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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, prvním tématem mého sloupku jsou psi, respektive jejich volný pohyb po našem městě. Na toto téma jste se v našem zpravodaji
mohli dočíst již mnohé. Mimo jiné jsme vás zde informovali i o tom, že v září
2014 vešla v platnost obecně závazná vyhláška č. 1/2014 s dlouhým názvem „O zabezpečení čistoty veřejných prostranství při pohybu psů a jiných
zvířat a o stanovení pravidel pro pohyb psů a jiných zvířat na veřejných
prostranstvích“. Touto vyhláškou jsou přesně stanoveny lokality, v nichž se
majitelé, nebo chcete-li chovatelé, mohou se zvířaty, zejména pak psy, pohybovat výslovně jen tak, že bude zamezeno jejich volnému pobíhání. Zmiňovaná vyhláška má více významů. Tím, že bude pes uvázaný na vodítku,
se výrazně snižuje pravděpodobnost, že dojde ke střetu zvířete s vozidlem,
stejně tak klesá riziko napadení člověka, nebo jiného zvířete a v neposlední řadě by se nemělo stávat, že pes poodběhne mimo dohled chovatele,
vykoná potřebu a jeho páníček si nevšimne, že po něm má odklidit exkrementy. Zpočátku jsme byli shovívaví, chovatele, kteří vyhlášku nedodržovali jsme třeba jen ústně, později i písemně upozornili, že se svým chováním dopouštějí přestupku. Později bylo za opakované porušování vyhlášky
třeba udělit pokutu. Přesto se najdou tací, kteří stále a vědomě vyhlášku
porušují, a to i po zaplacení pokuty. Proto jsme nuceni důsledně dbát na
to, aby porušování vyhlášky bylo postihováno. Ráda bych tedy touto cestou upozornila všechny chovatele, že nedodržování vyhláškou stanovených
pravidel budeme od letošního roku přísně kontrolovat a všechny případy
budeme předávat k projednání přestupkové komisi, která bude chovatele
pokutovat, a to třeba i opakovaně, dokud se nenaučí chovat tak, jak mají.
Přísněji budeme přistupovat také k chovatelům, jejichž psi utíkají přímo
z domova, pobíhají po městě a v některých případech musejí být odchyceni a vráceni. V souvislosti s tím, bych ráda vyzdvihla jeden případ,
k němuž došlo 12. ledna v podvečerních hodinách v Dubé, konkrétně
v Luční ulici, kde jsem byla svědkem napadení manželů Maškových

a jejich psa, mimochodem řádně uvázaného na vodítku, volně pobíhajícím labradorem, který utekl majitelům dokonce i přesto, že mají
svůj pozemek oplocený. Byla to velice nepříjemná zkušenost. Labrador zaútočil nejprve na psa na vodítku, když jej Mgr. Mašková zvedla,
aby jej ochránila, skočil přímo na ni a nutno říci, že zranění neutrpěla
jen díky rychlému zásahu svého manžela, který z ní rozezleného psa
strhl. Ani to však doslova nepříčetného psa nezastavilo a ten se vrhl
i na pana Maška s tím, že mu viditelně šel po krku. Štěstí bylo, že díky
počasí měl pan Mašek silnou zimní bundu, a tak se pes přes límec ke
krku nedostal. Poté, co se napadeným manželům podařilo psa zahnat,
rozhodli se okamžitě o dané události informovat majitelku onoho labradora, její reakce ovšem zdaleka nebyla taková, jaká by se dala očekávat. Protože domluva nebyla možná, skončil tento, a nutno říci, že
z mého pohledu skutečně vážný a v našem městě ojedinělý, případ
napadení psem u naší přestupkové komise. Nedovedu si představit,
jak by podobná situace dopadla za předpokladu, že by v pozici manželů Maškových byly třeba děti, které by jen šly vyvenčit malého psa
na vodítku. Žádám tedy tímto všechny majitele psů, aby zajistili svoje
pozemky proti útěku vlastních psů. Nikdy totiž nemůžeme s jistotou
říci, že pes je „hodný a rozhodně by nikomu neublížil“.
Nyní jedno veselejší téma. V minulém zpravodaji jste se mohli dočíst
o tom, že jsme se rozhodli udělit Cenu města Dubá za mimořádné úspěchy
v oblasti sportu a za vynikající reprezentaci našeho města Natálii Hruškové, která letos v březnu oslaví teprve 12. narozeniny. Slavnostní předání
tohoto ocenění se uskuteční v pátek 26. února ve 12 hodin v obřadní síni
městského úřadu.
V krátkosti bych vás ještě chtěla pozvat na letošní první kulturní akci,
a to sice na tradiční Masopust, který jsme pro vás připravili na sobotu
20. února. Masopustní průvod bude jako vždy vyrážet z náměstí, a to
v 15 hodin. Všichni jste srdečně zváni.
Přeji vám poklidný průběh zimy bez pádů a klouzání.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

PŘEHLED EVIDENCE OBYVATEL MĚSTA DUBÁ ZA ROK 2015
V roce 2015 se přihlásilo k trvalému pobytu celkem
Odhlásilo z trvalého pobytu celkem
Narodilo se nových občanů celkem
Zemřelo celkem
Celkový úbytek obyvatel za rok 2015 je -13 občanů

50 občanů
58 občanů
18 občanů
23 občanů

Přehled trvale bydlících občanů v Dubé a přilehlých obcí města
Bukovec
6 občanů
Deštná
81
Dubová Hora
6
Dražejov
14
Dubá
1 210
Dřevčice
125
Heřmánky
19
Horky
19

Z městské matriky
JUBILEA

Ing. Koloušková Hana, Dubá 70 let
Stehnová Božena, Deštná
80 let
Hladíková Vlasta, Dubá
83 let

NAROZENÍ

Chytil Roman, Dubá

Korce
Křenov
Lhota
Nedamov
Nedvězí
Nový Berštejn
Panská Ves
Plešivec
Sušice
Zakšín
Zátyní

