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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, prvním tématem, o kterém se bych se tento měsíc
chtěla zmínit, jsou kompostéry, o které jste projevili zájem prostřednictvím
dotazníků, jež jsme distribuovali spolu s Dubáčkem. Vyplněných dotazníků
se nám do stanoveného termínu vrátilo celkem 183, což je více, než jsme
sami čekali. Největší zájem byl projevený o kompostér o objemu 2000 litrů (požadován na 121 lístcích), kompostér o objemu 1050 byl vybrán na
49 lístcích a nejmenší varianta o objemu 800 litrů byla požadována na
13 lístcích. Od ukončení ankety, jejímž cílem bylo zjistil zájem o kompostéry ze strany našich občanů uběhlo několik týdnů a mnozí z vás se ptají,
jak tato akce pokračuje.
Nákup nádob na biologicky rozložitelné odpady (kompostérů) má návaznost na připravovanou dotaci, tudíž jde o proces, který není v našich
silách urychlit. V současné době čekáme na výzvu z Operačního programu Životní prostředí, která by podle všech dosavadních informací měla
být vyhlášena na začátku příštího roku. Teprve od jejího
vyhlášení se budou odvíjet další termíny – podání žádosti,
vyhodnocení žádostí a v případě kladného rozhodnutí výběrové řízení a dodání kompostérů jednotlivým zájemcům.
Město Dubá bude žádat společně s dalšími obcemi v rámci
Mikroregionu Podralsko a pokud vše vyjde tak, jak doufáme,
kompostéry budou 5 let v majetku Mikroregionu, neboť udržitelnost dotace bude právě oněch 5 let. To znamená, že po
dobu pěti let budou mít občané tyto nádoby pronajaté, a to
zcela zdarma, budou je však muset používat k určenému
účelu a zároveň budou muset umožnit případné kontrole
nahlédnout, že tak opravdu činí. Po pěti letech se pak kontejnery na základě smlouvy stanou majetkem občana, který
kompostér používal. Další podrobnosti se občané dozví na
společné schůzce, kterou svoláme v případě, že budeme
úspěšní a peníze dostaneme. Dotace by měla pokrýt 85%
nákladů na pořízení kompostérů, z rozpočtu města bude na
jejich pořízení tudíž vynaloženo pouze 15 % z jejich pořizovací ceny. Tuto akci však město bude muset předfinancovat. Nebojte se proto, že jsme na vás zapomněli, o dalším
vývoji vás budeme informovat. Nadále platí, že biologicky
rozložitelné odpady mohou všichni obyvatelé zapojení do
systému nakládání s odpady v naší obci bezplatně odevzdávat na sběrném dvoře v Dubé, kde je pro tento účel
vyčleněna speciální plocha. Jen bych ráda upozornila, že
v zimě, zejména pak pokud bude opravdu sněžit a vy budete chtít odvézt na SD třeba ořezané větve, je třeba na
to nejprve telefonicky upozornit obsluhu sběrného dvora,
pana Zabilanského. Toto opatření jsme zavedli především
proto, že v zimě je v případě sněžení plocha vyčleněná pro
bioodpady pro osobní vozidla hůře dostupná, neboť není
pravidelně udržována.
Na téma zimní údržby navážu v následujícím odstavci.
V době, kdy píši tento sloupek je skutečně těžké předpovídat, kdy se zima poprvé ozve. Přesto vás jako každý rok
žádám, abyste vyšli vstříc zaměstnancům městské údržby,
jejichž hlavním úkolem v zimních měsících bude zajišťovat
sjízdnost místních komunikací a schůdnost chodníků po městě. Prosím proto všechny majitele vozidel, aby v případě sněhové nadílky parkovali svá vozidla tak, aby naši údržbáři mohli
bez problémů projet všemi ulicemi. Každou zimu narážíme na
největší problémy Na Výsluní, v ulici Jana Roháče, ve Školní
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a Poštovní. Tyto ulice jsou poměrně úzké a pokud jsou vozidla nevhodně zaparkovaná, stává se pro městskou techniku jejich průjezd prakticky
nemožný. Řidiči navíc riskují, že jejich vozidla budou při průjezdu městské techniky poškozena. Tomu se ale dá předejít, vyžaduje to jen trochu
ohleduplnosti.
Na konci listopadu se rozloučíme s deseti pracovníky na veřejně prospěšné práce. Zbývajících pět bude i nadále vypomáhat s úklidem a zimní
údržbou. Všem bez rozdílu děkuji za dosavadní odvedenou práci, která ne
vždy byla jednoduchá.
Závěrem bych chtěla všechny občany co nejsrdečněji pozvat na tradiční
rozsvícení vánočního stromku a otevření výstavy s vánoční tématikou. Obě
akce jsme jako již tradičně připravili na první adventní neděli, a to 29. 11.
2015. Výstava bude zpřístupněna od 16 hodin, rozsvícení stromku je naplánováno na 17. hodinu. Věřím, že se nás na náměstí opět sejde hodně,
a že společně oslavíme příchod Adventu, který je předzvěstí nejkrásnějších svátků v roce.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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Poděkování za pomoc
Chtěli bychom poděkovat paní starostce, že po požáru našeho domu nám velice ochotně vyšla vstříc a poskytla nám náhradní bydlení. Také nám dala k dispozici auto na odvoz odpadu. Jeho řidič František Pacek byl nesmírně ochotný a velmi nám pomohl.
Děkujeme také majiteli Černého mlýna, že nám po dobu vyklízení vyhořelého domu poskytl ubytování. A především bychom chtěli poděkovat dubským hasičům, jmenovitě panu Maříkovi a dalším, kteří nám velmi pomáhali.
Děkujeme i všem ostatním, kteří pomohli.
Děkujeme, Markéta Kasalická s rodinou

MĚSTO DUBÁ

srdečně zve všechny občany na

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
v neděli 29. 11. 2015 v 17 hodin
na náměstí v Dubé
Přijďte si poslechnout koledy v podání dětí ze ZŠ a MŠ Dubá
a načerpat tu správnou předvánoční atmosféru.
JUBILEA

Ouhrabková Jaroslava, Dřevčice
Raiserová Františka, Dubá
Škarka Bohumil, Dřevčice
Kašpar Karel, Dubá
Drlík Zdeněk, Bukovec
Bumbálek Josef, Dubá
Petráň Josef, Dubá
Odvárka Jaromír, Dubá
Blajdová Anna, Dubá

NAROZENÍ

Smolík David, Nedamov
Kadlec Miroslav, Zakšín
Peter Josef, Horní Dubová Hora

ÚMRTÍ

Kicová Rozálie, Dubá
Černá Marta, Dubá
Hrabě Jiří, Zakšín

70 let
91 let
75 let
81 let
70 let
86 let
75 let

Z

Co s vděkem Ti za lásku můžeme dát,
hrst krásných květů na hrob a s láskou vzpomínat.
Dne 8. listopadu uplynul rok, co nás navždy náhle opustil
milovaný syn pan Marián Imrich z Dubé. Kdo jste ho znali
a měli rádi vzpomeňte s námi. S bolestí v srdci a s láskou
vzpomíná maminka a rodina Imrichova.

