, které byly následně
zlikvidovány.
l Dne 31.10.2014 od 14:40 do 16:48 hodin
vyjela k technické pomoci do Lhoty s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo události, provedeném průzkumu
a kontaktu s oznamovatelkou bylo zjištěno nemocné kotě, které bylo následně odchyceno do
přepravního kontejneru a odvezeno do útulku
v Kozlech. O události byla informována starostka města Dubá paní Mgr. Zdeňka Šepsová.
Jaroslav Hoza

Tradiční
novoroční ohňostroj

pro všechny občany připravilo
město Dubá ve spolupráci
s dubskými hasiči jako
každoročně o půlnoci ve středu
dne 31. prosince
na autobusovém nádraží

Z městské matriky
JUBILEA

Kubát Václav, Heřmánky
Kicová Rozálie, Dubá
Kubizňáková Marie, Dubá
Vejvoda Jindřich, Nedamov
Valenta Jaroslav, Heřmánky
Himmer Miroslav, Dubá
Vrátilová Hana, Dubá
Zýval Václav, Plešivec

80 let
80 let
83 let
87 let
84 let
80 let

Dne 3. 12. 2014 uplynulo 9 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil pan Jiří Pavlík
z Dubé. Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají děti s rodinami.

Dne 27.12.2014 oslaví své 60. narozeniny
paní Helena Beránková z Chlumu

NAROZENÍ

Šťastný Antonín, Korce

ÚMRTÍ

Martínková Dagmar, Dubá
Miková Antonie, Dubá
Závorová Květoslava, Zakšín
Imrich Marian, Dubá
Vinařská Anna, Dubá

Milá maminko!
Ať Ti stále zdraví přeje
a srdce se v těle směje,
ať víš, že Tě rádi máme,
tyto řádky posíláme.
Děti s rodinami a manžel

Dne 4. prosince to byly 2 roky co nás navždy
opustil náš milovaný manžel, tatínek, švagr, strýc
a kamarád pan Jaroslav Šupola.
Stále vzpomínáme,chybíš nám.
Drahomíra a Veronika Šupolovy
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Vážení spoluobčané,
konec roku 2014 se nezadržitelně blíží. V samotném závěru listopadu jsme se
v hojném počtu sešli u příležitosti zahájení Vánoční výstavy a rozsvícení vánočního stromku na náměstí. Všem, kteří se podíleli na přípravě výstavy i doprovodného programu, bych tímto chtěla poděkovat.
V souvislosti s nadcházejícím zimním obdobím, které o sobě již dalo vědět prvním sněhovým popraškem, bych stejně, jako každý rok, chtěla požádat
všechny vlastníky vozidel, aby měli na paměti, že je třeba ponechávat svá vozidla zaparkovaná tak, aby kolem nich mohla bez problémů projet městská technika provádějící zimní údržbu. Rok co rok se v Dubáčku zmiňujeme o problematickém průjezdu některými lokalitami (Výsluní, ulice Školní, Poštovní, Malá atd.).
V ulicích, kde bude naší technice průjezd znemožněn, nemůžeme ručit za to,
že sníh bude řádně odklizen. Rovněž bych chtěla požádat všechny občany, aby
přizpůsobili rychlost chůze stavu chodníků. V případě sněžení sice provádíme
jejich úklid a posyp, nicméně bude-li sněžení vydatné, není možné odklidit sníh
ze všech chodníků na ráz. Úklid probíhá dle plánu zimní údržby, do kterého je
možné nahlédnout mimo jiné také na webových stránkách města.
V souvislosti s nadcházejícími chladnými měsíci a topnou sezónou, která je
v plném proudu, bych chtěla upozornit na nešvar, s nímž se v Dubé setkáváme
pravidelně každou zimu. Z komínů některých domů se valí nepříjemný štiplavý dým, který jednoznačně signalizuje, že tyto domácnosti používají nevhodná
paliva. Je třeba si uvědomit, že spalováním nevhodných topiv (jako je dřevo
napuštěné chemikáliemi, nebo dokonce některé složky domovního odpadu),
dochází k jednoznačnému zhoršování ovzduší ve městě, ale zároveň také ke
značnému znečištění komínových těles, v nichž může dojít k zahoření, které si
vyžádá zásah hasičů. To je při volbě topiva třeba mít na paměti.
V případě svozu komunálního odpadu může v zimě z důvodu zhoršené
sjízdnosti dojít k tomu, že odpad nebude svezen ve stanovený den. Na základě
dohody se svozovou firmou vás prosím, abyste popelnice, které vám nebudou
moci být svezeny, ponechali na dostupném místě a neuklízeli je domů, neboť
budeme s firmou sjednávat náhradní termín svozu. To se ostatně v minulosti již
několikrát přihodilo. Ráda bych však podotkla, že toto se nevztahuje na nádoby, které nebudou svezeny z toho důvodu, že obsahovaly horký popel. Nález
horkého popela firma městu vždy hlásí. Je třeba připomenout, že žhavý popel
každý rok zapříčiní vznícení nejen domácích popelnic, ale také sídlištních kontejnerů. Škody, které přitom vzniknout svozové firmě jsou značné a v průběhu
zimy 2013/2014 přesáhly částku 30 tisíc korun. Do všech odpadových nádob
proto prosím ukládejte pouze zcela vychladlý popel.
V minulých vydáních městského zpravodaje jsem vás průběžně informovala o změnách, k nimž došlo v souvislosti s výstavbou kolumbária na městském
hřbitově v Dubé. V návaznosti na dokončení kolumbária byl přepracován řád pohřebiště, v němž došlo k několika úpravám. Dovolte mi, abych ve stručnosti shrnula nejzásadnější změny, týkající se především samotných schránek v kolumbáriu. V kolumbáriu se květinová výzdoba smí ukládat pouze na sokl u spodní
části kolumbární zdi, do samotných schránek je možné umisťovat pouze umělou
nebo suchou výzdobu. Rovněž svítidla i svíčky je v kolumbáriu možné usazovat
a zapalovat pouze na sokl jeho spodní části. Nadále platí, že vysazovat keře či
okrasné stromky v celém areálu hřbitova je možné pouze na základě písemného souhlasu města. V minulých letech se tímto pravidlem bohužel celá řada
nájemců jednotlivých hrobových míst neřídila, což způsobilo nejednu komplikaci. Co bude občany zajímat asi nejvíce, je přepracovaný ceník vztahující se ke
hřbitovu. Výše poplatku za pronájem jedné schránky kolumbária s prosklenými
dvířky je stanovena na 900 ,- Kč na dobu 15 let, přičemž poplatek je splatný jednorázově. V případě ostatních hrobových míst a urnových pomníků je poplatek
za pronájem stanoven na 540,- Kč na 15 let a je rovněž splatný jednorázově.
Poplatek za velikost hrobového místa činí 4,- Kč za m² za rok.
Nový rok je již za dveřmi a proto vám závěrem tohoto sloupku přeji, abyste do něj vkročili pravou nohou. Nechť vás rokem 2015 provází štěstí, zdraví
a úspěch. Jménem svým i pracovníků Městského úřadu Dubá vám přeji krásné
a pohodové Vánoce a do nového roku jen to nejlepší.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