33
9
14
37
9
44
8
13
11
65
14

Celkem k 31. 12. 20151 737 občanů
Vypracovala: pí. Papírníková, matrikářka MěÚ Dubá

Dne 18. 2. uplyne 5 let, co zemřel pan Václav
Ouhrabka z Dřevčic. Vzpomínají manželka
Jaroslava Ouhrabková, synové Václav, Arnošt
a vnoučata.
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ke zveřejnění na úřední desce
Městského úřadu Dubá

Číslo jednací: MUD/96/2016/TAJ
Váš dopis:
Vyřizuje: Bedřich Janďourek
Počet listů dokumentu / příloh: 3 / 0
V Dubé dne: 11. ledna 2016

Tajemník Městského úřadu Dubá vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., O úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,
výběrové řízení na obsazení pracovního místa:
HLAVNÍ ÚČETNÍ
Název a IČ územního samosprávného celku: Město Dubá, IČ 00260479
Místo výkonu práce: Městský úřad Dubá, Masarykovo náměstí čp. 138, 471 41 Dubá
Základní charakteristika vykonávané činnosti:
podle Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě č. 222/2010 Sb., Část 1., Díl 1.01 Práce ve správě organizace, 1.02.03 Účetní, 9. a 10.
1. Samostatné vedení účetnictví účetní jednotky nebo úseku velké účetní jednotky včetně řešení případů porušení povinností podle zákona o účetnictví s
příslušnými orgány.
2. Sestavování účetní závěrky účetní jednotky a její zveřejňování.
3. Vedení účetních knih, deníku, hlavní knihy, knihy analytické evidence, jejich otevírání a uzavírání a sestavování účtového rozvrhu.
4. Samostatné zajišťování agendy daně z přidané hodnoty ve vztahu k zahraničí.
5. Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky, koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech
a o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih.
Platové podmínky – zařazení:
Se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., O platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 9. (případně 10.) platová třída.
Druh pracovního poměru: na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek
Předpokládaný termín nástupu: 1. května 2016 nebo dle dohody
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:
• fyzická osoba, která je státní občan České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem a má v České republice trvalý pobyt
• dosažení věku 18 let
• způsobilost k právním úkonům
• bezúhonnost
• ovládání jednacího jazyka (úředního českého jazyka)
Kvalifikační předpoklady:
• vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání ekonomického směru
Jiné požadavky:
• komplexní znalost podvojného účetnictví včetně účtování DPH, mezd a majetku; závěrkových prací a sestavování výkazů
• orientace v základní daňové a účetní legislativě
• orientace v zákoně č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů
• výborná znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, schopnost práce s internetem)
• vysoká míra pečlivosti, systematičnosti, zodpovědnosti a samostatnosti
• kladný vztah k administrativě, schopnost týmové práce
• dobré komunikační a vyjednávací dovednosti, včetně schopnosti vystupovat na veřejnosti
• pracovní zkušenosti z oblasti veřejné správy
Náležitosti písemné přihlášky dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.:
• jméno, příjmení, případně titul uchazeče
• datum a místo narození uchazeče
• státní příslušnost uchazeče
• místo trvalého pobytu uchazeče
• číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
• datum a podpis uchazeče
• uveďte také přesný název výběrového řízení
K přihlášce je nutné připojit doklady dle ustanovení § 6 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.:
• strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem;
pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Lhůta a místo pro podání přihlášky:
Písemné přihlášky zasílejte v uzavřené obálce s označením „NEOTVÍRAT – Výběrové řízení na místo hlavní účetní“ na adresu Městský úřad Dubá, Masarykovo
náměstí čp. 138, 471 41 Dubá.
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit, buď poštou nebo osobně tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do pondělí dne 14. března 2016 do 1200
hodin.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů, a to bez udání důvodu.
Případné dotazy zodpoví tajemník Městského úřadu Dubá pan Bedřich Janďourek na telefonu +420 487 870 496, mobilu +420 606 372 922, nebo na e-mailu
tajemnik@mestoduba.cz.
Tajemník MěÚ Dubá, Bedřich Janďourek
Tento dokument je zveřejněn na fyzické úřední desce Městského úřadu Dubá a na elektronické úřední desce Městského úřadu Dubá umožňující dálkový přístup
na dobu ode dne 11. ledna 2016 do dne 14. března 2016.
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Usnesení z veřejného
zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 1/2016 ze dne 21. ledna 2016 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 Evu Jelenovou a pana Milana Netrha
a zapisovatele usnesení paní Mgr. Janu Maškovou.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený program veřejného zasedání Zastupitelstva
města Dubá č. 1/2016.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 11/2015 ze dne 10. prosince 2015
včetně nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 1/2016 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha.
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva zastavení a prodej městských
nemovitostí (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn,
složka č. 9/15): bytové jednotky č. 343/1 v budově (objekt k bydlení) čp. 343, čp. 344, čp. 345
v Luční ulici v části obce Dubá, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 593/
10162 na společných částech této budovy a na
pozemcích, na kterých budova stojí, tj. na stavební parcele parcelní číslo 191, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 186 m2, stavební parcele
parcelní číslo 192/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 191 m2, a stavební parcele parcelní
číslo 193, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 186 m2, vše v obci Dubá, katastrální území
Dubá. Strana kupující: pan J.P. a paní H.P., kupní cena činí 327 750,- Kč plus správní poplatky,
vše se splatností nejpozději při podpisu kupní
smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do 17. 6.
2016. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření
předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený
prodej zrušen. Úhrada stanovené kupní ceny za
uvedený předmět prodeje bude z části provedena
prostřednictvím čerpání hypotéčního úvěru, který
si předjednala strana kupující u Hypoteční banky, a.s., IČ 13584324, zastoupené Československou obchodní bankou, a.s., IČ 00001350. V této
souvislosti bude nejdříve podle kritérií Hypotéční
banky, a.s., uzavřena třístranná zástavní smlouva
na předmět prodeje (zástavy) ve prospěch Hypotéční banky, a.s., za účelem uvolnění finančních
prostředků (kupní ceny) mezi Hypotéční bankou,
a.s. (jako zástavní věřitel), městem Dubá (jako zástavce) a panem J.P. a paní H.P. (oba jako
dlužníci). Uvolnění finančních prostředků na účet
města Dubá dojde nejdříve po podání návrhu na
vklad zástavního práva do katastru nemovitostí.
Následně bude uzavřena příslušná kupní smlouva, přičemž vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch strany kupující,
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zároveň přejde sjednané zástavní právo z města
Dubá přímo na stranu kupující.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městských nemovitostí (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, složka č. 9/15):
bytové jednotky č. 343/3 v budově (objekt k bydlení) čp. 343, čp. 344, čp. 345 v Luční ulici v části obce Dubá, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 342/5081 na společných
částech této budovy a na pozemcích, na kterých
budova stojí, tj. na stavební parcele parcelní číslo 191, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
186 m2, stavební parcele parcelní číslo 192/1,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 191 m2,
a stavební parcele parcelní číslo 193, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 186 m2, vše v obci
Dubá, katastrální území Dubá. Strana kupující:
pan J.Z. a paní V.Z., kupní cena činí 409 613,- Kč
plus správní poplatky, vše se splatností nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu
kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do 17. 6. 2016. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní
smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městských nemovitostí (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, složka č. 9/15):
bytové jednotky č. 344/1 v budově (objekt k bydlení) čp. 343, čp. 344, čp. 345 v Luční ulici v části obce Dubá, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 296/5081 na společných
částech této budovy a na pozemcích, na kterých
budova stojí, tj. na stavební parcele parcelní číslo 191, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
186 m2, stavební parcele parcelní číslo 192/1,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 191 m2,
a stavební parcele parcelní číslo 193, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 186 m2, vše
v obci Dubá, katastrální území Dubá. Strana kupující: pan M.M. a paní B.M., kupní cena činí
321 442,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní
ceny se stanovuje nejpozději do 17. 6. 2016. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej
zrušen.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městských nemovitostí (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, složka č. 9/15):
bytové jednotky č. 345/1 v budově (objekt k bydlení) čp. 343, čp. 344, čp. 345 v Luční ulici v
části obce Dubá, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 297/5081 na společných částech této budovy a na pozemcích, na
kterých budova stojí, tj. na stavební parcele
parcelní číslo 191, zastavěná plocha a nádvoří,

