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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, prvním tématem mého letošního posledního sloupku
je mateřská škola. K 31. říjnu 2015 převzalo město Dubá od firmy Miloslav
Hantych zpět všechny budovy Mateřské školy Dubá po kompletním zateplení vnějšího pláště jednotlivých objektů, výměně všech oken a dveří.
Náklady na samotné stavební práce přesáhly 7 990 tisíc korun. Realizace této akce byla možná především proto, že se městu podařilo získat
dotaci ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Operačního programu Životní prostředí. Dotace činila 90 procent z uznatelných,
tedy způsobilých nákladů, přičemž 85 procent z celkového objemu dotace
pokryly peníze z evropských fondů a zbývajících 5 procent šlo z prostředků
Státního fondu životního prostředí.

Před předáním budov bylo ve vnitřních prostorách všech oddělení provedeno kontrolní měření koncentrace azbestových a minerálních vláken
v ovzduší. Výsledky měření přítomnost azbestových vláken opět neprokázaly. Naměřené hodnoty jsou tedy zcela vyhovující podmínkám vyhlášky
č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních
a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb. Měření provedlo liberecké pracoviště Zdravotního ústavu
se sídlem v Ústí nad Labem. Mateřská škola Dubá, kde je pro letošní školní
rok zapsáno k docházce 73 dětí, tak může být bez jakýchkoli pochybností
používána v plném rozsahu. Jen připomínám, že tato rozsáhlá a finančně
náročná akce nesoucí název „Energeticko-úsporná opatření na objektech
v areálu Mateřské školy Dubá“ byla zahájena téměř v samém závěru letošního července. Stejné práce samozřejmě probíhaly i na objektu městské knihovny, která je součástí areálu školky. Knihovna proto byla dočasně
uzavřena, znovu ji můžete navštívit od středy 2. prosince.
Tématem číslo dvě je městská kronika. Po nečekaném úmrtí pana Mgr.
Kamila Matějoviče, který byl kronikářem Dubé více než 37 let, jsme stáli před
nelehkým úkolem. Bylo třeba rozhodnout o dalším osudu naší kroniky. Pan
Matějovič nasadil pomyslnou laťku tak vysoko, že bylo prakticky nemožné najít
jednoho jediného člověka, který by dosahoval všech jeho kvalit. Nakonec jsem
dospěla k závěru, že nejlepším řešením je sestavit tým lidí, který společnými silami zastane jeho práci, a to tak říkajíc „od A do Z“. Z toho důvodu jsem
jmenovala novou letopiseckou komisi. Členům původní komise samozřejmě
patří mé poděkování za jejich práci pro město. Každý člen nové komise, jejíž
předsedkyní se stala paní Linda Staňková, bude mít jiný úkol. Paní Staňková
bude zapisovat do kroniky texty, které pro ni připraví naše ekoložka slečna
Zuzka Martínková. Ilustrace, které jsou rovněž součástí kroniky, bude zakreslovat paní Mgr. Veronika Matějková. Na paní Leoně Maříkové a slečně Bc. Lucii
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Heringové bude, aby shromažďovaly přílohy kroniky a podklady, na jejichž základě bude vznikat zápis. První schůzka letopisecké komise v novém složení
se konala 24. listopadu. Jsem velice ráda, že všechny výše jmenované dámy
souhlasily s tím, že se společně budou podílet na tvorbě kroniky. Nejprve bude
třeba do kroniky dopsat rok 2014, který pan Matějovič bohužel nemohl dokončit, protože kroniku předal do Liberce kvůli soutěži o Nejlepší kroniku kraje, jíž
nakonec v naší kategorii s přehledem vyhrál. Celý rok 2014 je však pečlivě
zaznamenán v konceptu, který si pan Matějovič připravoval. Rok 2015 již bohužel zaznamenat nestihl, proto jej bude nyní třeba celý sepsat. Věřím však,
že se i tento nelehký úkol, který lze označit „zatěžkávací zkouškou“, podaří
splnit a že se časem ukáže, že kronika města je v dobrých rukou.

Ještě krátce k realizaci akce obnovení povrchů v ulicích Poštovní
a Školní. Vzhledem k nečekaným zdržením, k nimž došlo v počátku akce,
jsme se rozhodli po dokončení Poštovní ulice odložit zbytek prací, které
se budou odehrávat v ulici Školní až na příští rok. Kvůli časové náročnosti
spojené se stavem kanalizační a vodovodní sítě v této lokalitě by nebylo
možné akci dokončit před zimou, která už nám v podobě prvního sněhu
klepe na dveře. Děkujeme proto našim občanům za pochopení.
Dále bych touto cestou chtěla poděkovat panu místostarostovi Tomáši Novákovi, panu tajemníkovi Bedřichu Janďourkovi, všem pracovníkům
městského úřadu, údržby a lesů, zastupitelům a v neposlední řadě také
panu Jaroslavu Hozovi a jednotce našich hasičů za náročnou práci, kterou
v letošním roce pro město odvedli.
V neděli 29. listopadu se za přítomnosti přibližně dvou set lidí na dubském náměstí opět rozzářil vánoční stromek, čímž jsme společně zahájili
adventní čas. Protože jsou před námi nejkrásnější svátky v roce, dovolte
mi, abych vám popřála prožití klidných a radostných Vánoc s vašimi nejbližšími. Do nového roku 2016 nám všem přeji, aby se nám vše zlé, co se
momentálně odehrává ve světě, vyhnulo velkým obloukem a abychom byli
šťastní a zdraví. Krásné Vánoce a pohodový nový rok přeji.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

Dovolte mi, abych prostřednictvím Dubáčku
poděkoval všem zaměstnancům města za práci,
kterou odvedli v letošním roce. Zároveň bych
tímto nejen jim, ale také všem občanům
chtěl popřát klidné vánoční svátky a do nového
roku 2016 jen to nejlepší, především pak štěstí,
pevné zdraví a úspěchy v soukromém
i pracovním životě.
Tomáš Novák, místostarosta
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Odpady v zimním období

HORKÝ POPEL
Máme tu opět zimu a s ní ruku v ruce i hlavní topnou sezónu. Asi už tušíte, kam tím mířím – dvěma
slovy „horký popel“. Je na čase připomenout si
několik základních pravidel, kterými by se všichni měli řídit. Pokud topíte tuhými palivy, jako jsou
dřevo, uhlí, brikety apod. (prosím, nezaměňovat
s plasty, ty do kotle ani kamen nepatří, nejen, že
jejich spalování neskutečně smrdí a zamořuje
ovzduší široko daleko, ale hlavně se tak zanáší
komíny, které pak mohou velice snadno začít hořet), měli byste mít na paměti, že popel, který vynášíte, by vždy měl být zcela vychladlý. Popel, ze
kterého ještě sálá teplo, nemá v popelnicích ani
sídlištních kontejnerech co dělat. Když se smísí s
ostatním odpadem, je velice pravděpodobné, že
dojde k jeho zahoření a tím i (minimálně) ke zničení samotné odpadové nádoby, v horším případě
i ke škodám dalším, např. na vozidlech zaparkovaných v bezprostřední blízkosti, nebo dokonce na
stavbách či jejich oplocení. Stačí přitom tak málo.
Každou zimu padne horkému popelu (berme to
prosím jako krycí název pro lidskou nezodpovědnost) za oběť hned několik sídlištních kontejnerů
o objemu 1100 litrů, i domovních popelnic. Škody, které vznikají svozové firmě AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., která vlastní veškeré ná-

doby, jež jsou u nás používány, dosahují mnoha
tisíc korun. Vždyť jen sídlištní kontejner vyjde na
7,5 tisíce korun. Ráda bych zdůraznila, že posádky svozových vozů mají přísně nakázáno v žádném případě nevysypávat nádoby, ve kterých najdou nevychladlý popel. V případě, že na takovou
nádobu narazí, ihned to hlásí na náš úřad, abychom byly na případné stížnosti ze strany občanů připraveni. Je třeba si uvědomit, že v případě,
že by horký popel byl vsypán do popelářského
vozu, mohlo by dojít ke vznícení veškerého odpadu v něm se nacházejícího a tudíž i obrovské
škodě na samotné svozové technice. A to je zcela nepřípustné. Pokud se bude horký popel v den
svozu nacházet v nádobách opakovaně, rozhodně nebudou zajišťovány náhradní svozy, a proto je možné (viz každý rok případ kontejneru Na
Výsluní), že nádoby nebudou vyváženy i několik
týdnů po sobě, a to bohužel na úkor slušných občanů. Žádám proto všechny důrazně, aby si ve
vlastním zájmu ohlídali, že do odpadových nádob
bude vhazováno pouze to, co do nich patří a že
popel bude vždy chladný. Pokud budeme bezpečně vědět, kdo za případnými škodami stojí, bude
tento viník předán k projednání přestupkové komisi. Navíc po něm může svozová firma ještě vymáhat vzniklou škodu.

