listopad 2016

Měsíčník informací z Dubé a okolí

zdarma

Výlov
v Nedamově

1

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, tématem číslo jedna pro tento měsíc je sušárna chmele. V září jsme podali žádost o dotační prostředky z Programu záchrany
architektonického dědictví, který spadá pod Ministerstvo kultury ČR a vyhlášen byl usnesením Vlády České republiky. Myslím, že jedinečnou technickou památku, kterou je naše sušárna chmele, není třeba sáhodlouze
představovat. V posledních letech se město usilovně zabývá řešením problematiky jejího stavu i budoucího možného využití. Protože samotné realizaci jakýchkoliv prací spojených s obnovou objektu bývalé sušárny chmele
předchází řada nezbytných příprav, byla v červnu 2010 zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, které se týká souvisejících objektů – Vodovodní a kanalizační přípojka, vsakování dešťových vod a terénní úpravy
okolí sušárny chmele, a poté došlo v listopadu téhož roku na vypracování
dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“). V únoru 2011 byla dokončena „DSP“ Vodovodní řad k sušárně chmele v Dubé a následně v květnu i samostatná dokumentace ve stupni pro ohlášení stavby „Rekonstrukce
povrchu přístupové cesty k sušárně chmele v Dubé“. Všechna výše uvedená dokumentace byla zpracována Ateliérem 111 – architekti spol. s r.o.
V roce 2013 byla Ing. Petrem Kmínkem zpracována dokumentace pro
zadání a provádění terénních úprav kolem sušárny, samotné úpravy provedla firma SaM silnice a mosty a.s.
Na jaře 2016 byl ve stupni prováděcí - zadávací dokumentace Ing. Pavlem Schneiderem - AquaKLIMAX připraven projekt „Sušárna chmele Dubá
č. p. 195 – Odvodnění, vodovodní a kanalizační přípojka“. Na stavbu sušárny chmele jako celek je vydáno pravomocné stavební povolení. Stavba je
členěna na sedm objektů (sušárnu chmele, objekt pro technologie, terénní úpravy včetně zpevněné plochy zeleně a ploty, novou část vodovodního řadu, vodovodní přípojku, odvodnění okolí a vsakování dešťových vod,
přípojku splaškové kanalizace).
Do Programu záchrany architektonického dědictví by město jako vlastník a investor rádo uplatnilo náklady na objekt sušárny chmele a odvodnění
okolí včetně vsakování dešťových vod, které přímo souvisí se záchranou
a regenerací památkové hodnoty nebo ochranou stavby před nežádoucími vlivy. Níže uvedené bude ovšem ve velké míře záviset na tom, zda se
nám podaří dotaci získat, či nikoliv, neboť se jedná o skutečně značný

JUBILEA

Raiserová Františka, Dubá
Kašpar Karel, Dubá
Drlík Zdeněk, Bukovec
Petráň Josef, Dubá

92 let
82 let
84 let
87 let

NAROZENÍ
Novák Vít, Dubá

ÚMRTÍ

Albert Miroslav, Krčma

Dne 5. 11. 2016 tomu byly již dva smutné roky, co nás navždy
opustila paní Květoslava Závorová ze Zakšína.
S bolestí v srdci stále vzpomíná dcera Markéta.
Co s vděkem Ti za lásku můžeme dát,
hrst krásných květů na hrob a s láskou vzpomínat.
Dne 8. listopadu uplynou 2 roky, co nás navždy náhle opustil
milovaný syn pan Marián Imrich z Dubé. Kdo jste ho znali
a měli rádi vzpomeňte s námi. S bolestí v srdci a s láskou
vzpomíná maminka a rodina Imrichova.