o výměře 186 m2, stavební parcele parcelní číslo 192/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
191 m2, a stavební parcele parcelní číslo 193,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 186 m2,
vše v obci Dubá, katastrální území Dubá. Strana
kupující: pan J.P., kupní cena činí 411 000,- 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

5) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se: stavu finančních prostředků města Dubá ke dni 31. 12. 2015, který byl
11 254 226,- Kč; hospodaření města Dubá za
rok 2015 skončilo záporným výsledkem ve výši
219 971,45 Kč.
komentář starostky: Z prvních výsledků hospodaření za rok 2015 je zřejmé, že proti plánovanému schodku mínus 9 milionů 274 tisíc Kč byl
rozdíl mezi příjmy a výdaji pouze mínus 220 tisíc
Kč. Příjmy v upraveném rozpočtu byly naplněny
na 109,82 %, výdaje byly naplněny na 92,06 %.
Hospodaření roku 2015 skončilo s lepším výsledkem z důvodů větších daňových výnosů, včasného vyúčtování všech dotací a také tím, že
z časových a klimatických důvodů nebylo možné dokončit opravu Školní ulice a dílo v hodnotě 3,3 milionů Kč přešlo do roku 2016. Celkové příjmy za rok 2015 byly celkem 48 milionů
748 tisíc Kč, celkové výdaje 48 milionů 968 tisíc
Kč. Investiční akce a opravy majetku města stály v roce 2015 více než 20 milionů 500 tisíc Kč.
S podrobnostmi hospodaření se všichni seznámí
podrobně při schvalování závěrečného účtu města v květnu 2016. Finanční prostředky k 31. 12.
2015 byly: 11 254 226,- Kč.
6) SCHVÁLILO na návrh pana místostarosty
uzavřít smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok
2016 mezi městem Dubá a Libereckým krajem.
Město Dubá zaplatí na zajištění dopravní obslužnosti částku ve výši 156 870,- Kč, viz příloha.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

7) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
a) pozvání na Masopust, který se bude
konat dne 20. února 2016 v Dubé
b) pozvání na předání Ceny města Dubá
Natálii Hruškové, které se bude konat dne 26.
února 2016
komentář starostky: Cenu města Dubá předáme Natálce v pátek 26. února 2016 ve 12 hodin
v obřadní síni městského úřadu. Všichni jste srdečně zváni.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Tomáš Novák, místostarosta města Dubá

Příští veřejné zasedání
zastupitelstva
se bude konat 18. 2.
v Dubé
od 18.00 hodin

Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá v prosinci
l Dne 4.12.2015 od 15:54 do 17:40 hodin vyjela jednotka k požáru do
Českolipské ulice v Dubé s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár sazí v komínovém tělese. Lokalizace a následná likvidace požáru byla provedena
pomocí práškového hasicího přístroje a kominického nářadí. Na místě byl
vydán zákaz používání komínového tělesa do provedení opravy a revize
odborně způsobilou osobou.
l Dne 18.12.2015 od 20:46 do 21:58 hodin vyjela jednotka k požáru do
obce Dřevčice s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár sazí v komínovém tělese. Lokalizace a následná likvidace byla provedena pomocí kominického
nářadí a nastavovacího žebříku ze střechy domu před příjezdem jednotky
Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa. Na místě byl vydán zákaz
používání komínového tělesa do provedení revize odborně způsobilou osobou. Požár byl beze škody, příčina vzniku byla v nevyčištěném komínovém
tělese a spalováním nevhodných materiálů.
l Dne 21.12.2015 od 09:14 do 10:20 hodin vyjela jednotka k požáru do
obce Chlum s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 1. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár sazí v komínovém tělese.
Jednotka vypomohla jednotce Hasičského záchranného sboru ÚO Česká
Lípa s lokalizací a následnou likvidací požáru pomocí nastavovacího žebříku a kominického nářadí. Před odjezdem bylo provedeno vybrání sazí. Na
místě byl vydán zákaz používání komínového tělesa do provedení revize
odborně způsobilou osobou.
Požár byl beze škody, příčina vzniku byla v nevyčištěném komínovém tělese a spalováním nevhodných materiálů.
l Dne 24.12.2015 od 17:39 do 19:24 hodin vyjela jednotka k požáru do
obce Vrchovany s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na

místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár sazí
v komínovém tělese. Lokalizace a následná likvidace byla provedena pomocí kominického nářadí z ustavené výškové techniky
jednotky Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa a stržení hořících sazí pomocí trhacího háku z prostoru bývalé černé
kuchyně. Na místě byl vydán zákaz používání komínového tělesa
do provedení revize odborně způsobilou osobou. Požár byl beze
škody, příčina vzniku byla ve skryté závadě na komínovém tělese.
l Dne 27.12.2015 od 07:28 do 08:10 hodin vyjela jednotka k technické pomoci 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 spadlá větev v jednom jízdním pruhu vozovky, která byla motorovou řetězovou pilou rozřezána a následně odstraněna z komunikace. Před
odjezdem byl proveden úklid vozovky.
l Dne 29.12.2015 od 09:17 do 13:52 hodin vyjela jednotka k nálezu nebezpečných látek v obci Houska, KÚ Blatce s technikou CAS-25 Liaz v po-

PLACENÁ INZERCE

čtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu jednotka provedla vytyčení
nebezpečné zóny a evakuaci dvou osob z rekreačního domu. Na místě bylo postupně zajištěno
15 kg nebezpečných chemických látek (kyanid
draselný, kyseliny, sloučeniny fosforu, rtuť a další
chemikálie), které byly postupně vyneseny v chemických oděvech a v dýchací technice. Odvoz
chemikálií zajistila odborná firma LADEO.
Jaroslav Hoza, velitel jednotky

TELEFONNÍ ČÍSLO
NA DUBSKÉ HASIČE:
725 076 553

ZUBNÍ POHOTOVOST
sobota 6.2.
MUDr. Pavel Kalous
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 727 912
neděle 7.2.
MUDr. Vladimír Henčl
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 726 197

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.

Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 726 197

Náměstí Svobody 250, Zákupy
tel: 487 726 134

sobota 20.2.
STOMAK s.r.o.,
MDDr. Barbora Krejčí
Havlíčkova 443, Česká Lípa
tel. 487 521 356

neděle 28.2.
MUDr. Jitka Červenková
Náměstí Svobody 250, Zákupy
tel: 487 726 134

neděle 21.2.
sobota 13.2.
STOMAK s.r.o.,
ESOdent s.r.o., MUDr. Jiří Kraus MDDr. Barbora Krejčí
Malá 1167/22, Česká Lípa
Havlíčkova 443, Česká Lípa
tel. 487 834 603
tel. 487 521 356
neděle 14.2.
MUDr. Vladimír Henčl

sobota 27.2.
MUDr. Jitka Červenková

sobota 5.3.
MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176
neděle 6.3.
MDDr. Kateřina Molzká Černá
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.
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Výročí dubských
osobností v roce 2016

Před 110 lety - 21.1.1906 - se v Dubé narodil architekt a stavitel Franz
Josef Brandeis, v České Lípě měl stavební kancelář. Na samém konci II. světové války byl zraněn a zemřel v lazaretu v Bosně Hercegovině
u Doboje 14.4.1945.
V osadě Nedvězí se před 200 lety narodil Wenzel Mattauch, puškař, který působil v České Lípě. (26. 6. 1816)
V Dubé zemřela před 110 lety operní pěvkyně, sopranistka Emilie Miková-Bennewitzová (20.4.1834 Baden v Rakousku - 25.12.1906
Dubá). Studovala v Olomouci a ve Vídni, účinkovala v německých divadlech v Olomouci, v Brně a v Německu. Proslavila se jako pěvkyně zvučného hlasu s velkým rozsahem, zpívala úlohy sopránové i altové.
26.8.1971 před 45 lety zemřel dubský rodák malíř Ernst Nepomucky,
uměleckým jménem Ernst Nepo. Narodil 17. října 1895 v Dubé, studoval
v Teplicích a ve Vídni, po roce 1918 se usadil v Innsbucku, kde také po delší nemoci zemřel. Tvorbu Ernsta Nepa představují kresby, pastely a olejomalby. Paní Eva Pilarová věnovala před několika lety dubské radnici obraz
„Motiv z Dubé“, který namaloval Ernst Nepo mezi lety 1907 - 1910.
Před 45 lety zemřel významný dubský fotograf a vydavatel Karl
Streer. Narodil se v Dubé 24.2.1892, navštěvoval obchodní školu, ale
za I. světové války začal fotografovat a posléze založil nakladatelství
v čp. 63 v Českolipské ulici v Dubé. Vytvořil mnoho fotografií krajiny
v okolí Dubé, vydával pohlednice, kalendáře i brožury. V červnu 1945
byl zatčen, vězněn v Praze, v Jáchymově v uranových dolech, kde onemocněl, poté ve věznici v Plzni na Borech. V roce 1955 byl propuštěn
a deportován do Německa. Zemřel na rakovinu 10.7.1971.
Před 110 lety 17.1.1906 se narodil kazatel Jednoty bratrské Gustav Zvěřina. V Dubé působil v letech 1948 - 80. Angažoval se v kulturním životě,
v ochraně památek a zasadil se o obnovení dnes již neexistujícího dubského
muzea. Zemřel před 25 lety 11.12.1991 v Mladé Boleslavi.
–myš–
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Vánoce v Deštné