SVOZY V ZIMNÍM OBDOBÍ
V případě hustého sněžení se i přes snahu zajistit okamžitou údržbu komunikací může stát, že
se svozový vůz na některá místa v době svozu
nedostane (ať už kvůli sjízdnosti, či nevhodně
parkujícím vozidlům, bránícím v bezpečném průjezdu). I tuto skutečnost nám zpravidla posádka
ihned hlásí. Pokud se stane, že se k vám AVE
přeci jen nedostane, pro jistotu mě o tom můžete informovat na tel. čísle 724 857 243. Stačí
poslat SMS, ze které bude patrné, o kterou obec
či ulici se jedná, a to včetně čísla popisného.
Teprve na základě těchto informací je možné
zajistit náhradní svoz. Dále bych ráda podotkla,
že od prosince bude svoz odpadu na Horkách,
Panské Vsi, Nedvězí a v krajním případě i na
Dražejově probíhat každý lichý týden. Svozový
vůz, který sem nyní zajíždí má v těchto lokalitách v zimě problémy (na rozdíl od vozu, který
sem zajížděl dříve). Proto jsme posádce vyšli
vstříc a ve zmíněných lokalitách jsme souhlasili
se čtrnáctidenním svozem, který však platí pouze v zimním období. Naštěstí se jedná o místa,
kde je v zimě podstatně méně obyvatel, než v
letní sezóně, s kapacitou nádob by tudíž neměly
být nejmenší problémy.
Zuzka Martínková, ekolog

Spolupráce s Diakonií Broumov

Město Dubá již řadu let spolupracuje s Diakonií Broumov, pro níž pořádáme jednou ročně
humanitární sbírku knih, hraček, domácích potřeb apod., které není možné vhazovat do kontejneru na textil a boty, stojícího u nákupního
střediska v Dubé. Vše ostatní, u čeho nehrozí, že by se vhozením mohlo poškodit, můžete
po celý rok nosit právě do onoho kontejneru
u samoobsluhy. Nutno podotknout, že tak činíte pravidelně a v hojné míře, o čemž jsme
se přesvědčili v létě, kdy se během jednoho

ze svozů z obsahu kontejneru naplnilo 46 pytlů. A to je opravdu hodně. Mohu říci, že řidič,
který pro Diakonii Broumov naše město sváží si vždy chválí, že oblečení, které věnujete
sociálně potřebným je ve velmi dobrém stavu,
že jej do kontejneru dáváte vyprané, voňavé a
hlavně, že na rozdíl od jiných míst, která sváží si tento kontejner nepletete s nádobami na
tříděný odpad. Často se však stává, že oblečení je sem vhazováno volně, aniž by bylo zabalené třeba do igelitové tašky nebo pytle, a

Z městské matriky
JUBILEA

Kubát Václav, Heřmánky
Kubizňáková Marie, Dubá
Krejčí Jaroslav, Dubá
Valenta Jaroslav, Heřmánky
Bumbálková Věnceslava, Nedamov
Adamec Václav, Dřevčice
Vrátilová Hana, Dubá
Holíková Dagmar, Dubá
Zýval Václav, Plešivec

NAROZENÍ

81 let
81 let
84 let
85 let
75 let
81 let

Z

jeho následné pytlování je potom časově náročnější. Problém může nastat ve chvíli, kdy
se jedná o oblečení skládající se z více kusů,
které se od sebe ale volných vhozením oddělí a potom je prakticky nemožné jej v takovém
množství dalšího textilu správně napárovat. To
platí samozřejmě hlavně u ponožek, kostýmků
apod. Pokud chcete obdobným způsobem věnovat Diakonii obuv, prosím, dbejte na to, aby
nebyla poškozená a především ji buď svažte k
sobě, nebo důkladně zavažte do samostatné

ÚMRTÍ

Bína František, Dubá

A lesy stále šumí, které jsi měl tolik rád.
Tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal.
Stromy rostou a kytky stále voní, jen ten kdo zažil, porozumí.
Co osud vzal, to nevrací, i když nám srdce krvácí.
Ta rána stále bolí, zapomenout nám nedovolí.
Dne 4. prosince 2015 to byly 3 smutné roky, co nás navždy
opustil náš milovaný manžel, tatínek, strýc, švagr a kamarád
pan Jaroslav Šupola. Neustále na Tebe vzpomínáme.

Čížková Sofie, Dubá

Dne 3.12.2015 uplynulo 10 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
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Čas letí, ale smutek zůstává.
Dne 5. 12. 2015 tomu byly dva roky, co nás
opustila Květa Šimová z Dubé-Dřevčic.
S láskou vzpomínají syn Vojtěch, maminka,
kamarádky a sourozenci.
Nikdy nezapomeneme.
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tašky nebo krabice. Již několikrát se nám totiž stalo, že jsme druhou botu zkrátka nenašli,
a to je škoda, protože taková obuv se stává v
podstatě bezcennou a nepotřebnou, přitom se
mnohdy jedná o velice pěkné a zachovalé boty.
Ten samý apel se vztahuje na hračky. Hračky
jsou samozřejmě vítaným zbožím, pokud ale k
dané hračce patří nějaké příslušenství, které se
rozsype po celém kontejneru, je prakticky ne-

možné jej všechno dohledat. To se nám přihodilo, když jsme se snažili dát dohromady třeba
stavebnici nebo dokonce i rozsypané puzzle.
Je to přitom škoda, protože každá hračka může
ještě potěšit nějaké dítě. Pokud chcete věnovat
hračky, které jsou nějakým způsobem křehké,
nebo elektronické, vyčkejte raději na každoroční sbírku, nebo je prostě přineste na náš úřad s
tím, že jsou určeny pro Diakonii Broumov a my

Usnesení z veřejného
zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 10/2015 ze dne 12. listopadu 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 Leonu Maříkovou, ověřovatele
zápisu paní Ludmilu Kadlečkovou a pana Tomáše Nováka (ODS) a zapisovatele usnesení paní
Ing. Lucii Dostálovou.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený program veřejného zasedání Zastupitelstva města Dubá č. 10/2015.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 9/2015 ze dne 15. října 2015 včetně
nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 9/2015 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha.
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 6/14, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městského pozemku: pozemkové parcely parcelní číslo 1488, trvalý travní porost o výměře 1 706 m2, v obci Dubá, katastrální
území Deštná u Dubé. 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. 16/15, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městského pozemku: částí pozemkové parcely parcelní číslo 1396/1, ostatní
plocha, o výměře cca 30 m2, v obci Dubá, katastrální území Zakšín. Přesná výměra a rozsah pozemku budou upřesněny geometrickým
plánem. Jedná se o pozemek u budovy čp. 21
v části obce Bukovec. 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 písemné
žádosti – složka č. 20/15, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městského pozemku: pozemkové
parcely parcelní číslo 2003/9, ostatní plocha (jiná
plocha), o výměře 114 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Bližší podmínky prodeje budou
uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městských pozemků (záměr

byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost –
složka č. 8/15): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o pozemkovou parcelu
parcelní číslo 195/16, trvalý travní porost, o výměře 268 m2, pozemkovou parcelu parcelní číslo 195/17, trvalý travní porost, o výměře 148 m2,
pozemkovou parcelu parcelní číslo 195/22, trvalý
travní porost, o výměře 49 m2, pozemkovou parcelu parcelní číslo 204, ostatní plocha o výměře
130 m2, pozemkovou parcelu parcelní číslo 206,
ostatní plocha, o výměře 40 m2, v obci Dubá, katastrální území Zátyní. Strana kupující: paní J.V.,
kupní cena činí 25 400,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností nejpozději 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. 10/15): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o pozemkovou parcelu
parcelní číslo 315/16, ostatní plocha (jiná plocha)
o výměře 49 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Strana kupující: pan J.M. a paní V.M.,
kupní cena činí 1 960,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností nejpozději 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. V kupní smlouvě bude dále uvedeno ustanovení o zřízení bezplatného věcného břemene
služebnosti ve prospěch města Dubá, které se
týká práva umístění a provozování podzemní dešťové kanalizace, která je již přes prodávaný pozemek vybudována, s umožněním následné údržby
a opravy tohoto kanalizačního zařízení.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4f) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr
byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost –
složka č. 12/15): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o pozemkovou parcelu
parcelní číslo 1250/25, ostatní plocha (jiná plo-

Dubáček

takové hračky nebo třeba knížky při nejbližším
svozu textilu předáme přímo řidiči a zabráníme
tak společně jejich možnému poškození.
Věřte, že Diakonie Broumov je vám vděčná
za veškerou pomoc, kterou se rozhodnete poskytnout. Vždyť každý kousek oblečení, obuv,
nebo hračka s níž si vaše děti již nehrají může
ještě někomu udělat ohromnou radost.
Zuzka Martínková

cha) o výměře 96 m2, v obci Dubá, katastrální
území Korce. Strana kupující: pan P.V., kupní
cena činí 3 840,- Kč plus správní poplatky, vše
se splatností nejpozději 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

4g) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr
byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost –
složka č. 13/15): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o pozemkovou parcelu
parcelní číslo 1250/26, ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 151 m2, v obci Dubá, katastrální
území Korce. Strana kupující: pan T.Š. a paní
T.Š., kupní cena činí 6 040,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností nejpozději 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

4h) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr
byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost –
složka č. 15/15): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o pozemkovou parcelu
parcelní číslo 2807/11, ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 189 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Strana kupující: pan Z.K. a paní
J.K., kupní cena činí 7 560,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností nejpozději 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