objem finančních prostředků, které je třeba na obnovu sušárny vynaložit.
Pojďme se tedy s návrhem blíže seznámit. Výchozím bodem návrhu byla
snaha skloubit výjimečný otevřený vnitřní prostor a funkce do objektu nově
vložené. Interiér s dřevěnými tesanými konstrukcemi je sám o sobě natolik
určujícím a silným prvkem, že bylo důležité jej příliš nenarušit a podpořit
jednoduchou prostorovou hrou podlah, které se vznášejí mezi zdmi a krovem. Tomu také odpovídá navrhované rozdělení vnitřních prostor. V přízemí jižní části bychom rádi umístili stálou expozici muzea místního kraje. Další dvě patra mohou být využita pro jednorázové umělecké výstavy.
V dvou malých místnostech u jižní stěny jsou navrženy toalety a zázemí
pro prodej občerstvení v letním bufetu respektive při společenských akcích
ve vnitřních prostorách.
Severní část by měla být věnována nejrůznějším společenským aktivitám. V západní věži bychom chtěli zřídit klubovny s možností samostatného
vstupu přes ocelové schodiště. V přízemí by mělo být umístěno hygienické
zázemí s toaletami a sprchami. Hlavní otevřený prostor by měl sloužit jako
místo pro dětské hry případně umělecké workshopy. Renovace omítek musí
být provedena s maximální citlivostí a s co největší snahou o zachování
původních povrchů. V jižní části přibude nové vnitřní schodiště a v severní
části by to stávající mělo být zrekonstruováno.
Využití komplexu sušárny chmele může být opravdu široké. Kromě již
zmíněné stálé expozice je ideálním místem pro výstavní a informační činnost, konání historických jarmarků v rámci výročních akcí města, Adventu
nebo Velikonoc. Prostředí a okolí sušárny je také vhodným místem pro pořádání divadelních představení, koncertů, workshopů, vzdělávacích akcí,
setkávání zájmových skupin apod. Velkým lákadlem by mohl být amfiteátr
a naučná turistická stezka.
Předpokládané orientační uznatelné náklady vynaložené na obnovu
objektu sušárny chmele a jejího odvodnění by mohly dosáhnout více než
10 milionů 775 tisíc korun bez DPH. Tato částka představuje stavební obnovu bez vybavení inženýrskými sítěmi apod.
Celkové přímé realizační náklady činí po aktualizaci projektu odvodnění více než 21 milionů 169 tisíc korun (rozdíl mezi oběma částkami tvoří
neuznatelné náklady). Vzhledem ke 49% podílu neuznatelných nákladů na
celkových nákladech, nutných k oživení památky za účelem jejího uchování,
město žádá o dotaci ve výši 80 % uznatelných nákladů.
(pokračování na straně 13)

Z městské matriky
Dne 6.11.2016 uplynulo již 13 smutných let,
kdy nás opustila naše milovaná dcera a sestra
paní Jana Čerňanská z Doks.
S láskou stále vzpomínají rodiče a sestry
s rodinami.

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
a s láskou vzpomínat.
Dne 28.11.2016 uplyne 9 let, co nás navždy
opustil náš milovaný syn, manžel, tatínek,
bratr, strýc a kamarád pan Ladislav Chramosta
z Vrchovan. Stále vzpomínají maminka,
manželka s dětmi a sourozenci s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkujeme.
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INFORMACE O VÝSLEDKU VOLEB
DO ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE
Ve dnech 7. a 8. října 2016 proběhly na území České republiky volby do zastupitelstev krajů. V našem městě Dubá byly v této souvislosti ustanoveny tři volební okrsky: okrsek č. 1 – Dubá (1 128 voličů), okrsek č. 2 – Dřevčice (153 voličů) a okrsek č. 3 – Deštná
(110 voličů). Celkový počet voličů v seznamu činil 1 391.
Po provedeném sečtení výsledků těchto voleb za tyto tři volební okrsky, a po jejich závěrečném zpracování Českým statistickým
úřadem, vám tímto sdělujeme konečné výsledky ve městě Dubá.
Název politické strany nebo politického hnutí

počty platných hlasů
Dubá
Dřevčice
Deštná

součet

údaj
v%

ANO 2011
86
13
1
100
24,81
Starostové pro Liberecký kraj
77
11
3
91
22,58
Komunistická strana Čech a Moravy
27
9
5
41
10,17
Česká strana sociálně demokratická
18
6
5
29
7,19
Občanská demokratická strana
24
4
0
28
6,94
Česká pirátská strana
19
1
0
20
4,96
TOP 09
17
2
0
19
4,71
Koalice Svoboda a př. demokracie - SPD a SPO
17
1
0
18
4,46
ZMĚNA PRO LIBERECKÝ KRAJ
17
0
0
17
4,21
Budoucnost pro Liberecký kraj
10
2
0
12
2,97
Svobodní a soukromníci
9
0
0
9
2,23
Úsvit s Blokem proti islamizaci
6
0
0
6
1,48
DSSS - Imigranty a islám v ČR nechceme!
2
1
1
4
0,99
Národní socialisté - LEV21
3
0
0
3
0,74
Národní demokracie
2
0
0
2
0,49
NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI - PENÍZE PRO LIDI
1
1
0
2
0,49
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
1
0
0
1
0,24
Koalice Rep. M. Sládka, Patr. ČR, HOZK a NS
0
0
1
1
0,24
Romská demokratická strana
0
0
0
0
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Platné hlasovací lístky:
336
51
16
403
Neplatné a neodevzdané hlasovací lístky:
3
1
0
4
Volební účast ve volbách:
ve volebním okrsku č. 1 – Dubá
ve volebním okrsku č. 2 – Dřevčice
ve volebním okrsku č. 3 – Deštná
za celé město Dubá