Z městské matriky
Dne 1.11. uplynul jeden rok, co nás opustila
naše milovaná žena, matka, babička
a prababička paní Miková Antonie z Dubé.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí krátkou
vzpomínku.
Stálou vzpomínku věnují manžel a synové
s rodinami.
Dne 6.11.2015 uplyne již 12 smutných let, kdy
nás opustila naše milovaná dcera a sestra paní
Jana Čerňanská z Doks.
S láskou stále vzpomínají rodiče a sestry
s rodinami.

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.
Dne 28.11.2015 uplyne 8 let, co nás navždy
opustil náš milovaný syn, manžel, tatínek,
bratr, strýc a švagr pan Ladislav Chramosta
z Vrchovan. Stále vzpomínají matka, manželka
s dětmi a sourozenci s rodinami. Kdo jste ho
znali, vzpomeňte s námi. Děkujeme.
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Usnesení z veřejného
zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 9/2015 ze dne 15. října 2015 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 Alenu Buřtovou, ověřovatele zápisu paní Mgr. Janu Maškovou a pana Lubomíra
Wagenknechta a zapisovatele usnesení pana
MUDr. Jiřího Klementa.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený program veřejného zasedání Zastupitelstva
města Dubá č. 9/2015.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 8/2015 ze dne 10. září 2015 včetně
nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 8/2015 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha.
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 18/15, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městského pozemku: pozemkové
parcely parcelní číslo 915, orná půda, o výměře
293 m2, v obci Dubá, katastrální území Nedamov.
Bližší podmínky prodeje budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 22/15, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městských nemovitostí stavby a pozemku: budova čp. 268 včetně příslušenství v Českolipské ulici v části obce Dubá, která
je součástí pozemku stavební parcely parcelní
číslo 439, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 941 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá.
Bližší podmínky prodeje budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemných
žádostí – složky č. 14/14, 11/15 a 19/15, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje směny pozemků:
z vlastnictví města Dubá směnit část pozemkové
parcely parcelní číslo 103/1, trvalý travní porost,
o výměře cca 700 m2, v obci Dubá, katastrální
území Dubá, za pozemky pozemková parcela parcelní číslo 105/5, ostatní plocha (ostatní komunikace), o výměře 414 m2, pozemková parcela parcelní číslo 106/5, ostatní plocha (neplodná půda),
o výměře 42 m2, pozemková parcela parcelní číslo
106/7, ostatní plocha (neplodná půda), o výměře
18 m2, pozemková parcela parcelní číslo 106/10,
ostatní plocha (neplodná půda), o výměře 24 m2,
v obci Dubá, katastrální území Dubá, z vlastnictví
fyzické osoby, s finančním doplatkem ve prospěch
města Dubá, neboť pozemky navržené ke směně
nejsou stejné výměry a tudíž ani stejné hodnoty.
Bližší podmínky směny budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost
– složka č. 6/15): pozemková parcela parcelní číslo 3038, ostatní plocha, o výměře 124 m2, v obci
Dubá, katastrální území Dubá. Strana kupující: pan
V.K., kupní cena činí 4 960,- 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: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr
byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost –
složka č. 14/15): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o pozemkovou parcelu
parcelní číslo 96/2, ostatní plocha (jiná plocha)
o výměře 71 m2, v obci Dubá, katastrální území
Dubá. Strana kupující: pan O.M., kupní cena činí
2 840,- 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: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5a) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočtovou změnu č. 6 rozpočtu
města Dubá na rok 2015, viz příloha.

pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Celkem se příjmy i výdaje
zvyšují o 253 tisíc Kč a rozdíl mezi příjmy a výdaji
zůstává stejný -9 274 000,- Kč. Na příjmové straně
rozpočtu jsou tyto úpravy: Paragraf 1335 (poplatek za odnětí lesních pozemků) se navyšuje o 11
tisíc Kč, jedná se o mimořádný, dříve nerozpočtovaný příjem. Paragraf 4121 (neinvestiční přijaté
dotace od obcí) bude zvýšen o příjem pro hasiče
ve výši 22 tisíc Kč od obce Vrchovany. Paragraf
4122 (neinvestiční přijaté dotace od krajů) se zvyšuje o přijaté náhrady za zásahy hasičů od krajského úřadu ve výši 177 tisíc Kč. Paragraf 3319
(záležitosti kultury) bude zvýšen o 31 tisíc Kč, které město obdrželo za vstupné při konání Mezinárodních jazzových dnů a paragraf 5212 (požární ochrana) bude zvýšen o 12 tisíc Kč – náhrady
od pojišťovny. Ve výdajích jsou dotace přiřazeny
do jednotlivých paragrafů podle jejich účelu. Proto
se paragraf 5512 (protipožární ochrana) zvyšuje
o 211 tisíc Kč (12 tisíc Kč od pojišťovny, 22 tisíc
Kč od obce Vrchovany a 177 tisíc Kč od krajského
úřadu). Paragraf 3543 (programy pomoci zdravotně postiženým) bude navýšen o 10 tisíc Kč, aby
mohl být městem poskytnut příspěvek v této výši
pro o.p.s. Hospicová péče sv. Zdislavy. Navýšen
bude také paragraf 2143 (záležitosti cestovního
ruchu) o 32 tisíc Kč na zvýšené výdaje v této ob-
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lasti, např. na vydání nové brožury o Dubé a na
tisk barevného zpravodaje Dubáček.
Hospicová péče je sociálně zdravotní služba,
jejímž posláním je doprovázení těžce nemocných
a umírajících klientů a jejich blízkých prostřednictvím zdravotní, sociální, psychologické a duchovní
podpory. Společnost nabízí například rodinné pokoje při nemocnicích v Liberci, České Lípě a Turnově. V příštím roce bude otevřen lůžkový hospic
v Liberci, který se připravuje ve spolupráci s Libereckým krajem a bude sloužit pacientům, kteří nebudou moci využít Domácí hospicovou péči.
5b) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se: stavu finančních
prostředků města Dubá ke dni 30. 9. 2015, který
byl 12 milionů 823 tisíc Kč; hospodaření města
Dubá za leden až září 2015, které vykazovalo
zisk ve výši +1 milion 699 tisíc Kč.
6) SOUHLASILO na návrh paní starostky s pořízením změny Územního plánu Dubá, která prověří možnost změny funkčního využití pozemků
pozemkových parcel parcelní čísla 689, 691,
692, 2969/1, 2971, v obci Dubá, katastrální území Dubá, z funkce plochy přírodní, lokální biocentrum LC 11 na funkci plochy výroby a skladování
s malou zátěží.
SOUHLASILO na návrh paní starostky s pořízením změny Územního plánu Dubá, která prověří možnost změny funkčního využití pozemku
pozemkového parcely parcelní číslo 427/18,
v obci Dubá, katastrální území Dubá, z funkce plochy rekreace – zahrádkářská kolonie na
funkci plochy bydlení – RD.
SCHVÁLILO na návrh paní starostky pověřit
pro spolupráci při pořizování změn Územního plánu Dubá paní starostku Mgr. Zdeňku Šepsovou.
SCHVÁLILO na návrh paní starostky jako pořizovatele změny Územního plánu Dubá – úřad územního plánování Městského úřadu Česká Lípa.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

7) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ program a činnost Osadního výboru Deštná – Zakšín.
komentář starostky: V uplynulém roce došlo k rozšíření veřejného osvětlení v Deštné
(Evropská, Malá Strana) a v Zakšíně celkem
za 51 500,- Kč. V současné době je připraven materiál na dřevěný přístřešek v hodnotě
cca 60 000,-Kč. Dále je zpracována studie na
rekonstrukci hřbitova v Deštné a dokončuje se
projektová dokumentace (64 000,- Kč). V řešení
je umístění svislých a vodorovných dopravních
značek v Deštné, Zakšíně a Bukovci. Mělo by
tak dojít ke snížení rychlosti projíždějících automobilů a zajištění větší bezpečnosti chodců.
Děkuji všem členům osadního výboru za aktivní
přístup při zvelebování obcí a spolupráci s městem a městským úřadem. Děkuji všem občanům,
kteří organizují a aktivně se účastní nejrůznějších
akcí pro děti i dospělé.
8) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
a) vyhlášení Soutěže o nejlepší kroniku
Libereckého kraje za období 2012 – 2013
b)
Dnů Evropského dědictví v Dubé, které
se konaly dne 12. září 2015
c)
Dne architektury v Dubé, který se konal dne 3. října 2015
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Tomáš Novák, místostarosta města Dubá
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Příští veřejné zasedání zastupitelstva
se bude konat 12. 11. v Dubé od 18.00 hodin

Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá v září
l Dne 2.9.2015 od 15:42 do 18:01 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci II. třídy, číslo 260 v obci Pavličky s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byla zjištěna dopravní nehoda dvou nákladních automobilů, z toho kabina
jednoho vozidla byla zaklíněna do stavby dílny u rodinného domku. Na místě jedna zraněná a zaklíněná osoba, která byla s jednotkou z Hasičského
záchranného sboru ÚO Česká Lípa vyproštěna. Do příjezdu Záchranné
zdravotní služby Libereckého kraje jí byla poskytnuta před-lékařská pomoc. Vozidla byla zajištěna proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU)
a úniku provozních kapalin. DN bez úniku. Jednotka dále provedla uzavření komunikace a pomoc s transportem zraněné osoby do vrtulníku Letecké
záchranné služby LBK. Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.

l Dne 4.9.2015 od 12:15 do 13:05 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do Poštovní ulice v Dubé s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 2.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn nefunkční
a ucpaný kanál. Jednotka pomocí elektrické centrály a kalového čerpadla
provedla jeho odčerpání.
l Dne 13.9.2015 od 15:34 do 16:15 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy, číslo 9 v KÚ Deštná s technikou CAS-25 Liaz
v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla
zjištěna dopravní nehoda motocyklu v levotočivé zatáčce. Na místě řidič bez
zranění. Protipožární opatření nebylo nutné dělat. Motocykl byl bez deformací, pouze došlo k odření barvy. Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Dne 13.9.2015 od 17:10 do 19:00 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy, číslo 9 v KÚ Deštná s technikou CAS-25 Liaz

v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu byla zjištěna dopravní nehoda osobního automobilu s motocyklem. OA po čelním nárazu se nacházel mimo komunikaci.
Řidič byl bez zranění. Vozidlo bylo zajištěno proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku provozních kapalin. OA bez
úniku. Motocykl se nacházel na komunikaci zlomený na tři kusy.
Na místě zraněný řidič, kterému do příjezdu Záchranné zdravotní
služky Libereckého kraje byla poskytnuta před-lékařská pomoc. Motocykl
byl zajištěn proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a dalšímu úniku
provozních kapalin. Uniklé provozní kapaliny byly zlikvidovány pomocí pěti
kg sorbentu Eco-Dry. Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Dne 17.9.2015 od 21:01 do 21:36 hodin vyjela jednotka k technické
pomoci na komunikaci III. třídy, číslo 2601 (Dubá – Dřevčice) s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna nalomená větev, která zasahovala do 1⁄2 komunikace.
Jednotka pomocí motorové řetězové pily provedla její odřezání a následné
odstranění z profilu vozovky.
l Dne 23.9.2015 od 06:44 do 07:58 hodin vyjela jednotka k dopravní
nehodě na komunikaci I. třídy, číslo 9 v KÚ Jestřebí, Újezd s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu, zahlášení se veliteli zásahu z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa a provedeném
průzkumu byla zjištěna dopravní nehoda nákladního automobilu převážejícího prázdné přepravky. Vozidlo se nacházelo částečně mimo komunikaci

převrácené na bok. Bylo provedeno protipožární opatření (odpojení AKU)
a možnému úniku provozních kapalin. DN bez úniku a zranění. Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.
Jaroslav Hoza, velitel jednotky

TELEFONNÍ ČÍSLO NA DUBSKÉ HASIČE:
725 076 553

STAŇTE SE ČLENY JEDNOTKY DUBSKÝCH HASIČŮ

Jednotka SDHO Dubá má v současné době dva členy, kteří jsou přímo stálými
zaměstnanci města. Všichni ostatní vykonávají tuto činnost ve svém volném čase
jako dobrovolníci. Jsem si plně vědoma toho, že práce našich hasičů je velice
náročná, jezdí zasahovat k dopravním nehodám, hasí požáry domů i lesů, při živelných událostech odstraňují jejich následky, likvidují roje bodavého hmyzu, které ohrožují zdraví lidí a v současné době zajišťují i odchyt toulavých zvířat. Jen
v období od ledna přibližně do poloviny července letošního roku vyjeli k neuvěřitelným 112 zásahům. Nezasahují pouze ve správním území našeho města, ale
i za jeho hranicemi.
Jednotka SDHO Dubá je sice akceschopná, přesto bych se touto formou chtěla
obrátit zejména na mužskou část našich obyvatel s následující nabídkou. Patříte k těm,
kteří neváhají pomoci ostatním v nouzi? Připadá vám práce hasičů zajímavá a máte
pocit, že by vás bavila? Staňte se součástí jednotky našich hasičů.
Každý, kdo by chtěl do jednotky SDHO Dubá vstoupit musí splňovat jen dva základní předpoklady. Musí mu být minimálně 18 let a je třeba, aby k této činnosti byl
zdravotně způsobilý. Velké plus, které ovšem není podmínkou pro vstup do jednotky, je vlastnictví řidičského oprávnění skupiny B, nebo v lepším případě dokonce
i C, tedy na vozidla nákladní.