4i) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městského pozemku
(záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná
žádost – složka č. 18/15): pozemková parcela
parcelní číslo 915, orná půda, o výměře 293 m2,
v obci Dubá, katastrální území Nedamov. Strana
kupující: paní V.H., kupní cena činí 8 790,- Kč
plus správní poplatky, vše se splatností nejpozději 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
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4j) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městských nemovitostí stavby a pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost – složka č. 22/15): budova
čp. 268 včetně příslušenství v Českolipské ulici
v části obce Dubá, která je součástí pozemku
stavební parcely parcelní číslo 439, a pozemek
stavební parcela parcelní číslo 439, zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 941 m2, v obci Dubá,
katastrální území Dubá. Strana kupující: pan
M.Š., kupní cena činí 640 000,- Kč plus správní
poplatky, vše se splatností nejpozději 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

4k) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva směnu pozemků (záměr byl již
vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost – složka
č. 11/15): z vlastnictví města Dubá směnit podle vypracovaného geometrického plánu pozemkovou parcelu parcelní číslo 103/1, trvalý travní
porost, o výměře 776 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá, za pozemky pozemkovou parcelu
parcelní číslo 105/5, ostatní plocha (ostatní komunikace), o výměře 414 m2, pozemkovou parcelu parcelní číslo 106/5, ostatní plocha (neplodná
půda), o výměře 42 m2, pozemkovou parcelu parcelní číslo 106/7, ostatní plocha (neplodná půda),
o výměře 18 m2, a pozemkovou parcelu parcelní číslo 106/10, ostatní plocha (neplodná půda),
o výměře 24 m2, v obci Dubá, katastrální území
Dubá, z vlastnictví pana J.T. Vzhledem k tomu,
že směňované pozemky nejsou stejné výměry,
a tudíž ani stejné hodnoty, doplatí pan J.T. městu
Dubá finanční rozdíl cen ve výši 16 680,- Kč se
splatností nejpozději při podpisu směnné smlouvy. Termín podpisu směnné smlouvy a zaplacení
finančního rozdílu cen se stanovuje nejpozději do
tří měsíců ode dne schválení této směny. Pokud
v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné
směnné smlouvy, bude tato schválená směna
zrušena.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5a) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočtovou změnu č. 7 rozpočtu
města Dubá na rok 2015, viz příloha.

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

komentář starostky: Na příjmové straně rozpočtu jsou tyto úpravy: Položka 1335 (poplatek
za vynětí z lesních pozemků) se navyšuje o 21
tisíc Kč. Jedná se o mimořádný, dříve nerozpočtovaný příjem. Položka 1361 (správní poplatky)
bude zvýšen o 40 tisíc Kč. Položka 2460 (splátky půjček od obyvatelstva) se zvyšuje o 11 tisíc
Kč. Položka 4116 (ostatní dotace) se zvyšuje
o 932 tisíc Kč, tato částka se skládá z 454 tisíc
Kč dotace pro Základní školu Dubá a z 478 tisíc
Kč dotace od Úřadu práce. Položka 4122 (neinvestiční dotace od krajů) se snižuje o 4 tisíce
Kč, jedná se o úpravu náhrady za zásahy hasičů.
Paragraf 5512 (požární ochrana) bude zvýšen o
28 tisíc Kč, které město obdrželo od pojišťoven
za zásahy při autonehodách. Na výdajové straně jsou tyto rozpočtové úpravy: Paragraf 3113
(základní školy) zvyšuje o průtokovou dotaci
ve výši 454 tisíc Kč. Paragraf 3612 (bytové hospodářství) se zvyšuje o 134 tisíc Kč na opravy

v bytovém fondu. Paragraf 3613 (nebytové hospodářství) se zvyšuje o 34 tisíc Kč na opravy v
nebytovém fondu. Paragraf 3745 (péče o vzhled
obce a veřejnou zeleň) se zvyšuje o 278 tisíc Kč
na mzdy pro pracovníky na VPP. Paragraf 5512
(protipožární ochrana) zvyšuje o 128 tisíc Kč (tj.
28 tisíc Kč od pojišťovny a 100 tisíc Kč na provoz). Celkem se strany příjmů i výdajů zvyšují o 1 028 000,- Kč a rozdíl mezi příjmy a výdaji
zůstává stejný -9 274 000,- Kč. Objem celkových
výdajů po úpravě č. 7/2015 je 56 153 000,- Kč.
5b) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se: stavu finančních
prostředků města Dubá ke dni 31. 10. 2015, který byl 13 milionů 740 tisíc Kč; hospodaření města
Dubá za leden až říjen 2015, které vykazovalo
zisk ve výši +2 miliony 646 tisíc Kč.
6) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
a) realizovaných stavebních prací ve
Dřevčicích (výstavba nové autobusové čekárny,
nové dlážděné přístupy k domům na návsi, odvodnění městské komunikace)
komentář starostky: Akce byly součástí programu Osadního výboru Dřevčice, jejich realizace si
vyžádala 225 300,- Kč.
b) rekonstrukce chodníků v Dubé, 2. etapa bezbariérovosti v ulicích Nedamovská, Požárníků a Českolipská
komentář starostky: V letošním roce se nám
podařilo znovu získat finanční prostředky ze
Státního fondu dopravní infastruktury ve výši
2 685 000,- Kč na vybudování bezbariérových
chodníků, autobusových zastávek, včetně přechodů pro chodce, míst pro přecházení a jejich
osvětlení. Na celou akci je rozpočtována částka 3 895 200,- Kč. Dobrou zprávou je, že máme
přislíbenou dotaci i na realizaci 3. etapy, která
proběhne v příštím roce a budou vybudovány
chodníky směrem na Výsluní a kolem hřiště
TJ Slavoj Dubá.
c) opravy fasád a komínů na městské budově čp. 139 (lékárna) na Masarykově náměstí
v Dubé
komentář starostky: Letošní opravy dosáhly výše cca 500 000,- Kč a byla tak završena
celková rekonstrukce dalšího městského domu
na náměstí (celkové výdaje přesáhly 1 200
000,- Kč).
d) rekonstrukce budovy v areálu Mateřské
školy Dubá, energeticko-úsporná opatření
komentář starostky: Na zateplení všech budov
v areálu mateřské školy se nám podařilo získat
finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí ve výši 7 025 000,- Kč, což je
90% z celkových uznatelných nákladů. Všechny budovy jsou nejen nově zateplené, ale došlo
i k výměně oken, dveří, střechy a nové fasády
esteticky dotvářejí celou náročnou akci. Bez získaných finančních prostředků by naše město nebylo schopné ze svého běžného rozpočtu opravy
zafinancovat.
e) rekonstrukce městské budovy čp. 217
(Slávie) v Českolipské ulici v Dubé, stavební
úpravy sálu a jeho příslušenství, odvodnění objektu
komentář starostky: I v letošním roce jsme
pokračovali v rekonstrukci bývalého hotelu Slávie, důležité kulturní památky. Stavební úpravy si vyžádaly částku 2 850 600,- Kč a z toho
400 000,- Kč jsme získali jako dotaci od Minis-

terstva kultury na Regeneraci městské památkové zóny.
f) rekonstrukce ulic Školní a Poštovní
v Dubé
komentář starostky: V letošním roce se nám,
ve spolupráci se Severočeskou vodárenskou
společností a.s., podaří zrekonstruovat pouze
ulici Poštovní. V příštím roce na jaře začneme
s rekonstrukcí ulice Školní.
g) obnovy kaple s odbouráním přístavku
hasičské zbrojnice na Nedvězí
komentář starostky: Rozpočtovaná částka na
rekonstrukci je 362 400,- Kč, z toho 271 800,- Kč
pokryje dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
z programu Podpora obnovy venkova.
h) rekonstrukce křížku na Nedvězí
komentář starostky: Krížek na Nedvězí byl spolufinancován Krajským úřadem Libereckého kraje
z programu Podpora ochrany přírody a krajiny,
příspěvek činil 54 100,- Kč. Celkové náklady na
opravu křížku dosáhly výše 77 300,- Kč.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Tomáš Novák, místostarosta města Dubá

Příští veřejné zasedání zastupitelstva
se bude konat
10. 12. v Dubé
od 18.00 hodin

Město Dubá
a dubští hasiči
vás srdečně zvou na

NOVOROČNÍ
OHŇOSTROJ

31. prosince 2015
od 18 hodin
na autobusovém nádraží
v Dubé

Od středy 2. 12. je městská
knihovna znovu otevřena.
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Rok 2015 je již téměř za námi,
ten nový už pomalu cloumá branami,
přejeme vám proto, ať je v něm štěstí dost,
hlavně žádné požáry, nehody a zlost.
JPO II/1 SDHO Dubá přeje všem občanům
poklidné Vánoce a do nového roku 2016
mnoho štěstí na všech vašich cestách.

Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá v říjnu
l Dne 3.10.2015 od 09:44 do 11:15 hodin vyjela jednotka k požáru v polesí Obrok, KÚ Pavlíčky s technikou CAS-32 T-148/2 a RZA I Nissan Patrol
v počtu 1 + 6. Po příjezdu na místo zásahu, spojení se s velitelem zásahu z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa a provedeném průzkumu byl zjištěn požár lesního porostu na ploše 10 x 10 metrů v hornatém a skalnatém terénu, při kterém hořelo: lesní hrabanka, borůvčí a nižší
porost. K místu události bylo zbudováno dopravní vedení „B“. Lokalizace
a následná likvidace byla provedena dvěma proudy „C“. Místo zásahu bylo
předáno správci lesa panu Tomáši Stejskalovi z Dubé. Příčina vzniku požáru byla hrubá nedbalost nebo úmyslné zapálení. Požár byl beze škody.
Uchráněn okolní porost.
l Dne 3.10.2015 od 12:05 do 12:55 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do Dřevčic s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu
na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno sršní hnízdo v přístavku rekreačního objektu. Oznamovatelka je alergická na hmyzí bodnutí.
Jednotka pomocí včelařského vybavení provedla likvidaci sršního hnízda.
l Dne 4.10.2015 od 15:30 do 16:36 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy číslo 9, v KÚ Zakšín s technikou CAS-25 Liaz
v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla
zjištěna nehoda osobního automobilu s motocyklem. Na místě jedna zraněná osoba, které byla do příjezdu Záchranné zdravotní služby poskytnuta
předlékařská pomoc. Vozidla byla zajištěna proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku provozních kapalin. Místo zásahu bylo předáno
veliteli zásahu z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa.
l Dne 13.10.2015 od 13:42 do 15:24 hodin byla vyslána jednotka Krajským operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k požáru do Starých Splavů s technikou CAS-32 T-148/2 v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu, zahlášení se veliteli zásahu z HZS ÚO Česká Lípa
a provedeném průzkumu byl zjištěn požár dřevěné kůlny u rekreační chaty.
Jednotka byla z rozkazu velitele zásahu dána do zálohy na místě události
a připravena ke střídání zasahujících hasičů.

zidlem RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár rodinného
domu o rozloze cca 20 x 5 metrů se dvěma nadzemními podlažími. Před příjezdem naší jednotky byly z objektu evakuovány tři osoby, které se v době rozvoje požáru nacházely v domě.
Do příjezdu dalších jednotek s cisternami jednotka prováděla
hasební zásah dvěma proudy „C“ ze dvora a zadního traktu se
zaměřením na požární obranu – ochranu sousedícího Černého mlýna od
sálavého tepla a odlétajících jisker. Po příjezdu dalších jednotek a velitele
čety z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa byla provedena lokalizace a následná likvidace pěti proudy „C“. Dohašovací práce byly prováděny jedním proudem „D“. Od 23:30 hodin (po odjezdu jednotek PO na
své základny) jednotka z rozkazu velitele zásahu prováděla do následujícího dne dohašování skrytých ložisek požáru, rozebírání podhledů a požární dohled. Místo zásahu bylo předáno Policii ČR. V dopoledních hodinách jsme na žádost majitelů prováděli evakuaci materiálu. Příčina vzniku
požáru byla vyšetřovatelem příčin požárů z HZS ÚO Česká Lípa a Policií
ČR v závadě na elektroinstalaci. Minimální předběžná škoda byla vyčíslena
na 1.000.000,- Kč. Velitel jednotky děkuje členům JPO II/1 SDHO Dubá za
jejich odvedenou práci při zásahu.

l Dne 15.10.2015 od 16:24 do 20:48 hodin byla jednotka vyslána Krajským operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k dopravní nehodě v KÚ Horky u Dubé s technikou CAS-25 Liaz, v počtu 1 + 4.
Po příjezdu na udané místo zásahu nebyla zjištěna žádná dopravní nehoda.
Jednotka byla dále odeslána na komunikaci II. třídy číslo 270 v KÚ Zbyny, kde bylo zjištěno havarované osobní vozidlo převrácené na střeše. Na
místě jedna zraněná osoba v péči Záchranné zdravotní služby. Vozidlo bylo
zajištěno proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a dalšímu úniku
provozních kapalin. Uniklé kapaliny na komunikaci byly zlikvidovány 20-ti
kg sorbentu Eco-Dry. Jednotka z důvodu dalšího možného úniku provedla
převrácení vozidla zpět na kola a vyčkala do příjezdu odtahové služby. Po
naložení havarovaného automobilu byl proveden úklid komunikace.

l Dne 13.10.2015 od 20:01 do 14.10.2015 12:40 hodin vyjela jednotka
k požáru do Nedamova s technikou CAS-25 Liaz, CAS-32 T-148/1 a vo-

l Dne 16.10.2015 od 23:51 do 17.10.2015 01:52 hodin vyjela jednotka
k technické pomoci v lokalitě vyhlídka „Ráč-Pustý Zámek“ v KÚ Zakšín
s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu, zahlášení se veliteli zásahu z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa
a spojení se Záchrannou zdravotní službou jednotka ze směru vyhlídky Ráč
prováděla vyhledávání pohřešované a zraněné osoby, která byla následně
nalezena ve skalní průrvě pod Pustým Zámečkem. Podnapilá a zraněná
osoba byla vyproštěna lezeckou skupinou z HZS ÚO Česká Lípa. Jednotka vypomohla s transportem použitého materiálu a vybavení.
l Dne 17.10.2015 od 08:13 do 08:46 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k technic-
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ké pomoci na komunikaci I. třídy, číslo 9 v obci
Bukovec s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 +
4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném
průzkumu byla zjištěna spadlá větev jeden metr
v komunikaci. Jednotka provedla odkopnutí větve
z vozovky.
l Dne 22.10.2015 od 19:30 do 20:23 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci III.
třídy číslo 2601 v KÚ Lhota u Dřevčic s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo
události a provedeném průzkumu byl zjištěn autobus částečně mimo vozovku, který byl vyproštěn pomocí tažné tyče zpět na komunikaci.
l Dne 27.10.2015 od 01:56 do 02:16 hodin vy-

jela jednotka k požáru do Školní ulice v Dubé
s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byl zjištěn požár dvou plastových popelnic o objemu 240 l na směsný komunální odpad. Před příjezdem byla na místě Policie ČR, která provedla
částečnou lokalizaci požářiště pomocí ručního
hasicího přístroje. Celková lokalizace a následná likvidace byla provedena jedním vysokotlakým
proudem. Na místě byla zajištěna fotodokumentace. Příčina vzniku požáru je hrubá nedbalost
– vysypání žhavého popela na komunální odpad.
Škoda byla vyčíslena na 2.800,- Kč.
Jaroslav Hoza, velitel jednotky

TELEFONNÍ ČÍSLO
NA DUBSKÉ HASIČE:
725 076 553

Vánoce jsou tady, přijměte několik užitečných rad.

Vánoční svátky patří z pohledu hasičů k těm klidnějším obdobím roku, přesto i v tomto svátečním
období musí jednotky požární ochrany vyjíždět
k požárům, dopravním nehodám nebo jiným mimořádným událostem, na kterých se mnohdy podílí lidská neopatrnost či neznalost.
Nejčastější příčinou vzniku požárů o Vánocích je bohužel lidská nedbalost – kouření, používání otevřeného ohně, nesprávná obsluha apod.
Typickými Vánočními požáry jsou ty způsobené
neopatrnou manipulací se svíčkami (hlavně na
adventních věncích) nebo prskavkami, při nichž
často hoří adventní věnce, ubrusy, koberce, záclony apod. Kvůli zvýšené intenzitě činnosti v kuchyních při přípravách svátečních pokrmů se pak
každý rok množí případy vznícení potravin při vaření. V období Vánoc hoří nejčastěji odpady v popelnicích či kontejnerech, saze nebo zazděné trámy v komínech.
Aby nic nenarušilo vaši pohodu vánočních
svátků a oslavy konce roku a nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví či škodám na majetku,
přijměte několik rad a varování.
Naše domovy jsou dnes doslova přeplněny
vysoce hořlavými materiály, jako jsou koberce,
čalounění, záclony. Požáry v bytech se pak rychle šíří a mohou způsobit značné materiální škody,
nehledě na ohrožení životů a zdraví. Proto i o Vánocích musíme maximálně opatrně zacházet se
všemi zdroji otevřeného ohně.

POZOR NA SVÍČKY A PRSKAVKY
Pamatujte, že hořící svíčka nebo prskavka je
otevřený oheň a jako s takovým by se s ní mělo
zacházet. Ještě ve vzdálenosti 8 - 10 cm od plamene svíčky teplota přesahuje 200 °C, což stačí
k zapálení papíru, plastů, textilií a dalších předmětů, které doma neopatrně necháte v blízkosti
hořící svíčky.
Zapálenou svíčku nelze proto položit kamkoli a na cokoli. Svíčka by měla být umístěna
na stabilní nehořlavé podložce bránící přímému
kontaktu hořící svíčky s podkladem (např. chvojím adventního věnce, ubrusem apod.). Svíčky
umísťujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých
materiálů, rozhodně je nedávejte k oknům do průvanu, blízko záclon, v těsné blízkosti sedaček či
jiných textilií, nenechávejte je ani na poličce nebo
skříni, neboť oheň se rychle přenese na nábytek
a zařízení bytu.
Zapálené svíčky, ať již umístěné na vánočním
stromku, adventních věncích nebo jinde, nesmíte
nechat během jejich hoření bez dozoru. Zhasněte
je vždy, když opouštíte domov nebo jdete spát.