První akcí, která nám vždy připomene, že Vánoce se blíží, je rozsvícení stromečku. Naše majestátní jedle se rozsvítila v sobotu 28. listopadu.
Aby byla vánoční atmosféra dokonalá, nemohl
přeci chybět zpěv dětí z dětského domova. Po
tradičním punči a čaji se jen zaprášilo. Krásné
perníčky z dílny Lenky Kosové byly také lahodící
jak na oko, tak na chuť. Rozsvícení se zúčastnilo asi 100 lidí. Troufnu si říct, že to byla nejlepší
účast za celou dobu rozsvěcení.
V pátek 4. prosince jsme vypouštěli balónky
s přáním Ježíškovi. Do této celorepublikové akce
jsme se zapojili letos poprvé. Za sebe můžu říct,
že akce je náročná. Z důvodu pokoření rekordu
z minulých let je nutné dodržet spoustu pravidel.
Do akce jsme se mohli zapojit díky našim sponzorům, kteří na naše akce přispívají. Samozřejmě jsme to zvládli. I přes počasí, které se kolem
půl třetí začalo kazit, došlo k vypuštění 75 balónků. Podle mě obrovský úspěch. Kartičky na
přání byly malé, tak nebyl žádný problém je zaplnit. Přání se objevovala různá, až jsem z některých byla zaskočená. Překvapovalo mě, že si
děti nepřejí jen ty materiální dárky, ale přejí si
i věci nehmotné. V některých případech by i slzička ukápla. Každopádně pokyn z rádia v 15:15
hodin zazněl a my měli malý problém... Některé
balónky z důvodu deště moc nechtěly letět. Tak
jsme je museli oklepat, aby v pořádku doletěly
k našemu Ježíškovi a ten mohl naše přání vyplnit. Počasí bylo kruté a všichni jsme se domů
vraceli s chutí na čaj. Zase na druhou stranu kdo
může říct, že si v prosinci hrál v kaluži. Některé
naše balónky dolétly do správných rukou a už se
vrátily i s dárky.
V sobotu 5. prosince se konalo setkání s Mikulášem a čerty. Další tradicí je mikulášská nadílka v pivnici u Vokálů. Letos nás navštívili dva
čerti, anděl a Mikuláš. Přítomno bylo 20 malých
hříšníků. Mikuláš měl na všechny připraven

hřích v jeho knize hříchů. Skrývalo se tam kousání nehtů, hádání se sestrou, špatné výsledky
ve škole a samozřejmě zlobení. Pod tlakem ošklivých čertů všichni slíbili, že se polepší. Každé
dítě dostalo balíček a občerstvení pro děti bylo
též zdarma, a to opět díky našim sponzorům.
Sobota 12. prosice patřila koncertu v kostele.
V podvečer tohoto dne se začal naplňovat náš
kostel a dala se tušit nějaká kulturní akce. Zpěv
koled a vánoční atmosféra v podání pěveckého
sboru Canzonetta byl úžasný zážitek. Sešlo se
asi 50 lidí. Před písničkou jsme se vždy dozvěděli něco málo z historie, a bylo to velmi zajímavé.
Celkově vystoupení skupiny chválím a tleskám.
Stejně jako oni chválili náš kostel a říkali, že věří,
že tam nejsou naposledy, tak i my doufáme, že
bude ještě nějaké příště.
Na štědrovečerní bohoslužbu se nás každoročně schází hodně, ani tentokrát tomu nebylo
jinak. Kostel zaplnilo 89 lidí. Musím přiznat, že
člověk se během té hodinky uklidní a nabere
spoustu sil do dalšího roku. Má čas si sám v sobě srovnat, co se mu povedlo, a co ne a rozmyslet si v kterých směrech se příští rok polepšit. Na
závěr dostaneme od pana Mordačika Betlémské
světlo a s přáním krásných Vánoc se rozcházíme domů. Myslím, že kdo nenavštívil ještě náš
kostel po všech těch rozsáhlých rekonstrukcích
má jedinečnou příležitost ho navštívit, a to v tom
nejkrásnějším čase v roce.
Vánoční svátky jsme zakončili výstupem na
Nedvězí. 2. ledna 2016 si pevnou obuv a plnou termosku vzalo 23 chodců, lezců a plazičů a všichni výšlap zvládli s úsměvem. Vypustili
jsme ještě balónky, co nám zbyly, s přáním krásného roku. Po návratu všechny potěšil čaj či káva
a jablečný koláč se žmolenkou od p. Vokálové.
Akci jsme zhodnotili jako úspěšnou a postupně
jsme se rozcházeli domů. Pár nás ještě vyrazilo
na „Kukačku“, na ohňostroj odpalovaný panem
Milanem Dušičkou z Panské Vsi. Byla to obrovská nádhera. Báli jsme se, že nám mlha bude ka-

Rodina v pohybu - 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
únor
březen
duben
květen
červen

zpívání s kytarou
výstup na Starý Berštejn
sběr žab – pomoc
výlet na Vrátenskou
rozhlednu
opékání, závěrečné
vyhodnocení

zit výhled, ale naše obavy byly zbytečné. Krásná
kombinace barev a obrazců. Děkujeme za skvělé
zakončení výletního dne.
V této době nastává čas bilancování. Myslím, že za sebe můžu říct, že se nám povedlo v letošním roce uspořádat spoustu pěkných
akcí. Získali jsme zkušenosti, ze kterých budeme čerpat, a doufám, že se nám podařilo zpříjemnit vám několik dní. Je neuvěřitelné, že při
hodnocení návštěvnosti našich akcí jsme dospěli
k průměrnému počtu 100 lidí. Děkujeme! Svědčí to o tom, že se vám naše snaha líbí a my nesmíme polevit a stále na sobě pracovat abychom
vás nezklamali.
Vánoce jsou plné očekávání, a to v několika
směrech. Čekáme, že se nám vyplní naše tajné přání nebo, že věc, kterou darujeme, udělá
opravdovou radost. Věřím, že alespoň něco z toho se splní. Doufám, že Vánoce 2015 zařadíte
mezi své nejkrásnější a nezapomenutelné.
Pokud jste tento článek dočetli až sem, splnilo se mi jedno přání. A za to vám děkuji.