Pravdou je, že většina našich strojníků, kteří mohou řídit hasičské cisterny, pracuje příliš daleko a navíc na směny, kvůli čemuž se v Dubé vyskytuje jen minimálně.
I přesto se však ve svém zbývajícím volném čase snaží být jednotce k dispozici. Samozřejmě je dobré, aby případní zájemci o vstup do naší jednotky bydleli ve správním území Dubé, a to především proto, že JSDHO Dubá spadá do kategorie II/1, a je
povinna vyjet do pěti minut od vyhlášení požárního poplachu.
V případě, že byste se rozhodli vstoupit do JSDHO Dubá, nemusíte se obávat, že
byste museli investovat vlastní prostředky do vybavení se nezbytnými prostředky. Všichni členové jednotky jsou plně vybaveni zásahovými a ochrannými pomůckami, navíc jim
zajistíme nezbytné školení, které zahrnuje 40 hodin základní odborné přípravy, a které
probíhá přímo u naší jednotky, není tudíž třeba kvůli jeho absolvování kamkoliv jezdit.
Dobré je také uvést, že se všemi členy JSDHO Dubá má město sepsánu smlouvu o pracovní činnosti a zásahy jsou placené, stejně tak, jako nařízená pohotovost.
Pokud vás moje výzva zaujala a oslovila, kontaktujte prosím velitele naší jednotky pana Jaroslava Hozu (tel. číslo 725 076 553), který vám ochotně zodpoví veškeré
případné dotazy.
Případným zájemcům tímto předem děkuji.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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Vánoční trhy v Drážďanech
Pojeďte s námi načerpat vánoční atmosféru do Drážďan
a cestou zpět nás čeká zastávka v nákupním centru
Real Heidenau, kde si každý může nakoupit,
co bude jen chtít.
Odjezd: 5. 12. v 7:00 hodin
z autobusového nádraží v Dubé
Příjezd: 5. 12. mezi 18-19 hod.
Autobus jede po trase Dubá, Doksy, Česká Lípa, Děčín,
kde je možné se k nám přidat.
Cena: 280,-Kč včetně pojištění a 260,-Kč bez pojištění
Proto neváhejte a zarezervujte si místo
u pí. Evy Jelenové na telefonním čísle 723 729 829

Rodina v pohybu 2015 -2016
Milí rodiče, nabízíme vám
druhý ročník programu Rodina
v pohybu. Podmínkou je společná
aktivní účast rodičů a dětí.
Těší se na vás
Jana a Pavel Maškovi

listopad
prosinec
leden
únor
březen
duben
květen
červen

návštěva knihovny
keramická dílna
bowling Dubá
zpívání s kytarou
výstup na Starý Berštejn
sběr žab – pomoc
výlet na Vrátenskou rozhlednu
opékání, závěrečné vyhodnocení

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 7.11.
MUDr. Pavel Klíma
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 722 591

neděle 15.11.
MUDr. Pavla Antošová
Bendlova 2236, Č. Lípa
tel. 487 832 131

neděle 22.11.
MUDr. Ivana Hanzáková
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel. 487 831 763

neděle 8.11.
MUDr. Jana Vejvodová
Prokopa Holého 149, Č. Lípa
tel. 487 524 577

úterý 17.11.
MUDr. Ilona Tulisová
Revoluční 164, Stráž p. R.
tel. 487 851 360

sobota 28.11.
MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176

sobota 14.11.
MUDr. Ladislav Záruba
Jižní 1903, Česká Lípa
tel. 487 871 429

sobota 21.11.
MUDr. Ladislav Záruba
Jižní 1903, Česká Lípa
tel. 487 871 429

neděle 29.11.
A plus zdravotnické služby s.r.o.,
MUDr. Přemysl Černý
Osvobození 446, Kam. Šenov
tel. 487 767 614

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

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

8,00 – 14,00
8,00 – 14,00
8,00 – 14,00
8,00 – 18,00
8,00 – 14,00
9,00 – 12,00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

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

Dubáček -
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Ordinační hodiny MUDr. Jiřího Klementa
(tel. 487 870 386, 728 269 590)
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.00 - 11.30
11.30
7.00 - 11.30
11.30
7.00 - 11.30
11.30
12.00 - 14.00 Chlum 11.30
7.00 - 11.30
11.30

-

13.00
13.00
13.00
13.00
13.00

pro zvané
pro zvané
pro zvané
Dubá
pro zvané

Ordinační hodiny MUDr. Marcely Klementové
(tel. 487 870 388)
Pondělí
7.30 - 12.00
Úterý
7.30 - 12.00
Středa
7.30 - 12.00
12.30 - 15.30 protetika
Čtvrtek
14.00 - 18.00
Pátek
7.30 - 12.00
V době od 7.30 do 8.00 se ošetřují bolestivé případy
bez objednání

fotohádanka
řešení na str. 12 –

připravil Fotoklub Dubá

Ordinační hodiny MUDr. Ropkové
(tel. 487 870 183 - Dubá, 487 520 615 - Česká Lípa)
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.30 - 9.30
10.30 - 12.15
neordinuje
7.30 - 11.00
12.00 - 14.00

Sběrný dvůr Dubá
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

8.30
8.30
8.30
8.30
8.30
8.00

-

17.00
16.00
17.00
16.00
16.00
12.00

Polední přestávka od 12.00 do 12.30
Dotazy volejte na číslo 702 047 144 (sběrný dvůr - pan
Zabilanský) nebo 724 857 243 (sl. Martínková)

Školní kantýna nabízí školní potřeby za přijatelné ceny!
Denně od 7:30 do 10:00, po telefonické dohodě kdykoli, tel: 487 883 950 Pavlíková Helena
Sešit 520, 524, 525
5,Sešit 440, 444, 445
15,Vodové barvy 10 (KOH-I-NOOR) 45,Pastelky Studio
98,Náplně do Studio
20,Desky na písmena
52,Desky na číslice
39,Nůžky kulaté (i pro leváky)
od 15,Mazací tabulka + fix
49,Barevné papíry
17,-

Sešit 540, 544, 545
Náčrtník A3 20 listů
Temperové barvy 10 (KOH-I-NOOR)
Pastelky nelámavé
od
Plastelína (KOH-I-NOOR)
Záznamová kniha 100 listů A5
Záznamová kniha 100 listů A4
Pero Tornádo (aroma)
tuš černá
kelímek s bezp. uzávěrem