Jsou zaznamenány i případy, kdy si majitel bytu
odskočil zakouřit na balkón a hořící svíčka mezitím způsobila požár.
Pod stálou kontrolou by měla být i zapálená
vonná aromalampa, u které hrozí vyhřeznutí hořlavin přímo na podložku.
Dávejte pozor na děti, aby si bez dozoru nehrály se svíčkou nebo prskavkou.
Pamatujte, že adventní věnce se svíčkami,
které nejsou opatřeny nehořlavou podložkou, bránící kontaktu s věncem, jsou určeny jen k dekoraci a v žádném případě bychom je neměli zapalovat. Riziko, že nám pak věnec vzplane, je
velké. Na trhu se již v minulosti objevily adventní
věnce, které byly z hlediska vzniku požáru velice
nebezpečné. Byly totiž vyrobeny ze suchých dřevěných pilin, na nichž byly bez jakýchkoliv podkladových misek přilepené svíčky.
Také svíčky, které použijeme na rozsvícení
vánočního stromku, musí být opatřeny nehořlavou podložkou, která zachycuje žhavý vosk
a brání přímému styku svíce s jehličím. Svíčky
by měly být na stromku umístěny stabilně, aby
se nepřekotily a aby se svými plamínky příliš neblížily jehličí. Vánoční stromek, na kterém hoří
klasické svíčky nebo prskavky, by měl být neustále pod dozorem. Samozřejmostí je uchycení
stromku do stabilního držáku, aby nedošlo k jeho převrácení.

POZOR PŘI VAŘENÍ A VYTÁPĚNÍ
Vánoce jsou také obdobím pečení a vaření.
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku a dbejte zvýšené opatrnosti při
vaření, aby nedocházelo ke vznícení připravovaných potravin. Pamatujte, že např. horký olej na
pánvi a jiné hořlavé kapaliny se nesmí hasit vodou, jinak může snadno dojít k popálení nezkušeného „hasiče.“ Pokud se vám na pánvi vznítí
potraviny, tak je nejlepší pánev zakrýt pokličkou a oheň tak udusit. Než ale začnete požár
hasit, jako první vypněte přívod energie (plyn,
elektřinu).
Mnoho požárů v domácnostech v zimním
období vzniká také kvůli neopatrnému zacházení s topidly a nedbalosti v péči o komíny. Užívejte výhradně topiva pro dané topidlo určené výrobcem, nezapalujte pomocí vysoce hořlavých
látek (např. benzínu) a netopte např. odpady,
plasty apod. Neumísťujte do blízkosti topidel
žádné hořlavé látky – žhavé částice odlétající z topidla mohou velice snadno zapálit dřevo
či papír uskladněný v blízkosti kamen, které je
vyhřáto sálavým teplem. Komíny si nechte pra-

videlně čistit a kontrolovat. Popel ukládejte na
bezpečné místo do nehořlavých nádob a před
vysypáním ho nechtě zcela vychladnout.
POZOR NA PYROTECHNIKU
Na konci roku však nehrozí jen svíčky nebo
prskavky. Během Vánoc se již prodává zábavní
pyrotechnika a lidé „zbrojí“ na oslavy příchodu Nového roku. Prodejci by však měli při jejich prodeji
a uskladňování dodržovat základní bezpečnostní
pravidla, aby nedošlo ke vzniku požáru, výbuchu
nebo jinému ohrožení. Prodej zábavné pyrotechniky a manipulaci s ní upravuje vyhláška Českého
báňského úřadu č. 174/1992 Sb.zákonů ze dne
16. března 1992 o pyrotechnických výrobcích
a zacházení s nimi ve znění pozdějších právních předpisů.
Pokud využíváte vánočních svátků pro úklid
své domácnosti, nezapomeňte na věci uložené na balkoně. Během oslav konce roku může
zbloudilá petarda nebo jiný kus zábavní pyrotechniky tyto věci snadno zapálit.
Jaroslav Hoza

PLACENÁ INZERCE

VÁNOČNÍ PŮJČKA,
která Vám rozzáří Vánoce. Je
zcela bez poplatků, určena
pro téměř každého s pravidelným
příjmem: pro zaměstnance,
podnikatele,maminky na MD,
důchodce, brigádníky na DPČ,
zaměstnance pracující pod
agenturou....
tel. 605 380 107
PLACENÁ INZERCE

ANTÉNNÍ A SATELITNÍ
TECHNIKA
Jaroslav NEKOLA
prodej · montáže · instalace · servis
Božíkov 777, 470 02 Česká Lípa
tel.: 603 520 006,
video.sat1@tiscali.cz
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Nedvězí 2015

Dubáček

…nalákalo na start 29 poutníků! 15. ročník výstupu na kruhový rozhled
na Nedvězí proběhl za podzimního počasí. Okolní barevné variace lupení
byly překrásné. Nikdo nelitoval, že výpravu podnikl. Na vrcholku si všichni
opekli buřtíky, které věnovalo Řeznictví pan Pokorný z Dubé. Mňam, mňam,
mňam… Diplomy byly tentokrát v podobě rozesmáté boty.
Děkujeme panu Janďourkovi za taxík se dřevem, Pavlovi za přípravu,
udržování a uhašení ohně. Děkujeme všem zúčastněným poutníkům a těšíme se na procházku za rok!
Jana a Pavel Maškovi

Milí čtenáři Dubáčku,
děkujeme vám za přízeň, kterou jste nám věnovali v právě končícím
roce 2015. Budeme se snažit, abychom vám i v roce následujícím
přinášeli jen samé dobré a zajímavé zprávy. Ve světě se v posledních
měsících děje spousta zlých věcí, přejeme vám proto, aby se vám
v novém roce vše špatné vyhnulo velkým obloukem, aby vás štěstí
neopouštělo ani na chviličku, abyste vždy zvolili tu správnou cestu
a abyste se těšili pevnému zdraví vy i vaši blízcí.
Krásné vánoční svátky a do nového roku jen to nejlepší vám přeje
redakce Dubáčku.

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 5.12.
Natálie Naboichenko
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 787
neděle 6.12.
MUDr. Eva Pušková
Liberecká 99, Nový Bor
tel. 728 831 917
sobota 12.12.
A plus zdravotnické služby s.r.o.
MUDr. Přemysl Černý
Osvobození 446, Kam. Šenov
tel. 487 767 614
neděle 13.12.
A plus zdravotnické
služby s.r.o.
MUDr. Přemysl Černý
Osvobození 446, Kam. Šenov
tel. 487 767 614
sobota 19.12.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

neděle 20.12.
STOMAK s.r.o.
MDDr. Andrea Chvojková
Havlíčkova 443, Česká Lípa
tel. 487 521 356
čtvrtek 24.12.
MUDr. Jitka Červenková
Nám. Svobody 250, Zákupy
tel: 487 726 134
pátek 25.12.
MUDr. Martin Mareš
Komenského 358, Cvikov
tel. 487 751 431
sobota 26.12.
MUDr. Jana Vejvodová
Prokopa Holého 149, Č. Lípa
tel. 487 524 577
neděle 27.12.
MUDr. Pavel Klíma
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 722 591
pondělí 28.12.
MUDr. Milena Horáčková
Mariánská 845, Česká Lípa
tel. 487 521 662

úterý 29.12.
MUDr. Miroslav Pelc
Purkyňova 158, Nový Bor
tel. 487 524 328
středa 30.12.
MUDr. Ivana Hanzáková
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel. 487 831 763
čtvrtek 31.12.
MUDr. Alexandra Bruncová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 973
pátek 1. 1. 2016
Kondito s.r.o.
MUDr. Marina Taranová
Tovární Vrch 78, Doksy
tel. 487 883 935
sobota 2.1.2016
Pavel Pavlov
B. Egermanna 990, Nový Bor
tel. 483 103 213
neděle 3. 1. 2016
Pavel Pavlov
B. Egermanna 990, Nový Bor
tel. 483 103 213

PODĚKOVÁNÍ

Touto cestou bych chtěla
poděkovat firmě FONTANA
WATERCOOLERS s.r.o.,
za pravidelnou dodávku vody
a zapůjčení stroje
do školní jídelny.
Moc si toho vážíme.
Helena Pavlíková, vedoucí ŠJ

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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PLACENÁ INZERCE

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

7.30 - 11.30
11.30 - 13.00 pro zvané
7.30 - 11.30
11.30 - 13.00 pro zvané
7.30 - 11.30
11.30 - 13.00 pro zvané
12.00 - 14.00 Chlum 14.00 - 18.00 Dubá
7.30 - 11.30
11.30 - 13.00 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
Ordinační hodiny MUDr. Ropkové
(tel. 487 870 183 - Dubá, 487 520 615 - Česká Lípa)
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

fotohádanka
řešení na str. 13

připravil Fotoklub Dubá

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

V listopadovém vydání Dubáčku byly nedopatřením chybně uvedeny čtvrteční ordinační hodiny MUDr. Klementa. Tímto se omlouváme
panu doktorovi i všem pacientům.