Redakční rada Dubáčku přeje všem
čtenářům poklidné svátky vánoční,
bohatého Ježíška a šťastný vstup
do nového roku 2015.
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Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 2/2014 ze dne 11. prosince 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) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele
zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu
paní Ing. Lucii Dostálovou a pana Tomáše Nováka (ODS) a zapisovatele usnesení paní Mgr. Janu
Maškovou.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený program veřejného zasedání Zastupitelstva
města Dubá č. 2/2014.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 8/2014 ze dne 2. října 2014 a č. 1/2014 ze
dne 6. listopadu 2014, včetně nedořešených bodů
z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 1/2014 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha.
4a) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva rozpočtovou změnu č. 7 rozpočtu města
Dubá na rok 2014, viz příloha.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Rozpočtová úprava č. 7/2014
zvyšuje příjmy o dotace a ve výdajích je zařazuje do
příslušných paragrafů, kam jsou dotace určeny (veřejně prospěšné práce 114 tisíc Kč, městská památková péče 200 tisíc Kč, rekonstrukce kaple na Dražejově 206 tisíc Kč, akceschopnost hasičů 120 tisíc
Kč, dotace na malotraktor 584 tisíc Kč a komunální
volby 70 tisíc Kč). Podle skutečnosti se upravují položky daňových výnosů. Zvyšuje se položka 1211
daň z přidané hodnoty o 65 tisíc Kč z důvodů lepších daňových výnosů. Vyšší příjmy jsou i u položek
1113 daň z kapitálových výnosů o 25 tisíc Kč, 1334
poplatky za odnětí lesní půdy o 31 tisíc Kč a 1211
daň z příjmů právnických osob o 65 tisíc Kč. Ve
výdajích se navyšují příslušné paragrafy o získané
dotace a dochází k přesunu 500 tisíc Kč z paragrafu 3745 péče o veřejnou zeleň do paragrafu 2212
silnice, kde byly použity na rekonstrukce místních
komunikací. Po úpravě zůstává původní rozdíl mezi
příjmy a výdaji -1 milion Kč.
4b) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva rozpočet města Dubá na rok 2015, viz
příloha.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 1

komentář starostky: Rozpočet města je základním materiálem, podle kterého se řídí veškeré
finanční hospodaření města v daném rozpočtovém roce. Pravidla jeho sestavení, projednávání
a schválení jsou daná zákonem o obcích č. 128/
2000 Sb., v platném znění, zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000
Sb., v platném znění, a dále zákonem o státním
rozpočtu. V místním měřítku je podkladem rozpočtu rozpočtový výhled a zastupitelstvem města chválený dokument Plán rozvoje města Dubá
na roky 2013 – 2017. K finančnímu hospodaření
města mají občané právo se vyjadřovat, nahlížet
do rozpočtu i do závěrečného účtu města. Proto
je návrh zveřejňován patnáct dnů před jeho schvalováním na úřední desce a www stránkách města:
www.mestoduba.cz.
Rozpočet města Dubá je vyrovnaný, to znamená, že
celková výše příjmů v daném roce (daňových, nedaňových, případně dotací) je rozdělena ve stejné
částce podle jednotlivých činností města do výdajů. Daňové příjmy představují nejvýznamnější část

příjmů obce. Není možné je ovlivnit, neboť záleží
na celorepublikových daňových výnosech, které
se následně přerozdělují podle ustanovení zákona
o rozpočtovém určení daní.
Do rozpočtu nejsou zapojené příjmy z dotací. V případě získání účelové dotace bude rozpočet upraven
v průběhu roku na straně příjmů i výdajů. Základem
rozpočtového hospodaření jsou běžné provozní výdaje, které jsou přibližně 25 miliónů Kč. Přímo do
rozpočtu jsou zapojené i výdaje na investiční akce,
které by se měly uskutečnit v roce 2015, v celkové
výši 3 miliony 600 tisíc Kč. Tyto prostředky by měly
směřovat na rekonstrukce městských objektů.
4c) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního výboru zastupitelstva týkající se hospodaření města
Dubá za část roku 2014, které vykazovalo do konce
listopadu výsledek +1 milion 414 tisíc Kč; a stavu
finančních prostředků města Dubá k datu 30. 11.
2014, který byl 9 milionů 357 tisíc Kč.
5) PROJEDNALO předložený písemný návrh
společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.,
provozovna Česká Lípa na uzavření dodatku č. 9 ke
smlouvě o zneškodňování komunálních a separovaných odpadů ve městě Dubá číslo 00107 ze dne
1. 4. 2007, který se týká úpravy výše ceny za zneškodňování komunálních a separovaných odpadů
ve městě Dubá na rok 2015. Pro rok 2015 dochází
k navýšení ceny o 1 %, které vychází z přehledu
inflace dle Českého statistického úřadu. Dále bude
celková cena upravena podle skutečného aktuálního počtu trvale bydlících obyvatel města Dubá a počtu rekreačních objektů ve městě Dubá.
SCHVÁLILO na návrh paní starostky uzavřít
dodatek č. 9 ke smlouvě o zneškodňování komunálních a separovaných odpadů ve městě Dubá číslo
00107 ze dne 1. 4. 2007 uzavřené mezi městem
Dubá a společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Z důvodů inflace dojde k navýšení platby města z 579,- Kč za osobu/rekreační
objekt na 585,- Kč za osobu/rekreační objekt. Poplatky za trvale hlášeného občana a rekreační objekt se pro rok 2015 nemění.
6a) STANOVILO na návrh paní starostky celkový počet zaměstnanců města Dubá zařazených
v městském úřadu (včetně údržby) na 19 s platností ode dne 1. ledna 2015.
pro schválení: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 2

komentář starostky: Vzhledem k reformě účetnictví, na město přenesených povinností týkajících se
účetní agendy, DPH, práce s rozpočtem, s transfery
(dotacemi), řízení a kontrola příspěvkových organizací, kontrolní činnost úřadu, statistiky, daňové výkazy, interní předpisy, je nutné zřídit druhé místo
účetní. Dosud jsme šetřili mzdové náklady tak, že
druhá účetní byla placena z projektu Úřadu práce s názvem Praxe do 30 let. Smlouva však končí
k 31. 12. 2014. Praxe ukázala, že objem práce pro
druhou účetní je na další pracovní úvazek.
6b) STANOVILO na návrh paní starostky počet zaměstnanců města Dubá zařazených v organizační
složce JPO II/1 SDHO Dubá, kteří budou zaměstnáni v pracovním poměru na pracovní smlouvu na 2
s platností ode dne 1. ledna 2015.
pro schválení: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 2

komentář starostky: Naše jednotka je zařazena
do kategorie II a musí tedy v rámci operačního
řízení vyjet do pěti minut od vyhlášení požárního
poplachu ve zmenšeném početním stavu 1+3 (velitel, strojník a dva hasiči) a zajistit nepřetržitou akceschopnost. V současné době ji však nelze zajistit, protože kromě jednoho člena jednotky, všichni
pracují mimo Dubou a zaměstnavatel je k výjezdu
neuvolní. Protože je jednotka pro naše město velice
důležitá, neexistuje jiná možnost než uzavřít hlavní pracovní poměr s velitelem jednotky a vedoucím
strojníkem a zajistit tak existenci jednotky a její akceschopnost.
7) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ předloženou výroční zprávu o činnosti Základní školy
Dubá, okres Česká Lípa za školní rok 2013 – 2014,
viz příloha.
8) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ předloženou výroční zprávu o činnosti Mateřské školy
Dubá, příspěvková organizace za školní rok 2013
– 2014, viz příloha.
9) URČILO na návrh paní starostky data, časy
a místa konání řádných veřejných zasedání Zastupitelstva města Dubá v roce 2015. Veřejná zasedání
se budou konat ve čtvrtek od 18:00 hodin v termínech: 15. ledna, 19. února, 19. března, 16. dubna,
21. května, 18. června, 17. září, 15. října, 12. listopadu a 10. prosince. Místo konání zasedání: Dubá,
Dlouhá ulice čp. 86 (Klubový dům, zasedací místnost) s výjimkou termínů 16. dubna (místo konání
v Dřevčicích) a 15. října (místo konání v Deštné).
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

10) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky
týkající se:
a) podané žádosti občanů o vybudování chodníku v Dlouhé ulici v Dubé
komentář starostky: Nejdříve je třeba zpracovat
studii a provést geodetické zaměření, ověřit technické parametry (dostatečná šíře silnice a chodníku,
odtok dešťových vod) a vyřešit majetkové záležitosti. Pak je možné nechat vypracovat projektovou dokumentaci a pokusit se, získat finanční prostředky
na realizaci dotací např. ze SFDI nebo IROPU.
b) poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Dubá na projekt „Sociální automobil“ pro
Dětský domov Dubá – Deštná, p.o.
komentář starostky: Rozhodla jsem se přispět
z městského rozpočtu částkou 19 965,- Kč na nákup automobilu pro náš dětský domov. Sociální automobil pomůže řešit tíživou situaci s dopravou dětí
do školy a školky. Na automobilu bude umístěno
po dobu 6 let logo města Dubá a naše internetové
stránky. Automobil bude dětskému domovu slavnostně předán 17. 12. 2014.
c) vydané knihy Miroslava Kolky s názvem Technická zařízení na vodní pohon v Dubé, Doksech
a okolí
komentář starostky: V našem infocentru si můžete
za 210,- Kč koupit velmi zajímavou knihu o vodních
dílech – mlýny, pily, textilní podniky, vodárenská zařízení – v okolí Dubé. Kniha je vytištěna na kvalitním
papíře a obsahuje mnoho fotografií. Věřím, že by se
mohlo případně jednat o pěkný vánoční dárek.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Tomáš Novák, místostarosta města Dubá
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Příspěvek na opravy

Nevratný příspěvek města Dubá se bude vztahovat na opravy fasád,
výměny oken, na realizaci domovní čistírny odpadních vod.
Příspěvek je určen vlastníkům domů, kteří mají svou nemovitost ve
správním území města Dubá (tzn. Bukovec, Deštná, Dražejov, Dřevčice,
Dubá, Heřmánky, Horky, Horní Dubová Hora, Kluk, Korce, Křenov, Lhota,
Nedamov, Nedvězí, Nový Berštejn, Panská Ves, Plešivec, Sušice, Zakšín, Zátyní).
Finanční příspěvky budou občanům poskytnuty pouze v případě, že
zastupitelstvo města Dubá v rozpočtu města v příslušném roce schválí dostatečnou výši finančních prostředků v paragrafu 3745.
Regulativy pro vnější opravy domů a zřízení domovní čistírny odpadních vod:
1. Dodržení podmínek SCHKO Kokořínsko Mělník – pokud stavba leží na
území CHKO.
2. Dodržení podmínek MěÚ Česká Lípa úsek památkové péče – pokud se
stavba nachází v památkové zóně nebo je zapsaná jako nemovitá kulturní
památka.
3. Dodržení podmínek ohlášení nebo stavebního povolení vydané stavebním úřadem MěÚ Dubá.
4. Maximální dodržení historického vzhledu (dle dochovaných fotografií
apod.), členění říms, oken atd.
5. Domovní čistírna odpadních vod podléhá vydání územního rozhodnutí
o umístění stavby vydané stavebním úřadem MěÚ Dubá a následně vodoprávního povolení vydané vodoprávním úřadem MěÚ OŽP Česká Lípa.
6. Doložení kolaudačního souhlasu (souhlasu s užíváním stavby) vydané
vodoprávním úřadem MěÚ OŽP Česká Lípa.
Regulační směrnice pro poskytnutí příspěvku:
Rodinné a rekreační domy:
- nátěr celé fasády
3.000,- Kč

- oprava celé fasády (původní členění) + nátěr
10.000,- Kč
- výměna všech oken (původní členění)
10.000,- Kč
- domovní čistírna odpadních vod
5.000,-Kč/osoba trvale hlášená
Bytové domy:
- nátěr celé fasády
500,- Kč/na bytovou jednotku
- oprava celé fasády + nátěr
1.000,- Kč/na bytovou jednotku
- výměna všech oken v byt. jednotce (původní členění)
10.000,- Kč
O příspěvek mohou vlastníci žádat celoročně, nejpozději však do 15. listopadu příslušného roku. Formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu
a v podatelně MěÚ Dubá.
K žádosti žadatel doloží tyto přílohy:
- finanční doklady (faktury, účtenky za materiál aj.). V žádném případě
nelze jako doklad brát čestné prohlášení.
- fotodokumentace (před stavební úpravou a po úpravě),
- kopie ohlášení, stavebního povolení, kolaudačního souhlasu apod.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Město Dubá již od roku 2004 poskytuje stavebníkům ve svém správním území nevratné příspěvky na zřízení domovní čistírny odpadních vod (DČOV),
opravy fasád a výměny oken v rodinných i bytových domech.
V termínu do 15. listopadu 2014 bylo na Městský úřad Dubá doručeno
18 žádosti o poskytnutí výše uvedeného příspěvku. Kladně bylo vyřízeno
16 žádostí, dvěma žádostem nebylo vyhověno z důvodů nesplnění podmínek, které jsou stanoveny ve směrnici vydané Městem Dubá. Celkem v letošním roce Město Dubá přidělilo 169 000,- Kč. Příspěvky budou žadatelům
v měsíci prosinci zaslány na jejich účty.
Lenka Čermáková, vedoucí stavebního úřadu

PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Při příležitosti rozsvěcení vánočního stromu na náměstí v Dubé již tradičně
připravili členové Občanského sdružení Klubu malých Dubáčků a Klubu
veteránů prodej vlastnoručně vyrobených adventních věnců, cukroví a na
zahřátí svařené víno a čaj. Výtěžek z tohoto bude použit pro činnost obou
klubů, proto děkujeme všem, kteří se na přípravách a prodeji podíleli,
a především děkujeme tradičním sponzorům, panu Tomáši Novákovi a
Jiřímu Kadlečkovi, kteří jako každým rokem i letos přispěli na tuto akci
dobrým svařeným vínem.
za OZ KmD a KV Danuše Červená

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
pondělí 22.12.
MUDr. Ilona Tulisová
Revoluční 164, Stráž p. R.
tel. 487 851 360
úterý 23.12.
Mgr. Andrej Ivanov
Děčínská 246, Žandov
tel. 487 850 436
středa 24.12.
MUDr. Zdeňka Melmuková
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 969
čtvrtek 25.12.
Krajská nemocnice Liberec a.s.
Jablonecká 15, Liberec
tel. 485 102 379
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pátek 26.12.
MUDr. Marie Murswieková
Bulharská 844, Česká Lípa
tel. 487 853 067
sobota 27.12.
MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176
neděle 28.12.
MUDr. Vladimír Henčl
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 726 197
pondělí 29.12.
MUDr. Milena Horáčková
Mariánská 845, Česká Lípa
tel. 487 521 662

úterý 30.12.
MUDr. Ivana Hanzáková
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel. 487 831763
středa 31.12.
MUDr. Eva Pušková
Liberecká 99, Nový Bor
tel. 728 831 917
čtvrtek 1.1.2015
Krajská nemocnice Liberec a.s.
Jablonecká 15, Liberec
tel. 485 102 379
pátek 2.1.2015
MUDr. Pavel Kalous
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 727 912

Touto cestou jsme se rozhodly
poděkovat zaměstnancům školní
jídelny při ZŠ v Dubé.
Naše poděkování patří především
kuchařkám, které vaří opravdu
chutně, máme široký výběr jídel.
Při vydávání obědů jsou vždy milé a
usměvavé, což je v dnešní době pro nás
velmi lichotivé. Děkujeme i dalšímu
personálu, který se věnuje provozu
školní kuchyně a tím přispívá k jejímu
dobrému jménu.
Ještě jednou díky a věříme, že si dobré
obědy budeme odnášet ještě hodně
– hodně dlouhou dobu.
Děvčata z domu čp. 200 Dubá
(domov pro seniory).