7,23,99,25,19,29,49,18,13,18,-

Dále: sešity (různé druhy), obaly, propisky, tužky, pera (cool, gumovací), ořezávátka, pravítka, kružítka, úhloměry,
pryže, astrofolie A4, A5 euroobaly, eurodesky, milimetrové papíry, perka na malování, zmizík, čtvrtky, lepidla
(různé druhy), podložky do sešitů, podložky na modelování A3, A4, voskovky, štětce, špejle, tuhy (do mikrotužek,
do kružítek), uhel (přírodní, umělý), kufříky, penály, počítadla, hodiny atd.
Akce: Box na sešity A4 + A5 + A4 sešit jen 99,- (různé motivy)
Veškeré sešity i na střední školy!
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Přes Dubovou Horu

Na podzimní procházku, dlouhou necelých 10 kilometrů, se vydáme po modré turistické značce po
silnici na Pavličky. Pár kroků před vjezdem na bývalé letiště mineme křížový kámen, půjdeme dále
po silnici a přibližně po 300 metrech odbočuje doleva cesta s alejí mladých jírovců. Podíváme-li se
doprava, vidíme přes pole Krčmu, od ní vedla původně k silnici cesta. Alej jírovců je její obnovené
Jírovcová alej
u letiště

Bílá kaple

pokračování. Jdeme touto alejí, přes bývalé letiště
k Bílé kapli, zasvěcené Panně Marii. Cesta v mělkém úvoze, lemovaná stromy, vede k lesu. Tam se
dáme doprava krajem lesa. Z cesty jsou pěkné výhledy na Starý Berštejn, Dubou, v dálce vidíme i
Bezděz. Na prvním rozcestí neodbočujeme, cesta
prudce klesá, poté odbočíme doleva a napojíme
se na modrou turistickou značku a vystoupáme
spolu s ní do osady Horní Dubová Hora.
Turistická značka posléze odbočuje doprava, ale my pokračujeme mezi domy po zpevněné cestě. Mineme vyschlý rybníček, o něco dále
napravo máme výhled na rozlehlé pastviny, rozdělené půvabnou cestou, vedoucí do Deštné. Pokračujeme ale dále v přímém směru. Po přibližně
600 m odbočuje doprava lesní cesta, jdeme ještě
několik desítek kroků rovně a v zatáčce pak odbočuje doprava prudce dolů pěšina. Tou sejdeme
do užší skalnaté rokliny, kterou pěšina pokračuje
dále. V jednom místě je poněkud zarostlá ostružiním a janovcem, ale malou překážku zdoláme
a pěšina se pak rozšiřuje na lesní cestu. Stále
vede hlubokou roklinou dolů.
Vyjdeme z lesa na krásné louky, lemované
stromovým porostem, loukou vede méně zřetelná
cesta k mladému lipovému stromořadí. Nalevo se
zvedá lesnatá stráň, která tvoří přírodní památku
Deštenské pastviny. Cesta podél mladých lipek
nás dovede ke kapličce z roku 1913. Vyjdeme
na návrší, kde je rozcestí. Přejdeme zpevněnou
tak zvanou Evropskou cestu a pěšinou sejdeme stráňkou dolů do roklinky. Tudy vede obecní
cesta, vlevo ve skalnatém svahu jsou vytesané
skalní sklípky. Cesta z roklinky vyústí u prvního
z řady krásných roubených domů. Scházíme mezi
nimi ke křižovatce, kde pokračujeme rovně až
k silnici 1/9. Zde míjíme budovu bývalého mlýna
se zbytkem náhonu. Zábradlí u náhonu při havarii
před časem prorazilo auto. Přejdeme silnici a můžeme si prohlédnout kostel sv. Václava, původně
románský, barokně přestavěný.
Od kostela se vydáme k autobusové zastávce, kde se napojíme na žlutou turistickou značku,
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která nás provede skalnatým úvozem do Vrabcovského údolí, které spadá do přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky. Mineme několik
domů a Vrabcovský mlýn. Za mostkem se dáme
doleva po zelené značce a silničkou dojdeme do
Rozprechtic, kde u Šibeničního mlýna vyjdeme
na silnici, na které zabočíme doleva a vrátíme
se do Dubé.
–myš–
Alej lipek nad Deštnou

Kaplička nad Deštnou

Zaniklé cesty
Mnohé historické komunikace, které ve zdejší
krajině spojovaly jednotlivá osídlená místa, lesní
komplexy nebo polnosti, se do současnosti dochovaly jen částečně nebo zanikly docela. Důvodem bylo především rozorání při tvorbě velkých
lánů v období Státního statku Dubá. V lesích
jsou často patrné staré nepoužívané úvozy, které byly nahrazeny nově vyježděnými cestami,
protože do úzkých hlubokých úvozů se nevešla
současná dopravní technika. Některé cesty, ale
i pěšiny zanikly proto, že jimi už nikdo nejezdí
a nechodí. O to záslužnější je obnova alespoň
některých historických cest.
Velmi zajímavou, dnes z větší části zaniklou, byla cesta z Dubé na Vrabcov. Vedla kolem
morového hřbitova, který se nacházel v místech
nově vysazeného sadu u sušárny chmele, pokračovala kolem sušárny k remízku s okrouhlým
soklem bez kříže – v této části se již cesta dočkala obnovy, ačkoliv u sušárny muselo ústí cesty nahradit schodiště, protože v místě původní
cesty jsou nyní soukromé zahrady. Za remízkem
se tato cesta dělila, jedna větev vedla k soše

Schodiště u sušárny chmele

sv. Prokopa (i tato část bude obnovena) a dále
k Šibeničnímu – či Švihovskému mlýnu. A druhá
větev cesty vedla k Vrabcovskému mlýnu a dále
do Deštné. V polích je tato cesta rozoraná, ale
v lese se cesta dochovala, ačkoliv místy je vyježděná nad původním úvozem. V dolní části ji
tvoří hluboce zasekaný zářez do skály, který ústí
nedaleko Vrabcovského mlýna.
Další z historických cest, která zcela zanikla, navazovala na cestu od starodávné lokality
Krčma k silnici do Dřevčic – v této části zůstala
zachována. Původní cesta pak dále pokračovala podél Šibeničního vrchu přes pole k Bílé kapli.
Bílá kaple stojí v místech bývalé křižovatky cest
z Dubé a z Krčmy na Horní Dubovou Horu a na
Dolní Dubovou Horu a dále do Pavliček. Před
výstavbou silnice do Pavliček koncem 19. století
to bylo velmi důležité rozcestí. Přes Krčmu totiž
vedla stará cesta od Mělníka na Českou Lípu,
tato důležitá cesta nevedla přes Dubou, což poněkud evokuje nyní budovaný obchvat. Pozemek bývalé cesty od Dřevčické silnice k silnici
na Pavličky zůstal ale v katastrální mapě zacho-