Přeji vám do roku 2016 všechno dobré. Pevné zdraví, štěstí a lásku mnoho úspěchů v soukromém i pracovním životě. Všem našim dětem
přeji spoustu úspěchu ve školkách a školách.
Prostě krásný rok 2016 všem přeje Deštná. Více
informací o našich akcích naleznete taky na
www.facebook.com/obecdestna.
Monika Šimonová

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

7.30 - 9.30
10.30 - 12.15
neordinuje
7.30 - 11.00
12.00 - 14.00
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Ke Kamenické jizbě
Zimní krajina láká k vycházkám pro svoji přehlednost a jemné odstíny barev, výhledy v zimě
necloní koruny listnatých stromů a polní cesty
a pěšiny se neztrácí v kopřivách. Na přibližně
jedenáctikilometrový výlet se vydáme z Dubé
po modré turistické značce k Černému rybníku
v Nedamově a odtud pokračujeme doleva silnicí směrem na Korce po červené místní značce
- uhlopříčně rozdělený čtverec. Projdeme Ptačím dolem s roztroušenými chalupami, mineme odbočku na Horky a o něco dále spolu se
značkou zabočíme doprava. Starobylá dlážděná cesta stoupá k Plešivci. Procházíme kolem
domů k bývalé hasičské zbrojničce. Nad ní stojí
kaplička sv. Jana a Pavla. U zbrojničky odbočíme po značce doleva, vlevo se tyčí listnatými
stromy porostlý vrcholek, poznamenaný těžbou
kamene. Jdeme přes planiny s krásnými výhledy na Korecký a Vysoký vrch, vlevo vidíme
Starý Berštejn.
Cesta se stáčí doprava, vpravo v osázené
pasece vidíme malý starý lom. Značená cesta vchází do lesa a vedle lesní cesty stoupá
mělkým úvozem vzhůru. Posléze doprava odbočuje značená pěšina, stoupání je prudší,
míjíme mohutné balvany, vpravo nabízí postupně zarůstající Plešivecká vyhlídka rozhled

do krajiny. Vystoupáme na dohled mohutného
balvanu, který se zdánlivě opírá o pahýl stromu. Doprava odbočuje stezka ke Kameníkově
jizbě, rovně pokračuje pěšina na vrchol Vysokého vrchu, odkud je ze skalní plošiny krásná
vyhlídka. Vrátíme se k odbočce ke Kameníkově jizbě a sejdeme dolů. V zařízené místnosti,
vytesané do skalního bloku v zavěšené tašce
nalezneme návštěvní knihu a další texty. Můžeme obdivovat odvod kouře úzkou rozsedlinou
mezi skalami i mohutné skalní bloky, které Kameníkovu jizbu skrývají.
Vrátíme se značenou pěšinou a úvozem
zpět dolů na kraj lesa a dáme se loukou polní
cestou doleva. Mineme mysliveckou kazatelnu
a o něco dále spolu s cestou zabočíme vlevo do lesa. Cesta posléze úvozem klesá dolů
k rozcestí. Pokud bychom šli rovně, dovedla
by nás lesní cesta ke ždírecké silnici, my ale

půjdeme doprava. O něco dále se dostaneme
k dalšímu rozcestí, kde používaná cesta křižuje
starý úvoz. Půjdeme rovně po vyježděné cestě
na travnatou pláň. Cesta, která plání vede, míjí
několik mysliveckých kazatelen. Po necelém kilometru se dostaneme na rozcestí, kde u mohutného trnkového keře odbočíme ostře doprava. Kdybychom šli rovně, dojdeme k samotě
a kolem ní k silnici. My ale scházíme prudším
klesáním lesní cestou a vyjdeme u silničky na
Plešivec. Na ní se dáme doleva.
Mineme domy, procházíme kolem malých
vodních ploch, potůčků a pramenů. U studánky jsou k dispozici hrnečky. Dojdeme na silnici
od Ždírce a dáme se na ní doprava. Podél skal
z jedné strany a mokřin ze strany druhé dojdeme k nedamovské vodárně. Za ní stojí pomník,
upomínající na konec II. světové války. Za ním
vidíme zbytky Ženského mlýna. Silnice vede
podél části přírodní rezervace Mokřady horní
Liběchovky. Mokřiny jsou i v zimním období zajímavé. Mineme vyhořelý dům vedle Černého
mlýna a lipovou alejí se vrátíme do Dubé.
–myš–

Skalní blok s Kameníkovou jizbou

Dlážděná cesta na Plešivec

Výhled z vrcholku Vysokého vrchu
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Výhled na Korce

Kameníkova jizba

Planina na Plešivci

Mezníky

Krajina, ať již jde o pole, louky nebo lesy, není
„země nikoho“. Každý pozemek má svého vlastníka a vyznačit hranice pozemků se snaží jejich
majitelé odedávna. K orientaci nyní slouží katastrální mapy a moderní mezníky, které instalují
geodeti. Ovšem ani katastrální mapy nejsou ničím novým, jejich předchůdcem byl v polovině
18. století Tereziánský katastr, poté Josefský či
Josefínský katastr a patentem císaře Františka I. začal v letech 1826 - 1843 vznikat velmi
podrobný a přesný Stabilní katastr. Z něj vycházely i pozdější katastrální mapy, které teprve nyní procházejí obnovou při pozemkových
úpravách a digitalizaci map.
Ovšem mapové podklady a situace v terénu
jsou dvě různé věci. Hranice pozemků, případ-

U Chudého Hrádku

ně hranice panství musely být vyznačeny přímo v krajině, aby se pokud možno předcházelo
sousedským sporům. Hranice bývaly vyznačeny kříži na skalách, mezními kameny, ale také
znameními na stromech, cestami nebo břehy
potoků. U křížků na skalách býval někdy letopočet a písmena.
V Knize o Housce cituje J. V. Šimák ze
zemských desk zápis o prodeji Osinalic v roce 1602: „...paní prodala celou ves Vosinalice s krčmou výsadní, lesy, porostlinami etc.,
jakš nově kříži vymezeno, a kde kříže nejsou,
tu cesty dělí...“ Osinalice koupil Václav starší Berka z Dubé od Bohunky Šenové, rozené
Kelblové z Geyzinku. O tom, jak vypadaly kříže, vymezující hranice pozemků, můžeme vidět
například v jiné části Dubska – nedaleko Chudého Hrádku na skále.