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.
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PLACENÁ INZERCE

ZEDNÍK

Dubáček

PLACENÁ INZERCE

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

Hledáte práci?
Možná ji najdete
u nás

Policie ČR - Územní odbor Česká Lípa potřebuje doplnit počty policistů v uniformované službě.
Policie České republiky Územní odbor Česká Lípa nemá v současné
době obsazena všechna tabulková místa pro pořádkovou a dopravní službu. Místa ve služebním poměru uvolnili policisté, kteří odešli do důchodu,
přestěhovali se a nebo přestoupili do specializovaných služeb dislokovaných v jiných krajích. Ta nyní mohou obsadit uchazeči o zaměstnání, kteří
budou splňovat všechna kritéria pro přijetí. A která to jsou?
Policistou se smí stát osoba starší osmnácti let se státní příslušností
České republiky. Dalšími požadavky jsou bezúhonnost a minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Každý uchazeč musí být držitelem
řidičského oprávnění na skupinu B, plavec a musí být pro přijetí doporučen
na základě výsledků lékařského i psychologického vyšetření. Tato vyšetření zajistí náš personální odbor. Neméně důležitou součástí přijímacího
řízení jsou testy fyzické zdatnosti. Ke dni nástupu do služebního poměru
musí policista ukončit svou případnou podnikatelskou činnost a členství
v politické straně. V případě úspěchu ve výběrovém řízení nastupuje nově
přijatý policista na čtyřtýdenní kurz, kde se naučí zacházet se zbraní, dále
na devět měsíců internátního studia teoretické přípravy na střední policejní
škole v Praze nebo v Brně. Tato teoretická část je přerušena dvouměsíční

praxí ve výcvikovém policejním středisku v Teplicích. Po celou dobu přípravy na policejní škole i ve výcvikovém středisku je policistům poskytována
strava a ubytování bezplatně.
Policista má nárok na čerpání šestitýdenní dovolené v kalendářním
roce. Po patnácti letech služby pak také na čerpání dalších dvou týdnů na
ozdravný nebo rehabilitační pobyt. Policie ČR nabízí svým zaměstnancům
možnost vzdělávat se, a to formou odborných, případně jazykových kurzů,
nebo i studiem na vysoké škole. Pokud Vás naše nabídka oslovila, kontaktujte prosím paní Ivu Beranovou z personálního odboru Krajského ředitelství
policie Libereckého kraje na telefonním čísle 974 461 405.
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Půjdem spolu do Betléma

O Vánocích slaví křesťané narození Ježíše Krista.
Evangelium sv. Lukáše popisuje, jak při sčítání lidu
v římské říši se Josef s Marií, která v tu dobu čekala miminko, vydali z Nazareta do Betléma, aby se tu
zapsali. V hostinci nebylo místo, proto se chlapeček
Ježíš narodil ve chlévě a Marie ho uložila do jesliček. Tento příběh připomínají scénická zobrazení
Svatá rodina ze sbírek
Vlastivědného muzea
v České Lípě

betlémů z různých materiálů. Za jejich vznik vděčíme svatému Františku z Assisi, který první betlémský výjev vytvořil v roce 1223. V českých zemích
se betlémy objevily v 16. století, ale rozšířily se především v době baroka. Po nařízení Josefa II., že se
z kostelů mají betlémy odstranit, přesunuly se do
domácností a stala se z nich lidová tradice, aby se
později tato zobrazení události z města Betléma do
kostelů opět vrátila. Některé z betlémů je možné si
prohlédnout i v širším okolí Dubé.
Jírův Betlém, Kryštofovo Údolí

Výjev z Betlémského chléva se nachází také
v kostele Nalezení sv. Kříže v Dubé. Pochází
z roku 1912 a vytvořil ho řezbář Ferdinand Demetz z obce St. Ulrich (italsky Ortisei), která leží
v údolí Gröden (italsky Val Gardena) v Dolomitech
v italském Jižním Tyrolsku. Stejný řezbář, ředitel
řezbářské školy, vytvořil také betlém pro kostel sv.
Bartoloměje v Rumburku.
Oblast Val Gardeny je vícejazyčná, hovoří se
zde italsky i německy, k tomu se přidává ladinština, jazyk příbuzný švýcarské rétorománštině. Ačkoliv původní obživou obyvatel ve Val Gardeně
bylo zemědělství a pastevectví, od 17. století se
zde začala rozvíjet dřevořezba. .V době největšího rozkvětu v polovině 19. století působilo v údolí
přibližně 2 500 řezbářů a řezbářek, roku 1872 byla
v Grödenu otevřena první řezbářská škola. Po první světové válce došlo k velkému útlumu řezbářství,
ale od 20. let 20. století se umělecká výroba opět
začala vzmáhat. V obci Ortisei (St. Ulrich), ležící
v nadmořské výšce 1 236 metrů, se začátkem září
každoročně koná třídenní řezbářský veletrh, který
pořádá sdružení uměleckých řemeslníků Unika.

7

Kryštofovo Údolí
V Kryštofově údolí stojí zajímavý dřevěný kostel
sv. Kryštofa a mohutný železniční viadukt. Blízko
kostela v hospůdce U Kryštofa je možné navštívit
MUZEUM BETLÉMŮ. K vidění je tu více než dvacet betlémů, z nichž nejstarší pochází z roku 1846.
Mezi nejzajímavější exponáty patří polovina původního Müllerova betlému v orientálním stylu a část
tyrolského betlému Franze Pohla. Ten býval mechanický a nyní je postupně uváděn do pohybu.
Muzeum betlémů je otevřené každou sobotu a neděli od 13.00 – 16.00 hod., týden před vánočními
svátky je otevřené denně od 13.00 – 16.00 hod. až
do 1. ledna. Vstupné: děti 15,- Kč, dospělí 50,- Kč,
důchodci 25,- Kč.

stavbou staré trafostanice naproti muzeu Betlémů.
Orloj je osazen 22 řezbovanými figurami, ze kterých je 18 pohybových. Otevřený je denně od 8:
00 – 22:00 hod.
Rumburk
V kostele sv. Bartoloměje se v hlavní lodi každý rok
staví betlém, jehož polychromované figury o výšce 80 cm pocházejí z roku 1911. Vyřezány byly v
Grödnerově údolí v Jižních Tyrolech ředitelem tamní řezbářské školy Ferdinandem Demetzem.
V kláštěrním kostele sv. Vavřince, který je veřejnosti celoročně přístupný v rámci prohlídek areálu
sousední loretánské kaple Panny Marie, je od začátku adventu do 2.2. k vidění betlém z roku 1922.
Betlém, který zaujímá plochu zhruba 20 m2 a obsahuje na sto figur, se staví v pokostel sv. Vavřince v Rumburku (detail - foto Jiří Stejskal)
stranní kapli sv. Antonína Paduánského. Malované pozadí
je starší než vlastní klášterní betlém, znázorňuje krajinu
v okolí Betléma. Od roku 2013
se betlém staví jako proměnlivý – nejprve se postaví scéna
klanění pastýřů, poté klanění
mudrců a nakonec scéna útěku do Egypta. Betlémové figurky z klášterního betléma v roce 2011 opravil známý český
betlémář Jiří Votruba z Roztok
u Prahy.
Úštěk
V kostele sv. Petra a Pavla na
V Kryštofově Údolí je každoročně od 1. advent- náměstí je k vidění historický vyřezávaný betlém.
ní neděle do půlky února postaven venkovní JÍRŮV Barokní kostel z let 1764 – 72 se také může pochBETLÉM. Malíř a grafik Josef Jíra (1929 – 2005) lubit oltářním obrazem od Karla Škréty, rokokovou
ztvárnil dílo formou tryptichu, kde levé křídlo před- křtitelnicí, či dřevěnými řezbami a sochami. Zájemstavuje scénu Herodes a vraždění neviňátek, ve ci o návštěvu kostela se musí obrátit na informační
středu je svatá rodina ve chlévě a pravé křídlo zná- centrum v Úštěku na náměstí.
zorňuje útěk svaté rodiny do Egypta. Jírův betlém
V rámci návštěvního okruhu dominikánskéje 16 m široký, figury jsou 2 - 2,4 m vysoké. Bude ho kláštera a baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy
nasvícen každý den vždy od 16:00 do 22:00 ho- je možné si celoročně prohlédnout ve velkém redin až do 1. ledna.
fektáři deskový betlém z 19. století. Druhý, figurálDalší zajímavostí Kryštofova údolí je Chaloup- ní betlém je v době vánoční postaven při vchodu
kův orloj. Třetí orloj v České republice vznikl pře- do baziliky.