Dubáček -
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ván, i když jako orná půda, a je ve vlastnictví
města Dubá.
Příjemná trasa z Dubé k této křižovatce u Bílé kaple vedla od konce Dlouhé ulice k remízku,
kterému se říká Ženatých zahrada. Zde se dochovala část soklu kříže, který u cesty stával.
Cesta odsud pokračovala přes pole, kde se kdysi
nacházel další kříž, k Bílé kapli. I tato cesta zcela zanikla, rozbitý kamenný sokl druhého kříže
(najel na něj kombajn) je v péči dubské radnice.
Starodávná Krčma doznala po II. světové válce zásadních změn – dva historické domy byly
zbořeny. Současná zástavba s kravínem ničím
dlouhou historii tohoto místa nepřipomíná. Jako
památka zde zůstal jen poničený kamenný podstavec bez kříže
Zajímavá lokalita, k níž vedlo několik cest,
leží nad Krčmou směrem k České Lípě. Stával
tam objekt zvaný Neuhof, dochovaly se z něho
jen terénní vlny a svého času zde byla i studna.
K Neuhofu vedlo několik cest, například od zámku Nový Berštejn, ke kterému Neuhof náležel,
a od Krčmy. Dnes je malý lesík v místě bývalého
Neuhofu prakticky nepřístupný.
Výčet zaniklých cest by byl velmi dlouhý.
Možná s nadcházející potřebou udržet v krajině
více vláhy, budou ve velkých lánech polí obnovovány remízky a meze, a třeba dostanou šanci
i staré polní cesty.
–myš–

Historická mapa

Cesta remízkem za sušárnou chmele

Krčma

Skalní úvoz u Vrabcovského mlýna
Pohled na Krčmu,
vpravo v poli bývalý Neuhof

Kamenný podstavec
nad cestou v remízku u sušárny chmele
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GRATULUJEME,
NATÁLKO!

Máme tu čest představit vám
mistryni České republiky
v tradičním karate, Natálii
Hruškovou, žákyni šesté třídy
Ekoškoly Dubá. Ocenění získala
v říjnu 2015.
Natálka je skromná, šikovná,
učí se velmi dobře, a k tomu
ještě zvládá na mistrovské
úrovni svůj koníček –
karate. Proto jí gratulujeme
k vynikajícímu úspěchu!
Za pedagogický sbor
Jana Mašková

Osmáci v Šatlavě

V pátek 16. října se osmá třída vydala do místní galerie Šatlava a účastnila
se výstavy skutečných hub pana Jaroslava Malého. Houby byly rozděleny do třech skupin: jedlé, nejedlé a jedovaté. U každé houby byla cedulka
s jejím názvem a využitím. Mohli jsme si tak podrobně prohlédnout mochomůrku červenou, hřib borový, Jidášovo ucho a mnoho jiných.
Každý milovník hub si tu mohl oprášit své znalosti. Výstava byla velmi
zajímavá a poučná. Zároveň jsme si se zaujetím prohlédli fotografie našeho městečka – Dubá v proměnách času a výstavu k 130. výročí dubských
hasičů.
Petr Kohout

Ze života škol

Dubáček

Úspěch v Logické olympiádě

První matematickou soutěží, které se v říjnu účastnila naše škola, byla logická olympiáda. Tuto celorepublikovou akci pořádá Mensa České republiky a je založena na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatné
uvažování a pohotové rozhodování.
Nově byly pro základní školu vyhlášeny tyto věkové kategorie:
Kategorie A1: žáci prvního ročníku základních škol (1. třída)
Kategorie A: žáci 1. stupně základních škol (2. – 5. třída)
Kategorie B: žáci 2. 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).
Každý soutěžící se musel do 30. října zaregistrovat. Pouze pod svým
emailem, který sloužil jako unikátní přihlašovací jméno, mohl vyplnit on-line
test nominačního kola. Žáci jej mohli řešit ve škole během jedné vyučovací hodiny nebo pohodlně doma ze svého počítače. Ráda bych touto cestou
poděkovala rodičům nejmladších dětí za spolupráci a pomoc.
Nejlepší řešitelé postupují do krajských kol. A jak to na naší škole dopadlo?
Kategorie A (2. - 5. ročník ZŠ)
Celkem se v Kategorii A (2. - 5. ročník ZŠ) do soutěže zapojilo 13 330 řešitelů, z toho v Libereckém kraji 641.
V následující sestavě jsou zobrazeny pouze výsledky u prvních pěti
žáků, kteří byli mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola.
Pořadí Pořadí Celkové pořadí
Jméno
Třída
(škola) (kraj)
1.
109.-115.
2 132.-2 238. Toman Vojtěch
3.
2.
262.-271.
5 611.-5 837. Žalovič Karel
3.
3.
298.-304. 6 679.-6 878. Mareš Adam
5.
4.
314.-330.
7 034.-7 248. Velebná Rebeka
2.
5.
346.-364. 7 541.-7 863. Matýsová Bára
2.
Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ)
Celkem se v Kategorii B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 20 736 řešitelů, z toho v Libereckém kraji 722.
V následující sestavě jsou zobrazeny výsledky pouze u prvních pěti žáků,
kteří byli mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola.
Pořadí Pořadí
Celkové pořadí Jméno
Třída
(škola) (kraj)
1.
41.-50.
1 107.-1 185.
Mareš Karel
9.
krajský semifinalista
2.
97.-102.
2 734.-2 929.
Mareš David
7.
3.
176.-189. 5 254.-5 610.
Haltmarová Nikola 9.
4.
252.-265. 7 474.-7 909.
Exner Timotej
8.
5.
369.-387. 10 825.-11 284. Melincsjárová
Michaela Sabina
7.
Gratuluji Karlu Marešovi k postupu do krajského kola a ostatním účastníkům děkuji za dobrou reprezentaci školy.
Mgr. Miroslava Sochová
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Druháci opět u zvířátek

V pondělí 12.10. jsme se vydali plnit říjnovou aktivitu v chovatelské třídě.
Tentokrát jsme měli za úkol zmapovat země nebo oblasti, ze kterých naše
zvířátka pochází. Jelikož už umíme číst a psát, nebyl to úkol těžký. Každé zvířátko má u svého terária štítek s názvem, zemí původu, čím se živí.
Každý z nás dostal přidělené jedno zvířátko a kartičku, na kterou jsme
měli zapsat jeho název a hlavně zemi, ve které žije a to vše doplnit obrázkem. Další část úkolu pokračovala ve třídě, kde jsme za pomoci p. učitelky
všechny kartičky nalepili na čtvrtku a vznikl nám přehledný seznam. Dále
nám p. učitelka ukázala na mapě světa jednotlivé země nebo oblasti výskytu těchto našich mazlíků. Na závěr si každý své zvířátko vymodeloval
z modelíny. Další aktivita nás čeká v listopadu. Těšíme se.
Druháci s paní učitelkou Kadlečkovou