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)

První adventní neděle v Dubé
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Co potkáme v lese

Lesy kolem Dubé jsou bohaté na nejrůznější
zajímavosti, nevšední krásu jim dodávají skalní útvary a rokle, právě tak jako různorodost
flóry a fauny. V sezóně si v nich přijdou na své
houbaři, ale v zimním období, kdy houbařské
vášně opadnou, si návštěvník lesa může více
všimat výtvorů matky přírody i člověka, které
v létě opomíjel.
Skály tvarovaly nejen přírodní živly, ale také
těžba kamene či snaha dřívějších obyvatel zútulnit mnohdy až strašidelnou krajinu rozervaných
pískovcových útvarů. Menší i větší lomy nalezneme na nejrůznějších místech, nejznámější lom je
například v Rozprechticích či nad Černým rybníkem v Nedamově. Na odlámaných stěnách místy vytesali kameníci letopočty a iniciály či své
značky. Později do skal vyrývali návštěvníci ledacos. Při cestách zase nalezneme různé výklenky, křížky či reliéfy, ale narazíme i na novější výzdobu, například na kraji lesa u Malého Mlýnku.
Nenápadné pak jsou kamenné mezníky různého stáří i podoby, které označují hranice lesních
pozemků. Samostatnou kapitolu tvoří kamenné

úvozy starodávných cest, kde si snadno můžeme představit, jak na kameni skřípaly železné
obruče loukoťových kol a jak těžké muselo být
ve svahu na takové cestě vůz ubrzdit. Ale lidské výtvory nemohou nikdy překonat to, co ze
skalního podloží dokázala vypreparovat příroda.
Za všechny skalní útvary, někdy až neuvěřitelné, které zdobí zdejší lesy, si připomeňme třeba skalní obličej nedaleko Dražejova, kamenné
růže na Kamenném vrchu u Křenova, či skalní
okno blízko Kluku.
Při procházkách v lese často narazíme na
myslivecká zařízení, ať již krmelce, sklady na
seno, posedy či tak zvané kazatelny. V okolí
Dubé byly také před II. světovou válkou vybudovány řady bunkrů-řopíků, i s nimi se setkáme
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niny hradů - ať již Chudého hrádku u Dřevčic,
Čapu, Pustého zámku nad Zakšínem, či nezna-

Kamenná cesta u Řipské vyhlídky

Skalní obličej u Dražejova

Husarská soutěska

Kamenný vrch u Křenova
Skalní okno u Kluku

Kříž v Husarské soutězce

v lese či ve volné krajině od Rozprechtic k Vrchovanům. Skloubení těchto dvou typů staveb můžeme vidět nedaleko bývalé kaple sv. Barbory
nad Nedamovem. Ačkoliv většinou při běžném
pohybu v lese žádná zvířata nepotkáme, například o přítomnosti černé zvěře svědčí rozrytá
půda mezi stromy, na paloucích, ale i na cestách. Její existenci dokládají i rozválené bahnité
louže, ve kterých se černá zvěř kaliští. A můžeme si všimnout blátem olepených a odraných
stromů okolo, o které se zvěř otírá, aby se zbavila parazitů v srsti. Přítomnost zvířat ale dokládají i různé kosterní pozůstatky, které tu a tam
nalezneme na zemi.
Les je pro návštěvníky příjemným místem
pro odpočinek, poučení, sport či hru. Vedou
tudy turistické trasy, v lesích se skrývají zříce-

Mezník při cestě z Rozprechtic do Kluku

Dubáček -
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telných zbytků hrádku u Kluku. Na mnoha místech v lesích narazíme na staré tarasy z kamenných kvádrů jako kolem Dražejova nebo
i zbytky domů a skalní sklípky – například v
místech bývalé osady Heřmánky u Dražejova,
nebo místnosti vytesané do skalních bloků jako
v Dubé za čističkou, pod Husarskou soutěskou

či známá Kameníkova jizba na Vysokém vrchu
u Plešivce. Pod Dražejovem se také nacházejí zbytky starého vodovodu. O tom, že les je i
skvělým prostředím ke hře nás přesvědčí velmi
povedený domeček pro skřítky nedaleko Řipské
vyhlídky.
–myš–
Domeček pro skřítky nedaleko Řipské vyhlídky
Kančí čelist u Dražejova

Dítě – symbol naděje

Prosinec je měsíc, kterému vládnou sváteční dny.
Děti se těší na mikulášskou nadílku, na vánoční
dárky a atmosféru Štědrého večera, dospělí plánují, jak stráví konec roku – Silvestr. Pro křesťany
představuje prosinec období, kdy oslavují narození Ježíše Krista, a ačkoliv skutečné datum jeho
narození není známé, slaví se Boží hod vánoční
25. prosince. U nás v předvečer tohoto svátku
slavíme Štědrý večer. Čtyři neděle před 25. prosincem začíná advent – doba příprav na příchod
Ježíše Krista. Na první adventní neděli se v mnoha městech rozsvítily vánoční stromy.
Příběh o narození Ježíše je známý – Josef s Marií se kvůli sčítání lidu vydali z Nazareta
v Galileji do Betléma v Judsku. Když tam dorazili,
chtělo dítě, které Marie čekala, již na svět. Nenašli
volný hostinský pokoj, a tak se uchýlili do chléva,

Betlém v kostele v Dubé

a tam se Ježíšek narodil. Marie ho zavinula do plenek a položila do jeslí. To zobrazují lidové betlémy
i betlémy v kostelích – v Dubé v kostele Nalezení
sv. Kříže, a také v Deštné v kostele sv. Václava.
Obecně je příchod malého dítěte znamením
nového života, naděje. To evokuje přelom starého a nového roku, ale také zimní slunovrat, který
v letošním roce vychází na časné ráno 22. prosince. V našich zeměpisných šířkách v nejhlubší
zimě, kdy příroda spí, se člověk s radostí upíná

Vánoční přání, které dostal Franz Watzek z Dubé
v roce 1915

Liška u Malého Mlýnku

k představě jara, které probouzí rostliny i zvířata,
a oslavovat zlom, kdy se začne navracet slunce.
Toto období slavili i dávní Germáni a po nich Keltové, stejně motivovány byly starořímské Saturnálie, slavnosti na počest boha Saturna.
Krásné Vánoce si představujeme zasypané
sněhem, ale v jiných zeměpisných šířkách mají
Vánoce docela jinou atmosféru – například v Austrálii v prosinci začíná léto, i tam ale vánočním
svátkům vévodí stromeček, ozdobné koule a hvězdy. Napříč celým světem v prosinci putují vánoční
i novoroční přání. Ty novoroční ovšem jen u nás
s oblíbeným P.F. – pour feliciter, což volně přeloženo z francoužštiny znamená „pro štěstí“, v jiných
zemích ani v samotné Francii se tato zkratka nepoužívá. Rozesílání pohlednic s vánočním a novoročním přáním je zvyk starý více než 150 let.
Motivem pohlednic bývalo často dítě – jako malý
Ježíšek nebo jako dovádějící děti v závějích, vítající Nový rok. A u nás posléze klasika Ladových
zasněžených vísek, kde děti táhnou sáně rohačky. Ať již je na pohlednicích jakýkoliv obrázek,
přání má stejný význam - krásné vánoční svátky
a hodně štěstí v novém roce.
–myš–

Vánoce v Austrálii
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Burza škol

Ve čtvrtek 5. listopadu jsme spolu s vycházejícími žáky navštívili Burzu škol v České Lípě.
Cestou se k nám přidali i žáci 8. a 9. třídy ze ZŠ
Jestřebí. Své studijní obory zde představilo cca

40 středních škol. Potom jsme se jeli podívat
na Dny otevřených dveří do Euroškoly v České
Lípě. Zde nás seznámili s oborem „Bezpečnostní služby“ – mohli jsme si třeba zkusit neprůstřelnou vestu, dále nám svůj obor „Cestovní ruch a hotelnictví“ představila naše bývalá
žákyně Eva Hvolková, která nám povyprávěla
o své praxi v hotelu v Německu.

Zde jsou postřehy žáků :
„Na Euroškole se mi líbilo, když jsme si mohli zkusit
vystřelit ze zbraně. Na burze na Uranu se mi líbila
přehlídka s účesama.“ (Veronika Kicová)
„Včera to tam bylo pěkný, ten den jsme si moc užili. A myslím, že mluvím za celou třídu. Škoda, že
jsme tam nebyli déle. Nejlepší to bylo na bezpečáku.“ (Kristýna Zabilanská)
„Včerejší burza byla pěkná, jen tam bylo hodně
lidí. Ale byli tam i lidi, které znám.“ (Nikola Haltmarová)
„Líbilo se mi na Euroškole, zejména střelba. Dozvěděli jsme se nové věci. Zkoušeli jsme si policejní
vestu. Na burze to bylo hezké, ale málo prostoru.“
(Patrik Štosek)
„Líbila se mi burza škol, bylo tam hodně zajímavých
škol. Na Euroškole mě to nebavilo, neprošli jsme
všechno, bylo málo času.“ (Libor Živný)
„Euroškola byla velmi pěkná a zajímavá. Přemýšlím,
že tam i půjdu.“ (Theodor Veselý)

Příští rok si určitě na návštěvu Euroškoly naplánujeme více času.
Mgr. Lenka Kindlová – výchovný poradce

Dospívám aneb život plný změn

V úterý, před podzimními prázdninami, proběhly na
naší škole zajímavé přednášky. Vedla je Mgr. Alena
Blažková, lektorka společnosti MP Education, která
se zaměřuje na programy o dospívání, ochraně reprodukčního zdraví a pomoc při pochopení vývojových změn souvisejících s obdobím puberty.
Děvčata 6., 7. a 8. tříd se zúčastnila projektu
„Dospívám aneb život plný změn“. Chlapci besedovali na téma „Na prahu mužnosti“. Oba projekty byly tematicky zaměřeny na dospívání, intimní
hygienu, dozrávání po stránce fyzické, psychické
i sociální, na vhodnou životosprávu a vzájemné
vztahy v pubertě.