Betlém v Dubé

Betlém
v Dubé
Betlém
v kostele Nalezení sv. Kříže v Dubé je na Vánoce přístupný, ačkoliv kvůli tom, že se v minulosti při půlnoční bohoslužbě stal terčem zlodějů, není možné k němu přistoupit do těsné blízkosti. Na
požádání je možné si Betlém prohlédnout kdykoliv i mimo čas vánoční.
–myš–
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Zimní les

Do lesa i v zimě? Ti, kdo mají lesy rádi, říkají: „V lese je krásně za každého
počasí.“ A mají pravdu. Léto, kdy většina lidí do lesa míří, sice nabízí žně pro
houbaře či milovníky borůvek, ale v období pozdního podzimu či zimy má les
také co nabídnout. Nejen zajímavé odstíny barev suchého listí a trav, kresbu kmenů a křivolakých
větví, či zeleň mechů,
Na Šibeničním vrchu
ale les je v tuto dobu
přehlednější a zároveň
tajuplnější. I v nevlídném šedivém dni si les
zachovává působivou
atmosféru, která člověku
pomůže odreagovat se
od denního shonu. Navíc lidé, kteří se do něj
v zimě vydají, nechodí
s hlavou skloněnou ve
snaze ulovit kdejaký lesní plod, ale vnímají více
krásu stromů i skal. Samozřejmé ovšem je chovat se v lese tak, aby člověk nerušil zvěř – to ale
platí vždy.
Kolem Dubé se nacházejí rozsáhlé lesní
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komplexy i menší lesíky, ale v každém z nich lze nalézt zajímavá místa, ať
už tmavé rokliny, skalní útvary, povlovné stráně či vyprahlá temena kopců. Vypravit se do rozlehlého lesa mezi Beškovským a Pramenným dolem,
který se na starých mapách nazývá Panský les, znamená projít krásný
a rozmanitý kus přírody. K příjemné zimní procházce ale například postačí
i malý, ale na zajímavé partie bohatý les na Šibeničním vrchu – v novějších
mapách přezdívaný Šibeník či Šibeničák.
–myš–

Panský les

Na Šibeničním vrchu

Panský les

Ze života škol
Anglické divadlo

V pondělí 3. listopadu k nám do školy zavítal Shellie alias Dr. Klutz a opět jako v loňském roce nám
předvedl dvě báječná představení. Děti z první až čtvrté třídy viděly The Cooking show a pátá až devátá třída se vydala na dobrodružství do Austrálie v představení Bilby´s Bush Adventure.
V představení o vaření se děti naučily názvy různých jídel, nádobí, příborů; společně s Dr. Klutzem uvařili špagety, vykouzlili dort a ještě si zazpívali písničku Ten Green Bottles. Shellie vždy do
svých představení zapojuje děti a komunikuje s publikem, děti tak mají možnost
si vyzkoušet angličtinu i jinak než pouze
na hodinách.
Děti z páté třídy a druhého stupně
viděly představení o australských zvířatech. Děti zábavnou a vtipnou formou
poznaly vlastnosti jednotlivých zvířat žijících v Austrálii. Žáci si na druhém stupni zopakovali nejen slovíčka a gramatiku, ale byli i součástí celého děje např.
napodobovali zvuky, předváděli jednotlivá zvířata, hráli dobrodružný příběh plný

napětí apod. Celé vystoupení bylo natolik vtipné,
že smíchem se dokonce otřásala škola. Představení nás upoutalo od první chvíle, protože nechyběly velmi originální kulisy.
Gabriela Havránková, Jana Pytlounová

Děkujeme panu doktorovi
MUDr. Jiřímu Klementovi
za finanční dar
pro chovatelský kroužek.
Peníze využijeme
k zakoupení
regálů pro terária.
Děkujeme za podporu.
Jana a Pavel Maškovi a děti

Dubáček -
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„Akce plyšák“ klapla
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V říjnu každá třída dostala za eko úkol udělat
dobrý skutek. Druháčci dali hlavy dohromady a o
nápady nebyla nouze. Od úklidu družiny, dárečků pro učitele, až po umytí nádobí v kuchyni. Ale
paní Kubíčková přišla s nápadem darování plyšáků do dětských domovů: „Udělejme radost dětem,
které si nemohou dovolit koupit žádnou hračku“.
Tento návrh vyhrál nad všemi. Ještě ten den děti
vyráběly plakáty a rozvěšovaly je po škole, někteří žáci dokonce i po městě. Zapojila se většina druhé třídy a jejich paní asistentky. Ale to není
všechno! Zpráva se roznesla po škole a přidali se
i další žáci ze třetí a šesté třídy. Diakonii Broumov
předáme 147 plyšáků, které poputují dětem! Všem
zúčastněným na této akci pěkně děkujeme.
Druháčci s paní učitelkou

Badminton

Čtvrťáci si v měsíci listopadu zpestřili hodiny tělesné výchovy badmintonem. Pro některé to byla
premiéra, raketu drželi v ruce úplně poprvé, ale
hrdinně se s tím všichni poprali a užili jsme si to.
Rodičům děkuji za obětavost při zakoupení raket
a košíčků a paní učitelce Matějkové za sportovní
výkon (přišla si s námi zahrát).
Mgr. Z. Wagenknechtová

Halloweenské vyučování

V pátek 31. října jsme ve škole oslavovali Halloween – svátek duchů a příšer. Je to svátek,
který pochází z britských ostrovů, postupně
se dostal i do Ameriky, a v několika posledních letech se dostává i k nám. V Británii
a Americe chodí děti o Halloweenu koledovat. V pátečních hodinách angličtiny
jsme si s dětmi připomněli tyto tradice, ti, kdo neměli angličtinu v pátek, se
s Halloweenem seznámili již dříve. Ve
třetí třídě jsme v pátek celý den vyučovali s halloweenskou tématikou,

dětem jsme vyzdobili učebnu, a v českém
jazyku, matematice i angličtině děti četly, počítaly a učily se slovíčka patřící k
Halloweenu. V hodině pracovních činností si potom vyrobily halloweenské
lampičky. Celý den se dětem velmi líbil
a společně jsme si ho s nimi já, slečna učitelka Pytlounová i paní učitelka
Wagenknechtová užily.
Děti z ostatních tříd jsem požádala, aby také přišly v pátek do
školy v maskách. Řekla jsem jim,

že kdo nebude poznán, dostane ode mě odměnu. Masky byly opravdu vydařené – viděli jsme
mnoho čarodějnic, dokonce jednoho čerta, duchy, kostlivce, upíra, princeznu. S kolegyněmi
jsme také zvolily čarodějnické převleky. Děti se
takto měly možnost seznámit s tradicemi a zvyky jiných zemí.
Mgr. Jana Mašková

Strašáci v KMD

Klub malých Dubáčků pořádal v pátek 31. října dlabání dýní a děti si mohly vyrobit plno
zajímavých strašáčků. Někteří si mohli nechat
pomalovat obličej s nějakým strašidelným motivem. Ruda Stránský vyřezal strašidelné motivy do obrovské dýně, kterou nám věnovali manželé Olivovi. Tímto jim moc děkujeme.
Akce se všem velice líbila a děti si užily plno
zábavy. Následující den Klub pořádal dušičkový
průvod, který se také velmi vydařil. Zúčastnilo
se ho přibližně 150 lidí. Doufáme, že i příští rok
bude taková velká účast.
Klub malých Dubáčků
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Hodina ČJ u zvířátek