30,05
33,99
14,55
29,26

%
%
%
%

zpracoval: Bedřich Janďourek – tajemník MěÚ Dubá

AGENDU TÝKAJÍCÍ SE POVOLOVÁNÍ KÁCENÍ DŘEVIN
ROSTOUCÍCH MIMO LES
VYKONÁVÁ ING. JOSEF ŠTVERÁČEK
(ODBORNÝ LESNÍ HOSPODÁŘ MĚSTSKÝCH LESŮ DUBÁ)

TEL. 607 851 462
KANCELÁŘ MĚSTSKÝCH LESŮ DUBÁ
MASARYKOVO NÁM. 46, DUBÁ

HODINY PRO VEŘEJNOST
PONDĚLÍ A STŘEDA 8.00 – 9.00 HODIN
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Usnesení z veřejného
zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 8/2016 ze dne 20. října 2016 z veřejného zasedání zastupitelstva 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 pana Lubomíra Wagenknechta a pana Milana Netrha a zapisovatele usnesení pana
MUDr. Jiřího Klementa.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený doplněný program veřejného zasedání
Zastupitelstva města Dubá č. 8/2016.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 7/2016 ze dne 22. září 2016 včetně
nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 8/2016 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha.
4a) NESCHVÁLILO na návrh majetkového
výboru zastupitelstva na základě projednávání písemné žádosti – složka č. 15/16, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městských
pozemků: pozemkové parcely parcelní číslo
799/1, trvalý travní porost, o výměře 2 821 m 2,
pozemkové parcely parcelní číslo 799/3, orná
půda, o výměře 2 714 m 2, v obci Dubá, katastrální území Nedamov. Dle vyjádření odborného lesního hospodáře Městských lesů Dubá
Ing. Štveráčka, se ve skutečnosti jedná o pozemky, které mají v převážné míře charakter
lesních pozemků, a proto je vhodné, aby město Dubá zůstalo i nadále vlastníkem těchto pozemků, a následně byly z větší části převedeny
mezi pozemky k plnění funkcí lesa pro hospodaření Městskými lesy Dubá.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost – složka č. 20/16): pozemkové parcely parcelní číslo 3010/13, ostatní plocha (jiná plocha),
o výměře 30 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Strana kupující: pan V.K., kupní cena
činí 1 200,- Kč plus 21 % DPH, 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

4c) ROZHODLO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě doporučení odborného lesního hospodáře Městských lesů Dubá
Ing. Štveráčka odkoupit do vlastnictví města
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Dubá (složka č. 21/15) nabízený pozemek včetně porostů: pozemková parcela parcelní číslo
654, ostatní plocha (neplodná půda), o výměře
313 m 2, v obci Dubá, katastrální území Horky
u Dubé. Jedná se o pozemek, který je součástí
uceleného komplexu městských pozemků, zejména lesního charakteru, a proto je vhodné,
aby jej město Dubá získalo do svého vlastnictví. Strana prodávající je Česká republika, s příslušností hospodaření pro Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha,
kupní cena činí 7 350,- Kč plus správní poplatky,
vše se splatností při podpisu kupní smlouvy.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti uzavřít smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu číslo
IE-12-4004108/VB/P002, CL – Horky, rekonstrukce sítě NN, mezi městem Dubá (budoucí
strana povinná) a společností ČEZ Distribuce,
a.s., Děčín (budoucí strana oprávněná), která
se týká umístění a provozování nového zařízení distribuční soustavy – uložení zemního kabelového vedení NN včetně jednoho betonového sloupu a tří přípojných skříní, v rozsahu
166 m 2, na částech městských pozemků stavební parcele parcelní číslo 16/6, a pozemkových parcelách parcelní čísla 5/1, 649/1, 649/7,
v obci Dubá, katastrální území Horky u Dubé.
Jednorázová finanční náhrada za zřízení práv
odpovídajících věcnému břemeni služebnosti je
sjednána ve výši 8 300,- Kč bez DPH. Budoucí
strana oprávněná hradí všechny související poplatky. Podmínkou uzavření uvedené smlouvy
je, že budoucí strana oprávněná umožní bezplatně budoucí straně povinné přiložení elektro kabelů nového veřejného osvětlení do plánovaných výkopů, podle projektové dokumentace,
která je v současné době zpracovávána.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5a) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se: stavu finančních prostředků města Dubá na bankovních
účtech ke dni 30. 9. 2016, který byl byl 12 milionů 340 tisíc Kč; saldo příjmů a výdajů za leden
až září roku 2016 skončilo záporným výsledkem
ve výši 1 milion 73 tisíc Kč.
5b) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočtovou změnu č. 7 rozpočtu města Dubá na rok 2016, viz příloha.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Návrh úpravy rozpočtu s vlivem na saldo příjmů a výdajů snižuje
schodek z -8 milionů 178 tisíc Kč na -7 milionů
200 tisíc Kč. Na straně příjmů je navýšen rozpočet u položek daňových příjmů, kde se z vý-