Hranice bývaly vyznačeny také kamennými
hranoly, které na vrchní straně měly vysekaný kříž a na širších stranách začáteční písmeno panství. Například kámen u Vrabcova nese
písmena HH, což znamená Herrschaft Hauska
– tedy panství Houska. Na jiných místech lze
najít mezníky s písmenem P. To označuje panství Berštejn, neboť se psávalo Perstein.
Novější mezníky jsou již bez nápisů, jen
s křížem na horní plošce, později se pak používaly jen hladké sloupky a nejnověji jsou hranice pozemků vyznačeny barevnými plastovými
kostkami s kovovým trnem. Poškozování, přemísťování a ničení těchto značek je zákonem
zakázáno. I staré mezní kameny mají hodnotu jen na svém původním místě a zasluhují
si ochranu.
–myš–

U Vrabcova

LINKA POMOCI OBĚTEM KRIMINALITY A DOMÁCÍHO NÁSILÍ MÁ ČÍSLO 116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady.

Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, a to bez ohledu
na to, zda trestný čin byl nebo nebyl oznámen. Volat mohou oběti různých forem násilí včetně násilí
domácího. Pomoc na lince je určena i obětem nedbalostních trestných činů, např. dopravních nehod.
Linka poskytuje okamžitou pomoc, rady a informace ženám, mužům i dětem. Volat mohou lidé i při
pouhém podezření, že jsou obětí některé z forem domácího násilí, ať už fyzického, psychického, ekonomického, či
sociálního, stalkingu, nebezpečných výhružek a podobného trestního jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných i nedbalostních trestných činů, kterým linka zprostředkuje
rychlou a nadstandardní pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo nejblíže situované kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc
také svědkům trestných činů, kteří byli událostí traumatizováni, potřebují psychickou podporu a informace o svých
právech a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost prevenci kriminality a na linku mohou zavolat i lidé,
kteří se odůvodněně obávají, že se mohou stát obětí trestného činu a svou situaci potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha a programu
Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.
Více informací naleznete na webových stránkách www.linka-pomoci.cz .
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Kult ura
ČESKÁ LÍPA

Jiráskovo divadlo
27. 2. 2016 - 19:00 S ÚSMĚVEM NEPILOTA
Po Zmrazovači přijíždí opět do České Lípy Kočovné divadlo Ad Hoc. Svérázný autorský kabaret. Mnoha cenami ověnčený dumavě filosofický komponovaný večer, složený z vědeckých pojednání, originálních písní, obskurní poezie a jiných drobných poetických útvarů, hlásící se hrdě k odkazu
divadel malých forem, zejména pánů Skoumala a Vodňanského.
Vstupné:100 Kč
KD Crystal
27. 2. 2016 - 20:00 XIV. REPREZENTAČNÍ PLES NEMOCNICE
Vystoupí Janek Ledecký, Abba World Revival, DJ Adam Nedvídek. Bohatá
tombola. Předprodej vstupenek v nemocnici u paní Amrichové.
Vstupné: 250 Kč
Vlastivědné muzeum
Galerie Jídelna
3. 3. - 24. 4. 2016 Markéta Váradiová - O zrcadlech a jiné eseje
Výstava obrazů. Vernisáž 2. 3. 2016
Galerie chodba
3. 3. - 31. 8. 2016 Johann Siegert
Výstava ze sbírky Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Vernisáž
2. 3. 2016.

HUDEBKA NA SNĚHU

To tu ještě nebylo! Hudební výchova na sněhu proběhla v 1.B.
Krásný houslový klíč děti vyšlapaly jako jeden muž a andělské
otisky se povedly také.

Ún�r�v� ���n�
K���� m��ý��
D�bá���
K��� m��ý�� D�bá���
p�řád� � pá��� 19. 2.
�n�r�v�� �����, �����
��� �� �ud�� ��r��ě�
mas��us��� ma���.
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Ze života škol
Vánočkování

Veselé vánočkování proběhlo v pondělí 21. prosince ve školní kuchyni. Kromě toho, že naše paní ředitelka velmi úspěšně vede celou školu, tak také
velmi úspěšně zadělala na vánočky pro učitele,
a společně s vedoucí kuchařkou Renatkou navážily, upletly a upekly 40 supervánoček. Drobní pomocníci potírali, sypali mandle a cukrovali.
Vánočky chutnaly božsky, děkujeme Janičce
Pytlounové za nápad a všem zúčastněným za
pomoc.
Mgr. Jana Mašková

OTUŽKO 2016

Tradiční program v Ekoškole Dubá Otužování se přehoupl do své druhé poloviny. V letošním
školním roce se otužuje více než sto dětí. Užívají si i první letošní sněhové nadílky. Jen tak dál!

Matematika u zvířátek

Prosincová aktivita u zvířátek byla zaměřena na matematiku. Počítat ke
zvířátkům jsme se vydali v pondělí 21. prosince. Paní učitelka pro nás připravila pracovní listy. Zvolili jsme si dvojice, ve kterých jsme plnili zadané
úkoly. Každá dvojice měla za úkol obrázkové počítání s přechodem přes
desítku do dvaceti. Vznikly nám krásně barevné obrázky zvířátek z naší
chovatelské třídy. Druhý pracovní list obsahoval jednu otázku pátrací, na
kterou jsme museli zjistit odpověď. Posledním úkolem byly slovní úlohy tematicky zaměřené na naše miláčky. U těchto úloh jsme museli napsat zápis, graficky znázornit, napsat výpočet a úlohu vypočítat. Nesměla chybět
ani odpověď. Jelikož jsme byli šikulky, zbyl nám i čas na pomazlení našich
oblíbených zvířátek. Po příchodu do třídy jsme ještě zpracovali naše díla do
výstupu – vše jsme nalepili na čtvrtky a na závěr jsme se vyfotografovali.
Dílo se nám podařilo a měli jsme z něj všichni velkou radost.
Druháci s pí. uč. Kadlečkovou