V pondělí 10. listopadu
jsme prožili hodinu českého jazyka netradičně –
u zvířátek. Přečetli jsme si
článek o zvířátkách. Četli
jsme s porozuměním a odpovídali na otázky. Samostatně jsme přiřazovali názvy zvířátek k obrázkům,
počítali, kolik mají nožiček, zjišťovali, jaké papáníčko mají nejraději.
Na závěr si někteří z nás zvířátka pochovali. Hodina nám všem rychle
utekla a my jsme se museli s našimi mazlíčky rozloučit. Budeme se těšit
na další shledání s nimi.
L. Kadlečková a prvňáčci
Čtvrtá třída si v pondělí
užila krásnou hodinu čtení u zvířátek. Četli jsme
o bílé a šedé myšce.
Během čtení mezi
námi jedna taková myška pobíhala (bylo to velmi
srandovní) a my jsme si ji
mohli hladit. Jako odměnu za krásné čtení jsme
si potom šli prohlédnout
ostatní zvířátka.
Mgr. Z. Wagenknechtová
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Rozumíme reklamě

Ve středu 5. listopadu se žáci 7. třídy účastnili v České Lípě dvou akcí.
Na SPoSŠ si poslechli přednášku „Rozumíme reklamě“ spojenou s prohlídkou školy a navštívili aktuálně konanou Burzu škol. A jak tento den viděl Petr Kohout?
Dne 5. 11. odjela naše třída na exkurzi do České Lípy. Navštívili
jsme soukromou podnikatelskou střední školu, kterou nás provedla Ing.
Štěpánka Dlouhá. Nahlédli jsme do učeben, líbila se nám výzdoba tříd
i chodeb, ale nejvíc jsme obdivovali automat na pití a svačinu. Potom
jsme si vyslechli přednášku o reklamně. Seznámili jsme se s různými
druhy reklamy, dozvěděli jsme se, jak poznáme klamavou od pravdivé,
jaké jsou obchodní triky. Při vyplňování pracovního listu jsme se všichni
aktivně zapojili do diskuse. Všem to moc šlo a všichni výborně pracovali. Potom jsme se šli podívat na Burzu škol. Zjistili jsme, jaké máme
možnosti do budoucna, což je dobré vědět. Burza se všem líbila a tak
skončil náš den. Všichni se těšíme na další podobné.
Mgr.Miroslava Sochová

Čtenářská gramotnost
na 1. stupni

Tématem letošní první čtenářské gramotnosti, která proběhla 18. listopadu, byl ADVENT.
1. třída – Děti z 1. třídy se učily pracovat ve skupinách. Seznámily s krátkým textem, odpovídaly na otázky, naučily se báseň Adventní věnec, vymalovaly obrázky. Na závěr si vyrobily adventní kalendář. Práce se nám
všem dařila.
prvňáčci a L. Kadlečková
2. třída – Druháčci si přečetli, vše o Adventu a o tradicích, které se v této
době dodržovaly. Poté děti odpovídaly na otázky ze čteného tématu. A na
závěr jsme si vytvořili adventní kalendář z papíru. druháčci a T. Jelenová
3. a 4. třída – Třeťáci a čtvrťáci si o čtenářské gramotnosti vypracovali pracovní list s tématem Adventu, kde se dozvěděli, co Advent znamená, odkdy
se slaví, jaké má symboly… Po úspěšném vypracování otázek k textu, jsme

Rodina v pohybu potřetí

V sobotu 22. listopadu se konala již třetí společná aktivita pro rodiče a děti v programu Rodina
v pohybu, tentokrát v keramické dílně. Šikulové
vyráběli sluníčka, která budou krášlit chodbu ve
škole. Práce šla všem od ruky a podařila se na
výbornou. Někteří účastníci si zahráli na hlínu
a byli vyváleni válečkem.
Děkujeme Kubíkovi, Honzíkovi, Marečkovi,
Danymu, Natálce, Anežce, Járovi, Šárce, Agátce a dospělákům za čas prožitý společně.
Příští aktivita – v prosinci – nás zavede do
krmelce. Budeme se těšit na všechny rodiče,
kteří najdou v předvánočním čase chvilku a vyrazí s dětmi na návštěvu do lesa.
Jana a Pavel Maškovi

si vyrobili adventní kalendáře. Kalendáře se nám velmi povedli a moc jsme
si to užili. třeťáci, čtvrťáci a G. Havránková, Mgr. Z. Wagenknechtová
5. třída – Páťáci se při projektu Čtenářská gramotnost dozvěděli, co znamená slovo advent a jaké tradice se k němu váží. Například to, že perníčky
potřebují dobu adventu k tomu, aby změkly, že adventní věnec se dříve vil
z různých bylin a v kostele pod ním bývala kasička a že je advent dobou
radostného očekávání, ale také půstu. Pak jsme společně vyrobili vánoční
městečko - adventní kalendář na výstavu do Šatlavy.
Páťaci a Mgr. Veronika Matějková

Dubáček -
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Běh 17. listopadu

18. listopadu proběhl již 43. ročník Běhu 17. listopadu, kterým žáci naší školy uctili památku
a odkaz tohoto významného dne v dějinách našeho národa.
Letošní ročník se poprvé konal na hřišti Slavoje Dubá. Role startéra se letos ujmul pan učitel
Koza, který je zakladatelem tohoto závodu. Běhu
se zúčastnili téměř všichni žáci školy a zaběhat si
přišli i „předškoláčci“ z naší MŠ. I přes nepřízeň
počasí byla na všech vidět bojovnost a odhodlání
dosáhnout co nejlepšího výsledku . Po doběhnutí čekal na každého běžce čaj a sladká odměna
pro načerpání vydané energie, ti nejúspěšnější si
navíc odnesli některou z krásných medailí, které
i pro letošní rok nechal vyrobit pan Kadleček, za
což mu patří velké poděkování.
Poděkování patří i všem rodičům žáků a občanům města, kteří i přes déšť přišli ve velkém
množství povzbudit běžce k ještě lepším výkonům, což ještě více zvýšilo velmi pěknou sportovní atmosféru tohoto závodu. A velké poděkování patří samozřejmě i všem běžcům, nejen za
nasazení při běhu, ale i za povzbuzování svých
kamarádů.
F. Kadlec, organizátor závodu

Dobrý skutek

Ve 3. třídě jsme se rozhodli jako dobrý skutek uklidit náměstí v Dubé.
Čekali jsme na dobré počasí a v pátek třetí hodinu jsme se vyzbrojili rukavicemi a pytli a vyrazili na náměstí. Děti byly velmi šikovné a sbíraly
všechny odpadky malé i velké. Rádi jsme takto přispěli k hezkému prostředí v Dubé.
Gabriela Havránková a děti ze III. třídy

Paní Mašková všem třídám na škole zadala úkol v podobě dobrého skutku.
Což znamenalo, že každá třída musí udělat něco prospěšného a osmá třída
vymyslela dobrý skutek v podobě sbírky starého oblečeni. Každý musel povinně donést aspoň jeden kus nějakého oblečení, byť by to měly být aspoň
ponožky. Dohromady jsem nasbírali dva pytle oblečení a dne 27.11. jsme se
vyfotili jako kolektiv a poté jsme pytle odnesli do kontejneru Diakonie Broumov. Při vhazování oblečení do kontejneru jsme se všichni vyfotili a poté jsme
se vrátili do třídy. Z celé akce máme příjemné pocity a dobrý dojem.
Nikola Haltmarová
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Prvňáčci vyráběli
adventní kalendář

Nejprve jsme vystřihli a vybarvili obličej andělíčků, za pomoci paní učitelky připevnili ke kornoutku, vyrobili vlásky a mašličkami, připevnili křidélka.
Na závěr jsme vložili bonbónky do kornoutku a andělíčka připevnili na větvičky. Výrobek se nám všem moc líbil.
1. třída