Z reakcí žáků vyplynulo, že pořady byly velmi
zajímavé a upřímné. Lektorka jim byla sympatická, navodila uvolněnou atmosféru a odbourala
zábrany dětí mluvit o citlivých věcech, takže se
žáci mohli zeptat na to, co je zajímalo.
Mgr. Miroslava Sochová

Dubáček

Ze života škol

Educa Liberec

V pátek 16. října jsme navštívili se žáky 9. třídy přehlídku SŠ EDUCA v Liberci. Své obory a studium
zde prezentovalo asi 80 středních škol, viděli jsme i
dvě módní přehlídky. Žáci získali informace o studiu
na daných školách, volnočasových aktivitách…
Zde jsou postřehy žáků:
„Na Educe se nacházela spousta zajímavých škol
a měli zajímavý program ( balet, módní přehlídka).
Potom se nám také líbilo, že si můžeme zkusit řídit
auto. „ (Nikola Haltmarová)
„Líbila se mi módní přehlídka a stánek s kreslenou
animací. „ (Veronika Kicová)
„Líbil se mi stánek Škodovky, pak atmosféra a lidi.“
(Jiří Baloušek)
„Byli tam příjemní lidé, kteří nám vše vysvětlili.“
(Karel Mareš)
„Bylo to super. Vše bylo na hokejovém stadionu, podle
mě tam bylo málo místa.“ (Theodor Veselý)

Mgr. Lenka Kindlová – výchovný poradce

Monsters – příšery

Se třetí třídou jsme nyní v angličtině ve třetí lekci, kde se mluví, poslouchá a čte o samých příšerách. Proto jsme se i my rozhodli,
že si vyrobíme masky a proměníme se v takové příšery.
Na čtvrteční hodině minulý týden jsme si
nachystali lepidla, nůžky, vlny a pastelky či fixy
a z papírových talířů jsme vyráběli masky. Kdo
měl masku hotovou, vymyslel si pro svou příšeru
jméno a ostatním se anglicky představil. Musím
říci, že některé masky opravdu naháněly hrůzu.
Kdo by si je chtěl prohlédnout, jsou vystavené ve třetí třídě. A na závěr malý úkol pro vás:
Kdo pozná žáky, kteří jsou schovaní za maskami, dostane ode mě malou odměnu.
Gabriela Havránková a žáci 3. třídy

A jak to viděl Karel Dalecký?
V úterý 27.10. jsme měli ve škole akci na téma hygiena. Byla to spíš sexuální přednáška. Dozvěděli
jsme se jak se holit, jak se vonět a další podobné
věci. Paní lektorka byla příjemná, beseda se mi líbila a myslím si, že i ostatním.

INFORMACE - NABÍDKA

Mateřská škola nabízí k odprodeji vchodové dveře včetně zárubní. Dveře jsou vyrobeny z masivu, rám je s nadsvětlíkem. Cena za jedny dveře je 1 000,- Kč. Šíře dveří 80 cm, výška zárubně i s nadsvětlíkem 258 cm. Jedny
jsou levé, jedny pravé. V případě zájmu si je můžete (po předchozí domluvě) přijít změřit do areálu MŠ.
Telefon 733 124 884.
Zdena Šindelářová, ředitelka MŠ

Dubáček -
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Halloween
ve škole

V úterý 27. října jsme slavili Halloween. Už ráno
přicházely děti 1. stupně do školy v převlecích.
Všude se to jen hemžilo strašidly, čaroději, netopýry, kostlivci, kouzelníky i princeznami. To bylo
všelijakých skřeků a zvuků! Všechna strašidla se
těšila na „strašidelnou výuku“. Krásnou atmosféru ve třídách doplňovala výzdoba a vydlabané,
rozsvícené dýně.
Děti ovšem v hodinách pilně pracovaly- četly,
psaly, počítaly, tančily a to vše ve strašidelném
duchu. Moc se nám to líbilo a už se těšíme na
jaro – na Čarodějnický den.
paní učitelky z 1. stupně

Menu pro změnu…
…to je název celoročního mezinárodního projektu, do kterého se Ekoškola Dubá zapojí jako pilotní škola. V úterý 3. listopadu proběhla seznamovací schůzka zapojených škol, a to v prostorách
Sdružení Tereza v Praze. Za naší školu se ho
zúčastnila dvě děvčata z ekotýmu sedmé třídy
– Míša Holíková a Šárka Švecová. Děvčata byla
opravdu šikovná. Aktivně se zapojila do přípravy
jídla ze zbytků pod vedením holandského kuchaře Richarda. Z jejich rukou vyšla žemlovka, která
i výborně chutnala.
V programu pak bylo seznámení s metodikou,
která se bude ve školách zkoušet. Její součástí je
analýza stavu spotřeby potravin v domácnostech,
a to v podobě dotazníku, který poputuje s dětmi
domů. S vyhodnocením pak pomohou učitelé. Na
základě zjištěných skutečností pak ekotýmy naplánují aktivity, které by měly vést ke zlepšení
slabých stránek.
Víte, jaké jídlo je u nás Čechů nejoblíbenější?
Svíčková. Mohli bychom tu naši svíčkovou nějak
změnit? Udělat ji lepší nejen ve smyslu chuti, ale
i s ohledem na nás a svět okolo? Udělat krůček
k zodpovědnější spotřebě jídla nutně neznamená,
že musíme opustit to, co nám chutná. Můžeme ale
přemýšlet o tom, odkud se dostalo jídlo na náš stůl.
Například v naší svíčkové nemusíme měnit mrkev,
stačí, když třeba jen změníme místo, odkud tuto
zeleninu bereme – dovoz, česká, farma, zahrádka… Toto je hlavní myšlenka projektu Menu pro
změnu.
Jana Mašková

10 let Ekoškoly

Český jazyk
u zvířátek

Listopadová aktivita byla tentokrát zaměřena na
výuku českého jazyka. Paní učitelka pro nás připravila práci zaměřenou na poslední probírané
učivo – českou abecedu s využitím skupinové
práce. Každá skupina obdržela obálku se seznamem všech zvířátek naší chovatelské třídy
a jejich fotografie. Úkolem každé skupiny bylo
zvolit si zástupce, který rozdělil ostatním práci
– rozstříhat jednotlivé názvy a fotografie, na velkou čtvrtku nalepit názvy zvířat podle abecedního seznamu a přiřadit k názvu i obrázek. Pokud
jsme si nebyli jisti, mohli jsme si skutečné zvířátko prohlédnout a pak už to bylo jednoduché.
Abecední řazení jsme zvládli na jedničku a s výslednou prací jsme byli spokojeni.
Druháci s paní učitelkou Kadlečkovou
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U příležitosti oslav desátého výročí mezinárodního projektu Ekoškola v České republice, uspořádala Ekoškola Dubá hned dvě aktivity.
První byl sběr papíru na školním dvoře, kam
se hned ráno sjížděli a scházeli rodiče v doprovodu svých dětí, aby zaplnili náš modrý kontejner na papír. Celkem přinesli 992 kg papíru
a toto množství představuje záchranu 13ti stromů! Úžasné!
Děkujeme: Honzíkovi Rupertovi, Adélce Sobotkové, Honzíkovi Kubíčkovi,Kubovi a Barunce
Matýsovým, Mildovi a Janičce Marešovým, Kubíkovi a Honzíkovi Janďourkovým, Lukášovi Krejčímu, Alence Tomsové, Jirkovi Tobiášovi, Kubovi Bystrému, Kačence Pokorné, Terce a Vaškovi
Tomáškovým, Natálce, Nikolce a Davídkovi Kadlečkovým, Rebece Velebné, Vojtovi Stránskému,
Anežce Hromádkové, Marcelce a Lucce Poupovým, Tomášovi Horváthovi, Anežce Lupoměské,
Sebíkovi Zacharovi a Radkovi Habichovi.
Děkujeme samozřejmě rodičům za transport
a pomoc.

Druhou aktivitou bylo setkání dětí z MŠ Dubá,
prvňáčků a druháčků naší školy v tělocvičně. Pro
ně připravil ekotým šesté třídy čtyři stanoviště
– Voda, Energie, Prostředí a Odpady. Na nich si
mohly děti vyzkoušet své znalosti s tříděním odpadů, s přenosem vody na lžíci po klikaté dráze
(pozor, dones co nejvíce vody zpět!), vytvoř obrázek z PET víček a spolupracuj s kamarádem
při cestě na lyžích.
Legrace, poučení a vzájemná pomoc i komunikace, to všechno děti uplatnily.
A kdyby chtěl někdo říct: „No jo, hlavně, že
se ulili z vyučování!“, tak by se opravdu mýlil!
Děti z ekotýmu šesťáků se učily. Předávaly
své dovednosti a znalosti mladším dětem, vyzbrojily se trpělivostí při vysvětlování, spolupracovaly při přípravě stanovišť.
Zasluhují si velkou pochvalu.
Navštívila nás paní Jitka Krbcová s Lukáškem
ze Sdružení Tereza Praha. Rádi jsme návštěvu
přivítali a pochlubili se. Máme čím!
Jana Mašková
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Logická olympiáda
v Liberci