Za odměnu do ZOO
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Aktivní účastníci celoroční soutěže Dubá žije, kterou připravilo město Dubá
pro děti, se za odměnu vypravili ve středu 23. září do ZOO v Praze. Celkem 52 dětí navštívilo úžasné prostředí zoologické zahrady, která je po
velké rekonstrukci a má se čím chlubit. Pozornost připoutali hlavně žirafy,
sloni, velké šelmy, želvy a tučňáci i lachtani. Pozornost ale také připoutaly suvenýry a občerstvení. Takže se často jedlo a nakupovalo. Zdolání
rozhledny a sjezd lanovkou stály za to! Znavení a plní zážitků se všichni
usadili v autobusu.
Děkujeme městu Dubá za úhradu dopravy a těšíme se na další rok plný
aktivit i následnou odměnu.
Mgr. Jana Mašková

Vážení čtenáři,
uvádíme pro vás kontaktní
adresy na redakci:
Zpravodaj Dubáček
Masarykovo nám. 138
471 41 Dubá, e-mail pro
příspěvky: dubacek@atlas.cz,
e-mail pro inzerci:
inzerce.dubacek@atlas.cz

MALOVÁNÍ NA TRIKA

Klasické malování na papír a na čtvrtky zvládají všichni. Ale my jsme se pustili do malování na
trika! Třeťáci si přinesli každý své triko, které si chtěli vyzdobit. Připravili jsme latexové barvy
a malování mohlo začít. Děti si na tričko malovaly dle přání, k dispozici měly šablony a listy na
obtisky. Malůvky jsme zažehlili, a hle – tričko jako nové a ozdobené.
Bc. Tereza Jelenová a třetí třída

Šéfredaktor: Miroslav Málek,
Redakční rada:
Markéta Myšková,
Zuzana Martínková
Dubáček v elektronické
podobě najdete na
www.mestoduba.cz.
Vše je zveřejněno
každý měsíc v tiráži !

UZ ÁVĚRK A
JE 18. DEN
V K A ŽDÉM
MĚSÍCI !

12
PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

ANTÉNNÍ A SATELITNÍ TECHNIKA
Jaroslav NEKOLA
prodej · montáže · instalace · servis
Božíkov 777, 470 02 Česká Lípa
tel.: 603 520 006, video.sat1@tiscali.cz

Řešení fotohádanky ze str. 7 (umyvadlo)

Kult ura

ČESKÁ LÍPA

KD Crystal
14. 11. 2015 20:00 ŠKWOR
Nové album Škwor už čím dál hlasitěji buší na dveře! Dokazuje to právě
vypuštěný pilotní singl Kolikrát..., jenž předznamenává říjnové vydání novinky pojmenované Hledání IDentity a doprovází jej atmosférický černobílý videoklip. Populární úderka singl i další novinky představí samozřejmě
také naživo v rámci podzimního Hledání IDentity Tour. To bude čítat celkem
11 zastávek a Škwor na něm doprovodí žánrově spříznění WAIT a Daniel
Krob, kteří na koncertech rovněž představí nový materiál.
Vstupné: 290 Kč
27. 11. 2015 19:00 ONDŘEJ HAVELKA A MELODY MAKERS
Odvaha, s níž jsme se chopili swingových perel, přinesla mnoho radosti
nám i posluchačům. Způsobila však též, že nám narostla křídla. A proto
jsme se rozhodli uchopit JEŠTĚ krasší, JEŠTĚ náročnější swingové kusy.
Funglnová show Perly swingu 2 přináší JEŠTĚ pekelnější temporytmus
amerických bigbandových prskavek i JEŠTĚ naléhavější nostalgickou melancholii tklivých českých melodií. JEŠTĚ bláznivější synkopická smršť!
JEŠTĚ něžnější náruč harmonie a romantiky. Splendidní zábava ve znamení krásy a vkusu (jak to půjde...)! Perly swingu 2 jsou tu, neboť toho
nemáme JEŠTĚ dost!
Vstupné 350 Kč
Jiráskovo divadlo
16. 11. 2015 19:00 HRŮZA V DIVADLE
Michal Hrůza a kapela Hrůzy v akustickém divadelním prostředí.
Vstupné: 290 Kč
3. 12. 2015 19:00 SOUKROMÝ SKANDÁL
Už jste někdy přemýšleli o tom, co byste na sebe prozradili v záchvatu poruchy sebeovládání? Kdybyste najednou byli k sobě i k ostatním naprosto
upřímní? Jak by vypadala vaše chvilka pravdy? Myslíte, že by bylo možné
o ní mluvit s člověkem, se kterým půjdete do divadla na tuto inscenaci?

Nebo by bylo lepší, aby raději nevěděl, jaké upřímnosti by se od vás mohl
dočkat? Hrají: Kryštof Hádek, Eva Holubová, Maroš Kramár/Jaromír Dulava,
Kristýna Fuitová Nováková/Gabriela Míčová a Alexander Hemala.
Vstupné: 350 Kč
Vlastivědné muzeum
do 31. 12. 2015 VYSKLADNĚNO/VYSTAVENO. IVO MEDEK KOPANINSKÝ
surrealistické obrazy, koláže, kresby, objekty ve výstavním prostoru Galerie chodba.
do 17. 11. 2015 SVATOPLUK DVOŘÁK – PLOUČNICE
Výstava fotografií známého novoborského fotografa. Maštálkova síň
do 22. 11. 2015 Historie augustiniánského kláštera v České Lípě
O dějinách a rekonstrukci klášterního areálu. Ambit.
8. 11. - 31. 12. 2015 RICARDO HOINEFF
Výstava brazilského výtvarníka, skláře a scénografa žijícího v ČR.
Vernisáž 7. 11. 2015 v 15.00 hodin. Ve výstavním prostoru Galerie Jídelna.
1. 12. - 6. 12. 2015 XXVI. VÁNOČNÍ TRHY V MUZEU
Tradiční trhy s ukázkami řemesel, bohatým občerstvením, vystoupení žáků
mateřských a základních škol a ZUŠ Česká Lípa, Mikulášská nadílka.
Centrum textilního tisku u hradu Lipý
do 30. 12. 2015 Vnímání a tvorba aneb okouzlení výtvarností
výstavu fotografií a esejí Zdeňka Pokorného
středa - sobota 10:00 - 16:00
Vstupné 10 Kč

DUBÁ

neděle 29. 11. 2015
– rozsvícení vánočního stromu v 17 hodin na náměstí v Dubé
– vánoční výstava od 16 hodin v Galerii Šatlava v přízemí dubské radnice

Dubáček -
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Akce na hradech a zámcích

14., 15. a 17. listopadu státní zámek Sychrov: Pohádkové prohlídky.
Pohádkové prohlídky na zámku Sychrov probíhají již několik let. Tentokrát
se přímo v zámeckých pokojích odehraje děj pohádky, která se na Sychrově
ještě nehrála, v podání kostýmovaných průvodců zámku Sychrov. V průběhu
necelé hodiny se můžou rodiče s dětmi seznámit s příběhem a částečně
i pomoci pohádkovým postavám k tomu, aby dobro zvítězilo nad zlem.
Prohlídky začínají v 10, 11, dále ve 13, 14 a v 15 hodin v sobotu, v neděli i v úterý.