Prvňáčci v kuchyňce

Děti z 1. třídy splnily úkol Ekotýmu – připravit pokrm bez použití elektrospotřebičů. Zvítězil návrh vyrobit ovocný salát s bílým jogurtem a salát zeleninový. Ve cvičné kuchyňce jsme loupali, krájeli, ochucovali a výsledek
se brzy dostavil. Byl více než výborný. Vše, co jsme si „uvařili“, jsme si
také vychutnali. Ňam, ňam, bylo to výborné.
I. třída
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Křestní jména v prosinci a jejich význam

1.12. Iva (3)

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

Iva je zkráceninou jména Ivana. Francouzská verze
jména je Jeane, španělská Juana, italská Giovanna.
Původ jména je až v hebrejštině, vyvinulo se z hebrejského jména Jochanán s významem „Bůh je milostivý“. Do češtiny se jméno dostalo zřejmě z řecké
mutace jména – Ioannés. Staroslovanskou podobou
jmen je Jana a Jan. Jméno Ivana a také zkrácená
podoba Iva se u nás stalo populární ve 20. století. Dříve se jméno častěji užívalo v podobě Ivanka, která se k nám dostala po první světové válce
z jižních států.
2.12. Blanka (5)

Jméno má svůj původ ve středověké latině. Bylo odvozeno ze slova „blancus“, které se dá přeložit jako
„bílá, bělavá, bělostná, čistá, neposkvrněná“. Česká
podoba se zřejmě vyvinula ze španělského jména
„Blanca“, příp. italského „Bianca“. Všechna jména
mají stejný význam.
3.12. Svatoslava (1)

Jméno má slovanský původ. Je složeno ze staroslovanských slov „svet” („silný”, „velký”) a „slav” („slavný”). Význam jména je tedy „silný”, „slavný”, příp.
„slavný svoji silou”, „veliký”. Až v pozdějším významu se první část jména vykládá jako „svatý”, tak by
zněl i přenesený význam jména.
4.12. Barbora (16)

Ženské křestní jméno Barbora, stejně jako Barbara
nebo Bára je řeckého původu. Vzniklo z řeckého slova „barbados“, které se dá přeložit jako „cizinec“ či
„cizinka“. Užívá se také ve významu „člověk, kterému nejde rozumět“, vykládá se i jako „brepta“. Stejný
význam má i slovo barbar.
5.12. Jitka (16)

Jméno se užívá jako Judith v němčině, také v angličtině nebo francouzštině. Ruská podoba jména je
Judif (domácky Jita). Jméno jako Judit zná i španělština. Italština ho užívá jako Giudi�a.
Jméno Jitka je hebrejského původu. Jde o počeštěnou verzi jména Jedúdhá(h) - Judith, Judita, které se
překládá jako „žena z Judeje“ či „židovka“, také „velebná“ nebo „oslavená“. Staročeským tvarem jména
je Jutka, tato variace se vyvinula z německého Ju�a,
zkráceniny jména Judita.
6.12. Mikuláš (1)

Stejný význam mají i jména Vítězslav a Viktor, také
Nikodém, Nikita nebo Veronika. Anglická a francouzská podoba jména je Nicolas, příp. Nicholas, německá Nikolaus, italská verze zní Nicola či Niccolo,
španělská Nicolás.
Jméno vzniklo z řeckého jména Nikoláos. Původem
jsou slova „niké” s významem „vítězství” a „láos” s
významem „lid”. Mikuláš se pak překládá jako „vítěz mezi lidmi” nebo „vítězný lid”.
8.12. Květoslava (2)

Jde o slovanské jméno, které vzniklo překladem původně latinského jména Flora (Florentia). Některé
teorie původu ho spojují také se srbským jménem
Cvetislava. Stejně jako jméno Flora se i jméno Květoslava, také zkráceně Květa, překládá jako „kvetoucí“, „květinová“, „květinami oslavovaná“ nebo „ta,
která oslavuje květ“.
9.12. Vratislav (1)

Jméno má slovanský původ. Význam jména je zřetel-

ný na první pohled, jméno se vykládá jako „vracející 21.12. Natálie (11)
slávu”, „ten, kdo navrací slávu”, také „slavící návrat”, Natálie má latinský původ. Jméno se vyvinulo z latinského výrazu „dies natalis“, který se překládá jako
„oslavující svůj návrat”.
„rodný den“, „narozeniny“ a užívá se především pro
11.12. Dana (8)
Vánoc, tedy rodného dne Krista. Jméno
Dana je i domáckou variantou jmen Daniela nebo označení
Natálie
(také
Natalia) původně dostávaly dívky naBohdana.
rozené
na
Vánoce.
Dnes jméno Natálie zobecnělo, ale
Jméno je hebrejského původu. Vychází ze slova „dán“ stále se vykládá jako
s významem „soudit“ nebo „rozsoudit“. Významově v den zrození Krista”. „dítě Vánoc” nebo „narozená
tedy Dana znamená „soudkyně“, potažmo i „spra23.12. Vlasta (9)
vedlivá“.
Jméno Vlasta má slovanský původ. Základem je slo12.12. Simona (5)
„vlast“ − ve staročeštině mělo význam „majetek“,
Ženské křestní jméno Simona pochází z hebrejštiny. vo
„moc“
nebo „vláda“. Jméno Vlasta se tak překládá
Vyvinulo se z hebrejského jména Šimhón, resp. ba- jako „majetná“,
„mocná“ nebo přímo „panovnice“.
bylónského Šamahúna. Jeho význam je spojován se V novodobém výkladu
se jméno vysvětluje jako „paslovem „šama(h)” − „slyšet”. Jméno Simona se tak třící ke své vlasti“, „milující
svoji vlast“.
vykládá jako „slyšící”, „naslouchající”. Jméno vzniklo
zřejmě ve francouzštině.
24.12. Adam (3)
Jméno pochází z hebrejského „ádám“, který se dá
13.12. Lucie (19)
Angličtina, italština nebo latina jméno užívá jako Lu- přeložit jako „člověk“. Ve svém původním významu
cia. Také francouzština jméno užívá jako Lucie, příp. tedy jde o obecné označení pro člověka jako takového. Jméno Adam se pojí také s hebrejským „adamá“,
Lucienne. Španělská verze jména je Lucía.
Lucie patří k těm nejoblíbenějším křestním jménům překládané jako půda či země. Význam jména Adam
u nás. Jméno má původ v latinském slově „lux“ s vý- je potom „člověk, který je spjatý s půdou“.
znamem „světlo“. Jméno Lucie se tak překládá jako 24.12. Eva (24)
Významově jsou jménu podobná i další jména – řec„světlá“ nebo „zářící“.
ké Zoe, ruské Zoja nebo slovanská varianta Živa.
15.12. Radana (1)
jméno je u nás velmi oblíbené. Jde o prastaré
Významově je jméno shodné i s anglickými jmény Toto
jméno, které se pojí s hebrejským původem. Jméno
Joy, Joyce nebo italským jménem Giota.
ze slova „chawwá“ s významem „živá“, vyRadana má slovanský původ. Jméno vzniklo zkráce- vzniklo
chází
z
kořene
od slovesa „chájá“, které
ním slovanského jména Radovana, které je latinským se překládá jakoodvozeném
žít.
Eva
je
tedy
svého významu
překladem jména Hilarius, Hilaria. Z latinského slo- „živá“, „životem obdařená“, také dle
„životadárná“ nebo
va „hilaris” („veselý”) se i jméno Radana překládá „matka života“.
jako „radostná”, „radující se” či „radost přinášející”.
27.12. Žaneta (2)
17.12. Daniel (13)
podobou jména je Janet, také Jane�a a JeJméno Daniel i jeho zkrácená verze Dan pocházejí Anglickou
anne�e,
německou
(Jeane�e), stejnou forz hebrejštiny. Jména vznikla (stejně jako ženské jmé- mu jméno nabývá iJeanne�e
ve
francouzštině.
no Daniela) z hebrejského „Dáníél“, které se dá pře- Kořeny jména sahají až do hebrejštiny. Jméno položit jako „Bůh je můj soudce“. Bylo odvozeno ze slov chází ze slova Jochánán (česky Jan, Jana), které se
„dán“ („soudit, soudce“) a „él“ ve významu Bůh. překládá jako „Bůh je milostivý“. Základem jména
jsou hebrejská slova „Jahve“ − „Bůh“ a „chanán“ −
18.12. Miloslav (9)
Jméno je slovanského původu. Vykládá se jako „sla- „smilovat se“, „odpustit“. Jméno Žaneta se do češtivící milost, „slavný milostí”, také „slavný svojí dobro- ny dostalo z francouzské podoby jména Jana, znětou”, „laskavý” apod. Jedná se o slovanskou podobu jící Jeanne�e.
latinského jména Mansvet.
28.12. Bohumila (2)
Významově je jméno shodné nebo obdobné se jmé19.12. Ester (2)
Jméno má i variace Estera nebo Esther. Významo- ny Theofila, Theofil.
vě je příbuzné se jmény Zora, Stela, Stella nebo Ji- Jméno pochází z řeckého jména Theofila s významem „milá Bohu“, „Bohem milovaná“ nebo také „ta,
třenka.
Ester je ženským hebrejským jménem, přejatým která miluje Boha“ („théos“ se z řečtiny překládá jako
z perštiny. Ester se z perštiny překládá jako „hvězda“ „Bůh“ a „filos“ jako „milý“.
nebo „jitřenka“. Ze stejného základu pochází i slovo 30.12. David (13)
astronomie. Jméno se významově vykládá jako „zá- David je prastarým jménem, které patří k těm nejřící“ nebo „jasná“, můžeme je najít už v Bibli.
oblíbenějším. Původ jména není jednoznačný, existuje několik teorií, které vysvětlují jeho vznik. Jedna
20.12. Dagmar (8)
nich popisuje jméno David jako odvozeninu hebrejJméno je pravděpodobně skandinávského původu. zského
slova „dód“ s významem „miláček“ nebo také
Vychází z norského jména Dagmaer. Údajně se vy- „strýček“.
může pocházet také z asyrského
vinulo ze slova „dagr“ s významem „den“ a „maer“ slova „dádu“,Jméno
se také překládá jako „milovaný,
s významem panna. Dle některých vědců pochází miláček“. Dalšíkterévýkladová
vidí původ jména
druhá část jména ze slova „mari“, v překladu „sláva“. David v zaniklé ugaritštině verze
(jazyk
patří do stejné jaVýznamový výklad jména Dagmar je pak „slavný zykové skupiny jako hebrejština). Pocházelo
by pak
den“, „jitřenka“, také „žena milující den“ nebo „žena ze slova „davidu“, které má význam „náčelník“.
milující slunce“. Jméno se může pojit i se jménem
Drahomíra, mohlo by jít o jeho odvozeninu.
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Dne 7. prosince se v Praze konal Kongres CFTKFS a KK Beringin byl požádán o exhibici. Děti měly poměrně málo
času na přípravu a osloveny byly i zbylé
kluby z celé České republiky, které patří do
naší federace, a bylo předem jasné, že každý
klub bude chtít ukázat to nej ze svého umění
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Sport
a svých tréninkových metod. Na řadu jsme přišli po vystoupení Ustí nad Labem a Brna. Po
nás nastupovala Praha. Všechny kluby měly
moc dobrá vystoupení plná pěkných technik
karate, ale po vystoupení Dubských svěřenců jsem si byl jist,
že největší úspěch
sklidili právě oni, a to
nejen u publika ale
i u ostatních trenérů.
Moje mínění mi potvrdil i můj Sensei (trenér)
Rachmy Soebayo, který mi den po Kongresu
volal a děkoval mně
i všem členům Beringinu včetně rodičů za
účast! Já také děkuji a těším se na další akci, ze které bude