Besídka u druháků

Poslední školní den 22. prosince jsme se všichni do školy moc těšili. Čekalo nás příjemné navození vánoční atmosféry zpíváním koled na schodech.
A hlavně jsme se nemohli dočkat vánoční besídky. I naše třída vypadala trochu jinak. Měli jsme lavice kolem dokola, uprostřed stál rozsvícený
stromeček a pod ním mnoho dárečků. V úvodu nám náš spolužák Honzík
Janďourek zahrál nádherné koledy na housličky. Pěkně jsme mu zatleskali
a pak jsme se dali do papání cukroví – (děkujeme maminkám za vynikající,
nádherné a dobré vánoční pečivo). A už nastala ta chvíle napětí, kdy jsme
si rozbalovali dárečky. Vzájemně jsme si je prohlédli a pak si hráli. Nechybělo ani soutěžení s odměnami. Na závěr jsme si popřáli krásné Vánoce.
A hurá na prázdniny!!!
Druháci s pí. uč. Kadlečkovou

Rodina v pohybu

V pátek 22. ledna se sešli rodiče a děti z Ekoškoly Dubá na společné aktivitě
v městské knihovně. Knihovnice Lucka Heringová si přípravila literární
soutěž, a to nejen pro děti, ale i pro dospěláky. Rodinné týmy vyslaly nejprve
dítko, které si vytáhlo očíslovanou obálku. V ní se ukrýval jednoduchý text
s popisem pohádkové postavičky. Po přečtení pak bylo nutné postavičku
vyhledat a přinést. Tím však úkol nekončil. Na zadní straně obrázku postavy
byla ukryta další obálka, tentokrát pro dospěláka. Text rodičům připomněl
většinou literární klasiku pro dospělé. Bavili jsme se všichni skvěle. Děkujeme
rodičům a dětem za společnou tvůrčí práci. Děkujeme slečně knihovnici za
krásnou přínosnou aktivitku.
Jana, Pavel a děti

PTAČÍ ROJENÍ

Kolem nového krmítka na školní zahradě je
plno. V klidném prostoru Keltského kalendáře
se slétávají na krmítko a lojové koule hlavně
sýkorky.

Klubík u zvířátek

Ve středu 13. ledna se rodiče i děti z Klubu malých Dubáčků šli podívat na zvířátka do chovatelského kroužku základní školy. Zvířátka si mohli
všichni zblízka prohlédnout a také pomazlit. Dětem i rodičům se návštěva velmi líbila.
Děkujeme, že jsme se mohli přijít podívat.
Klub malých Dubáčků.
J. Vyšínová

Školní jídelna chce touto cestou poděkovat
Městskému úřadu Dubá, že umožňuje důchodcům
donášku obědů v době nemoci a nepříznivého počasí.
Renata Dvořáková
Tato služba je určena seniorům, kteří se zejména
z akutních zdravotních důvodů nemohou sami dostavit
do školní jídelny a oběd si vyzvednout. V takovém
případě mohou telefonicky kontaktovat školní jídelnu,
kde požádají o sjednání donášky oběda domů. Tato
služba je zdarma, personálně ji zajišťuje město Dubá
a domluvit ji lze na dobu nezbytně nutnou.
15

KLUBOVNA PRO MLÁDEŽ

Otevřeno je každý všední den – pondělí, středa a pátek do 17 hodin,
úterý a čtvrtek do 18 hodin. Vstup je volný.
Každý čtvrtek bude v klubovně paní Ilona Jakoubková od 17 do 18 hodin. Na měsíc únor je téma „Povídání o rodinných kořenech a rodokmenu”.
11.2. na 16 hodinu dorazí i paní Panáčková z Ekocentra Brniště na akci
s názvem „Za tajemstvím stromů”. Pomocí her a zážitků prozkoumáme tajemství stromů. Co prozradí letokruhy? Víte, že uvnitř stromů je
potrubí? A k čemu slouží kůra, listy a kořeny? Jak probíhá děj zvaný
fotosyntéza? Může strom fungovat jako chladnička? A kdo na stromě
a ve stromě žije? Vyrobíme velkou stromovou koláž z přírodnin.
Poplatek 40,- Kč na dítě, doporučená věková skupina od 3. třídy
Klíčové slovo: STROM
Irena Žalovičová

KK Beringin

V neděli 13.12.2015 se v Praze konalo slavnostní vyhlášení nejlepších závodníků ČFTKFS 2015. Součástí programu bylo vystoupení taneční skupiny s ukázkou indonéského tance a exhibiční vystoupení jednotlivých klubů
včetně dubského KK Beringinu. Pohár za nejlepší výkony v roce 2015 ve
svých kategoriích převzali Jakub Slovák, Marek Hruška ml. a Natálie Hrušková. Vítězům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů i v roce 2016.
V sobotu 19.12.2015 se v místní tělocvičně pořádal KK Beringin soustředění nejen pro své členy. Děti po rozcvičce zdokonalovaly své techniky
a umění karate. Na závěr svěřenci trenéra Marka Hrušky potvrdili zkouškami další stupně své technické vyspělosti: 6 účastníků – 9 kyu (bílý pásek),
3 – 7 kyu (oranžový) a 2 – 6 kyu (zelený). Vánoční atmosféru připomínala
nejen výzdoba, dobroty od maminek, ale i trenérovi hry a výjimečné metody tréninku.
KK Beringin přeje všem do nového roku 2016 hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. A za rodiče děkuji trenérovi Markovi Hruškovi za celoroční
práci a hlavně za trpělivost s našimi dětmi. Dětem přeji mnoho úspěchů
nejen ve škole a na trénincích, ale pak i na závodech. Všem závodníkům
z KK Beringin budeme držet palce!
K. Janďourková

16

Sport