„Na začátku jsem se trochu bál, ale když jsem dostal test, tak jsem se
uklidnil. Zjistil jsem, že je to docela hračka“. Tak hodnotí krajské kolo logické olympiády jediný semifinalista ze ZŠ Dubá Karel Mareš, žák devátého ročníku.
Toto krajské kolo proběhlo v pátek 6.11.2015 v budově liberecké Obchodní akademie v Šamánkově ulici. V kategorii B, což jsou žáci druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií,
se utkalo 47 soutěžích. Převažovali studenti z gymnázií v Liberci, České
Lípě a Turnova. Ale výborné výsledky měli i žáci základních škol z Nového Boru, Liberce, Studence, Skalice u České Lípy a Jablonce nad Nisou.
Kája se velké konkurence vůbec nezalekl a umístil se přibližně v polovině
výsledkové listiny na 26.místě.
Gratuluji k úspěšné reprezentaci naší školy a přeji hodně úspěchů i
v dalších soutěžích.
Mgr. Miroslava Sochová
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Prvňáčci, druháci
a ještěři

Dubáček

23. října jsme se zúčastnili dalšího z pravidelných pořadů Green Life. Vypravili jsme se do říše přírodní fantazie – divoké přírody savany a monzunového lesa v Indonésii. V této oblasti je po celý rok teplo, rostou zde keře, tráva
a jen málo stromů. Střídá se zde období sucha s obdobím dešťů. Houštiny
a stromy poskytují úkryt pro zvířata, která zde žijí – savci (buvoli, jeleni),
hadi, hmyz a ještěři. Blíže jsme poznali varana komodského. Přednáška
byla velmi zajímavá a my jsme rádi, že jsme zaplacením vstupného mohli
pomoci při ochraně rezervace Green Life. Už se těšíme na příští pořad.
1.A, 1. B a 2. tř.
Po přednášce prvňáčci výtvarně ztvárnili varany a druháci napsali vše, co
je zaujalo. Zde je malá ukázka:
Míra Knap: Varani žijí v savaně, vajíčka ukládají do děr a snědí i 50 kilo
masa, pak 3 měsíce nejedí.
Honzík Janďourek: Varani mají dlouhý jazyk. Varaní maminka snáší do
nory vejce. Snese celkem 40 vajec. Dospělí varani měří 3 metry. Živí se
masem.
Vojta Stránský: Varani se živí masem. Snáší 20 až 40 vajec. Žijí v savaně. Dospělý varan váží až 150 kilogramů. Snědí i 50 kilo masa. Ve vodě
vydrží i 3 měsíce bez jídla.
Adélka Šepsová: Varani můžou naklást 20 až 40 vajec. Sní 50 kilo. Měří
3 metry. Mají dlouhý jazyk.
Natálka Sýkorová: Varan spadl do pasti a lidé ho zachránili. Mláďata se
líhnou z vajec. Jazykem hmatají. Žijí v savaně. Snesou přes 20 vajec.
Johanka Smolíková: Varaní máma ukládá vajíčka do nory. Měří 3 metry.
Sní 50 kilogramů masa a 3 měsíce tráví ve vodě.
Lída Kadlečková

Bodypainting ve 3. třídě

Co je to bodypainting? Je to výtvarné umění používající k malbě části lidského těla. Bodypainting je velice populární, zejména na oživení různých
večírků, výstav, moderních přehlídek, atd.
A já jsem se rozhodla, že s tímto populárním uměním seznámím i třetí
třídu. Pro seznámení se s novou technikou jsem zvolila malbu na vlastní
dlaň. Děti si mohly dlaň pomalovat podle vlastní fantazie.
Poté, co namalovaly své veledílo na svoji dlaň, zvěčnily ho obtiskem na
čtvrtku. Dětem se tato netradiční hodina velice líbila.
Já byla potěšena jejich nadšením a barvou až za ušima.
Bc. Tereza Jelenová

REMÍZKOVÁNÍ

Chovatelský kroužek se vypravil na své schůzce na novou stezku,
vedoucí k remízku v polích. Cestou děti plnily úkoly –
Vyjmenuj podzimní měsíce, Jaké ptáky můžeme venku vidět,
Řekni celou svou adresu, Čí stopy vidíme...,
závodily, a na závěr získaly i sladkou odměnku.
Schůzka byla podařená, děti se vyřádily a vedoucí byli spokojeni.
Jana, Pavel, děti

Dubáček -
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PLACENÁ INZERCE

Řešení fotohádanky ze str. 9
(zouvák)

Kult ura

ČESKÁ LÍPA

Jiráskovo divadlo
12. 12. 2015 19:00 AFRIKA
Cimrman/Smoljak/Svěrák aneb Češi mezi lidožravci
Hrají: Zdeněk Svěrák, Petr Brukner nebo Miloň Čepelka, Bořivoj Penc nebo
Jaroslav Weigel, Jan Hraběta nebo Genadij Rumlena, Marek Šimon, Václav
Kotek nebo Marek Šimon, Robert Bárta nebo Petr Reidinger
Vstupné: 450,- Kč
KD Crystal
18. 12. 2015 19:00
VÁNOČNÍ KONCERT VÁCLAVA NECKÁŘE SE SKUPINOU BACILY
Vánoční koncert legendy české popmusic Václav Neckáře a jeho kapely
Bacily bude významnou událostí konce roku 2015.
Vstupenky v předprodeji 280,-Kč a na místě 320,-Kč
Vlastivědné muzeum
do 31. 12. 2015 Splash! Sklo. Ricardo Hoineff
Výstava brazilského výtvarníka, skláře a scénografa žijícího v ČR ve výstavním prostoru Galerie Jídelna.
do 31. 12. 2015 Vyskladněno/vystaveno. Ivo Medek Kopaninský
Surrealistické obrazy, koláže, kresby, objekty ve výstavním prostoru Galerie chodba.
Hrad Lipý
Centrum textilního tisku u hradu Lipý
do 30. 12. 2015 výstava „Vnímání a tvorba aneb okouzlení výtvarností”
Srdečně Vás zveme do prostor galerie v Centra textilního tisku na 22. tematickou výstavu fotografií a esejí Zdeňka Pokorného „Vnímání a tvorba
aneb okouzlení výtvarností“
středa - sobota 10:00 - 16:00
Vstupné 10 Kč

ÚŠTĚK

19. 12. 2015 9.00 – 17.30 Slet andělů – Úštěcký advent (Vánoce jako
od Lady)

15. ročník – centrum města. Hromadný inscenovaný slet andělů z kostelní věže – první originální vystoupení v Evropě – 3x za den kolem 11., 14.
a 17. hodiny, velké dobové vánoční tržiště, celodenní program na hlavní
scéně, andělé na chůdách, pěvecké sbory s koledami.
Galerie U Brány
20.11. – 31.12. Denisa Abrhámová-Grimmová Kristina Dufková - Obrazy a kresby
veselá předvánoční výstava dvou výborných výtvarnic, které spojila i práce na 3D filmu Fimfárum 3

MŠENO

12. 12. 2015 14:00 - 16:00 Vánoční hostina pro zvířátka
Okrašlovací spolek pro Mšeno a okolí vás zve na akci Vánoční hostina pro
zvířátka. Sraz účastníků je ve 14:00 u koupaliště ve Mšeně. Vycházka ke
krmítku a krmelci, sebou můžete vzít např. obilniny, tvrdé pečivo, jablka...
14. 12. 2015 17:00 - 19:00 Vánoční pohádkový koncert
sál radnice
19. 12. 2015 17:00 - 18:30 Adventní koncert
Chrám sv. Martina. Tradiční adventní koncert smíšeného pěveckého sboru Intermezzo.

NEBUŽELY

12. 12. 2015 16:00 - 17:00 Adventní koncert
kostel sv. Jiljí. Tradiční adventní koncert smíšeného pěveckého sboru Intermezzo.

LOBEČ

19. 12. 2015 14:30 -15:30 Adventní koncert
kostelík na hřbitově
Tradiční adventní koncert smíšeného pěveckého sboru Intermezzo.
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ŠTĚDROVEČERNÍ
BOHOSLUŽBY
Všichni jsou srdečně zváni
na Štědrovečerní Bohoslužby,
které se konají v
kostele sv. Václava v Deštné
od 16 hodin,
kostele Nalezení sv. Kříže v Dubé
od 20,30 hodin,
kostele sv. Havla v Tuhani
od 22 hodin.
27. 12. od 17 hodin se koná
bohoslužba při svíčkách
v kapli sv. Jana Nepomuckého
na Dražejově.
Milan Mordačik

Kam po svátcích
se stromkem?

Vánoce se kvapem blíží, jejich hlavním symbolem je bezesporu vánoční stromeček. Kam s ním
ale po svátcích? Chtěla bych vás tímto požádat,
abyste odstrojené vánoční stromky nevhazovali
ani nalámané na menší kusy do odpadových nádob. Tam skutečně nepatří. Stromky je možné odložit na sběrném dvoře, na plochu vyčleněnou pro
bioodpady, kam vám bude vstup umožněn po domluvě s panem Zabilanským. Pokud nemáte možnost stromek na SD zavést (toto platí zejména pro
starší občany), můžete jej odložit na vybraná místa: u stanoviště odpadových nádob Na Výsluní,
pod městským úřadem, na parkovišti v Nedamově
pod koupalištěm, u nákupního střediska, u kontejnerového stání vedle bytovek v Nedamovské ulici a v ulici Zahradní (rovněž u kontejnerů). Město
z těchto míst stromky sveze na sběrný dvůr.
Zuzka Martínková

H� � l� � � � � 2015

(foto Václav Zýval)