28. a 29. listopadu státní hrad Grabštejn: Adventní prohlídky. Pokud se
vám bude v zimě stýskat po běžných prohlídkách, nabízíme nově možnost
zhlédnout interiéry hradu v netradičním zimním období s adventní/vánoční
dekorací a tematicky zabarveným vyprávěním.
Prohlídky se konají o všech adventních víkendech - SO-NE 10:00-14:00
– vždy v celou hodinu.
28. a 29. listopadu státní zámek Zákupy: Adventní prohlídky, zpřístupněna bude i Dětská trasa. Okruh tvoří čtyři místnosti (dětský pokoj, ložnice,
kuchyně a prádelna) zařízené tak, aby připomínaly bydlení malé princezny.
Vystaveny jsou nejenom historický nábytek, obrazy a porcelán, ale i hračky
z 19. a 20. století (především panenky a nově také autíčka). Vhodné pro
rodiny s dětmi, bez výkladu, délka individuální cca 15 minut.
28. a 29. listopadu státní zámek Sychrov: Vánoční trhy. Trhy na čestném
nádvoří zámku. 9 – 16 hodin.
4. prosince státní hrad Grabštejn: Svátek sv. Barbory. Po předchozím
objednání si můžete projít „opuštěný“ hrad se sv. Barborou i v zimě. Platí
i pro menší skupiny – v 10, 11 a 12 hodin. Pod vedením sv. Barbory budete plnit úkoly. Tím máte možnost získat jeden z klíčů, jenž vám pomůže
otevřít 13. komnatu.
5. prosince státní hrad Grabštejn: Vánoce na Grabštejně. Počátkem prosince si tradičně připomeneme nejen adventní čas, nýbrž i svátek patron-

ky naší hradní kaple, sv. Barbory. Můžete se těšit nejen na zimně laděné
prohlídky hradu, ale i něco teplého na zahřátí (včetně medoviny) a sladkého i slaného k zakousnutí, čeká Vás i další program - hudba, zpěvy a jiné
– a samozřejmě naši kostýmovaní průvodci s adventním vyprávěním.
Letošní novinkou bude Česká mše vánoční v podání sólisty Opery ND pana
Luďka Veleho za doprovodu pěveckého sboru.
6. prosince státní hrad Grabštejn: Adventní prohlídky. Pokud se vám
bude v zimě stýskat po běžných prohlídkách, nabízíme nově možnost
zhlédnout interiéry hradu v netradičním zimním období s adventní/vánoční
dekorací a tematicky zabarveným vyprávěním.
Prohlídky se konají o všech adventních víkendech - SO-NE 10:00-14:00
– vždy v celou hodinu.
5. a 6. prosince státní zámek Zákupy: Adventní prohlídky, zpřístupněna
bude i Dětská trasa. Okruh tvoří čtyři místnosti zařízené tak, aby připomínaly bydlení malé princezny na zámku, jak to děti znají z mnoha pohádek.
Vhodné pro rodiny s dětmi, bez výkladu, délka individuální cca 15 minut.
Zákupy (zdroj: www.new.npu.cz)
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Senioři na výletě

MĚSTO DUBÁ

I přes nepřízeň počasí jsme ve středu 23. září vyrazili na výlet. Naším cílem byl Brandýs nad Labem, kde jsme navštívili postupně rekonstruovaný
zámek, dobře jsme se najedli a prozkoumali, co nabízejí místní obchody.
Odpoledne jsme zamířili do Staré Boleslavi, kde nás paní průvodkyně seznámila s historií kostela sv. Klimenta, basiliky sv. Václava s kryptou sv.
Kosmy a Damiána a kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde je vystaveno
staroboleslavské Palladium. Už se těšíme na jaro a doufáme, že pro příště
nás čeká lepší počasí.
Bc. Lucie Heringová

srdečně zve všechny občany
na zahájení tradiční

VÁNOČNÍ
VÝSTAVY

v neděli 29. 11. 2015 od 16 hodin
v Galerii Šatlava
v přízemí dubské radnice
Přijďte si prohlédnout vánoční
výrobky dětí ze základní i mateřské
školy a Klubu malých Dubáčků.

Sport

Mistrovství České republiky

V sobotu 3. října se v Praze konal 22. ročník Mistrovství České republiky TKF, na které se nominovaly i děti z dubského klubu KK Beringin.
Soutěž byla zahájena českou hymnou Kde
domov můj, kterou zazpívala jedna ze závodnic. Samotné MČR začalo disciplínou individuální KATA a KATA Tým. I když na závod odjeli
jen mladší žáci, přesto dokázali vybojovat pěkné
umístění a cenné kovy. Všichni se statečně poprali s trémou a předvedli to nejlepší, co se na
náročných trénincích naučili.
Kata mladší žáci
(2008 a mladší)
2. Slovák Jakub
3. Janďourek Jakub
Kata mladší žáci (2007-2006)
2. Hruška Marek ml.

Kata mladší žákyně (2005-2004)
1. Hrušková Natálie
Kata senioři (1993 a starší)
1. Hruška Marek st.

Claudie Hrušková, která se umístila na 1. místě
v kategorii Mladší žákyně (2008 a mladší).
Po vyhlášení výsledků, rozdání medailí a
diplomů pokračovalo MČR disciplínami Kummite a Enbu.

Kata Tým mladší žáci (2009-2006)
2. Nedvěd David, Středa Josef, Vydra Sebastian

JYU IPPON KUMITE mladší žáci (2005-2004)
2. Hruška Marek ml.

Kata Tým smíšená (2007-2006)
3. Hrušková Claudie, Janďourek Jakub a Slovák Jakub

JYU IPPON KUMITE mladší žákyně (20052004)
1. Hrušková Natálie

Kata Tým smíšená (2005-2004)
2. Hrušková Natálie, Hrušková Claudie, Hruška
Marek ml.

KUMITE senioři (1993 a starší)
1. Hruška Marek st.

Paralelně se soutěží MČR probíhala soutěž
Pohár nadějí. Z Beringin klubu závodila pouze

Všem účastníkům gratulujeme, děkujeme za
jejich výkony a reprezentaci KK Beringin.
Kateřina Janďourková
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