dubské karate opět více v povědomí znalců po
celé republice a časem, doufám, i dále.
za KK Beringin Marek Hruška

Kultura
NOVÝ BOR

Navrátilův sál
pondělí 12. ledna v 19 hodin
Přední český kritik a publicista vás zve na pořad: KALEIDOSKOP JANA
REJŽKA aneb hudba, kterou jinde neuslyšíte, vstupné: 90 Kč
Městské divadlo
čtvrtek 15. ledna v 19 hodin MILUJU TĚ, ALE ...
Joe DiPietro a Jimmy Roberts
překlad: Adam Novák, režie: Antonín Procházka
Hrají: Daniela Šinkorová, Kateřina Šildová, Lumír Olšovský, Roman Vojtek, Petr Vondráček, Anna Romanovská Fliegerová / Petra Suková
V dnešním divadelním světě, který si libuje v mamutích spektáklech a
epických hudebních dramatech, je MILUJU TĚ... vítaným návratem k téměř vyhynulému divadelnímu žánru – k hudební revue. Autoři zvou diváky na rozpustilou hudební jízdu čarovnou paletou moderních vztahů mezi
mužem a ženou. Čtyři dnešní mladí lidé se nervózně připravují na první
schůzku, na které chtějí udělat ten nejlepší dojem. A potom již sledujeme
celou plejádu jednotlivců, kteří se seznámí a pokračují spolu životem.
MILUJU TĚ... nemá příběhový děj. Jde o rychlý sled scének a hudebních
čísel s jedním jediným tématem: vztah muže a ženy. Obrovský úspěch
této hudební komedie spočívá především v tom, že každý divák na celém
světě už některou ze situací, odehrávajících se na jevišti, osobně zažil,
nebo jí byl alespoň svědkem u svých přátel či známých.

Miluji tě, ale...

LITOMĚŘICE

Divadlo K. H. Máchy
13. 1. 2015
19:00
ANI ZA MILION!
Hrají: Michaela Kuklová, Marcel Vašinka
Myslíte, že když ve hře vystupuje jedna žena a jeden muž, tak se zápletka točí kolem partnerských vztahů? Omyl! Prostředí přímořského majáku,
brilantní dialogy, strhující tempo a originální zápletka dávají této komedii
obrovský potenciál.

Dubáček -

15

Měsíčník informací z Dubé a okolí

6. 1. 2015 19:00 SHIRLEY VALENTINE – tradiční tříkrálové představení

Všechny postavy ve hře představuje SIMONA STAŠOVÁ.
Ve hře Shirley Valentine použil W. Russell nový žánr: one woman show. Po jejím úspěšném uvedení
v Liverpoolu se v roce 1988 hra přenesla do Londýna a v následujícím roce touto hrou debutoval na
Broadwayi, kde během 9 měsíců dosáhla 324 repríz. V roce 1989 upravil hru na filmový scénář a stejně
tak jako divadelní hra i její filmová
adaptace získaly mnoho cen a nominací.
Vstupné: 350.00 Kč

Štědrovečerní bohoslužby se letos
konají v těchto časech:
v kostele sv. Václava v Deštné
od 16.00 hodin,
v kostele Nalezení sv. Kříže v Dubé
od 20.30 hodin a v Tuhani od 22.00 hodin
a již tradičně na nich proběhne žehnání
Betlémského světla.
V sobotu dne 27. prosince 2014
od 17.00 hodin se koná vánoční bohoslužba
při svíčkách v kapli sv. Jana Nepomuckého
na Dražejově.

KULTURNÍ KALENDÁŘ
MĚSTA DUBÁ NA ROK 2015
14.2.
30.4.
1.5.
4.7.
18.7.
1.8.
7. – 8.8.
22.8.
září
3.10.
29.11.
Prosinec

Masopust
Pálení čarodějnic
Jarní slavnosti
Letní slavnosti
Pivní slavnosti
Taneční večer v Nedamově
Mezinárodní jazzové dny
Taneční večer v Nedamově
Dny evropského dědictví
Den architektury
Rozsvícení vánočního stromu
Česko zpívá koledy
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E

rozsvícení
vánočního
stromu

foto H. Ranglová

Mikuláš
v Klubu
E malých
Dubáčků