voje příjmu daně s ohledem na průběh z loňského roku dá předpokládat vyšší příjem než
plánovaný. Položka 1111 – Daň z příjmu FO
ze závislé činnosti o 350 tisíc Kč, položka 1112
– Daň z příjmu fyzických osob – OSVČ o 260 tisíc Kč, položka 1121 – Daň z příjmu právnických osob o 730 tisíc Kč a položka 1355 – Odvod z výherních hracích přístrojů o 14 tisíc Kč.
U nedaňových příjmů je navýšen paragraf 2143
– Cestovní ruch o 25 tisíc Kč za inzerci v Dubáčku a snížen paragraf 6310 – Obecné příjmy z finančních operací o 8 tisíc Kč, jedná se
o úroky na bankovních účtech. Na straně příjmů je dále upraven paragraf 3639 – Komunální služby a územní rozvoj o 117 tisíc Kč a ponížen o stejnou částku paragraf 6171 – Činnost
místní správy – jedná se o příjmy z prodeje majetku. Na straně výdajů jsou navýšeny tyto paragrafy: 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek
+13 tisíc Kč odpovídající částce DPH na opravy
a pořízení nových kamer, 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část +20 tisíc Kč na prosincové
zvýšení mezd včetně odvodů, 6112 – Zastupitelstva obcí +60 tisíc Kč (na počátku roku 2016
došlo k vyplacení odměn zastupitelům a komisím za 14 měsíců – tedy rok 2015 a 2 měsíce
roku 2014, dále byla dle zákona mírně zvýšena
mzda starostky), 6171 – Činnost místní správy
+330 tisíc Kč související se zvýšenými výdaji na
služby IT a na mzdové náklady zaměstnanců
úřadu vzhledem ke zvýšení tabulkových mezd
včetně odvodů a na odstupné pro bývalou sekretářku, které končí dlouhodobá mateřská dovolená. Celkem se strana příjmů zvyšuje o 1 milion 371 tisíc Kč a strana výdajů o 393 tisíc Kč.
Plánovaný schodek rozpočtu na letošní rok se
úpravou snižuje na -7 milionů 200 tisíc Kč.
5c) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva na základě předložené písemné
žádosti Diakonie Dubá z.s. poskytnout dotaci
z rozpočtu města Dubá ve výši 50 000,- Kč na
podporu služby Centra sociální rehabilitace, viz
příloha. V této souvislosti bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Zastupitelstvo stejně jako
v loňském roce podpořilo provoz sociální služby
fungující v Dubé od roku 2005. Diakonie Dubá je
přínosem a dobrou vizitkou, neboť kromě jiného
poskytuje pracovní příležitosti občanům Dubé
a zapojuje se i do volnočasových aktivit a společenských akcí pořádaných městem.
6) NESCHVÁLILO předložený písemný návrh
Společenství vlastníků jednotek Českolipská
271, Dubá, (ve kterém město Dubá je jedním ze
šesti členů, jako vlastník bytové jednotky č. 271/
6), který se týká požadavku na získání úvěru
od České spořitelny, a.s., ve výši 700 000,- Kč,
pro Společenství vlastníků jednotek Českolipská
271, Dubá, na rekonstrukci střechy této budovy,
viz přílohy.
pro schválení: 2 proti schválení: 0 zdrželo se: 7

7) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
předložený závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj za rok 2015, viz příloha.
8)

PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ

předloženou zprávu odborného lesního hospodáře Městských lesů Dubá Ing. Josefa Štveráčka o hospodaření Městských lesů Dubá, organizační složka města, za období 1. pololetí roku
2016, viz příloha.
9) DELEGOVALO na návrh paní starostky
pana místostarostu k účasti a k jednání za město Dubá na valných hromadách nově vznikajícího Honebního společenstva Dřevčice, které se
uskuteční v období od října 2016 do 30. září
2018.
SCHVÁLILO na návrh paní starostky vstup
města Dubá do honebního společenstva Honebního společenstva Dřevčice.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

10) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
program a činnost Osadního výboru Deštná
– Zakšín.
komentář starostky: V uplynulém roce byl
v Deštné postaven dřevěný přístřešek na zastřešení sezení u čp. 9, práce provedli občané
Deštné, materiál v hodnotě 65 tisíc Kč poskytlo
město Dubá. Zaměstnanci úřadu provedli oplocení horní části hřbitova v délce 70 m, náklady
na materiál činily 20 tisíc Kč. V rámci bezpečnosti občanů Deštné a Zakšína byly umístěny
svislé dopravní značky – snížená rychlost a upo-

zornění na pohyb dětí, byl proveden nástřik vodorovného dopravního značení – psychologická brzda, nejvyšší dovolená rychlost a děti.
Náklady činily celkem 45 tisíc Kč. Dále došlo
k rozšíření veřejného osvětlení v Deštné, opravě dřevěného mostku v Zakšíně a opravě komunikace Evropské. Výdaje města byly 25 tisíc Kč.
V současné době připravujeme hydrogeologický
průzkum hřbitova v Deštné a projektovou přípravu na akci „Deštná, chodníky podél silnice
I/9“. Společenské akce pořádané občany Deštné mají již dlouholetou tradici a jsou navštěvovány nejen místními, ale i návštěvníky z jiných
měst a obcí. Jedná se o akce nazvané Přání
Ježíškovi, 4. 12. 2015; Mikuláš, 5. 12. 2015; Výstup na Nedvězí, 2. 1. 2016; Čarodějnice, 30. 4.
2016; Dětský den, 4. 6. 2016; Výlet do Terezína s návštěvou pivovaru, 13. 8. 2016; Pečeme,
vaříme, 31. 8. 2016; Drakyáda, 15. 10. 2016.
Děkuji všem členům osadního výboru za aktivní přístup při zvelebování obcí a spolupráci
s městem a městským úřadem. Děkuji všem
občanům, kteří organizují a aktivně se účastní
nejrůznějších akcí pro děti i dospělé.
11) SCHVÁLILO na návrh paní starostky uzavřít smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní
obslužnosti Libereckého kraje na období od roku
2017 do roku 2019 mezi městem Dubá a Libe-

reckým krajem. Město Dubá zaplatí na zajištění
dopravní obslužnosti částku ve výši 156 510,- Kč
za kalendářní rok, viz příloha.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

12) ZRUŠILO na návrh paní starostky konání řádného veřejného zasedání Zastupitelstva
města Dubá č. 9/2016 v termínu dne 24. listopadu 2016. Nejbližší řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Dubá se uskuteční ve stanoveném termínu dne 15. prosince 2016 v Dubé.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

13) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se výsledků voleb do Zastupitelstva Libereckého kraje, které se uskutečnily ve
dnech 7. a 8. října 2016
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Tomáš Novák, místostarosta města Dubá

Listopadové veřejné
zasedání zastupitelstva
je zrušeno

INFORMACE O ZÍSKÁNÍ GRANTU
Z DOTAČNÍHO FONDU LIBERECKÉHO KRAJE

Vážení, dovoluji si vás tímto informovat, že město Dubá jako zřizovatel jednotky požární ochrany kategorie JPO II/1 Sboru
dobrovolných hasičů města Dubá získalo z „Dotačního fondu Libereckého kraje“ – Podpora požární ochrany z programu
1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje příspěvek ve výši 15.146,40 Kč (59,4 %) na revize dýchací
techniky a soupravy zvedacích vaků RUBENA. Celkové náklady činily 25.483,- Kč.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

INZERCE ZDARMA

PRO MÍSTNÍ ŽIVNOSTNÍKY
Podnikáte a navíc máte v Dubé trvalý pobyt? Pak právě vám opět nabízíme
možnost inzerovat v Dubáčku zdarma.
Vaše inzerce bude uveřejněna v prosincovém vydání městského zpravodaje, který je zároveň trvale
umístěn na webových stránkách města www.mestoduba.cz.
Co je potřeba udělat, pokud máte o naši nabídku zájem? Je to jednoduché, do 18. listopadu nám
na adresu inzerce.dubacek@atlas.cz pošlete podklady k otištění a my je zveřejníme. Velikost inzerátu
je stanovena na 9 x 6 cm (š x v). Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, obraťte se na sl. Martínkovou na
tel. čísle 724 857 243. Grafická podoba inzerce záleží na vás,
je možné otisknout holý text, text s fotografií
nebo přímo zpracovanou inzerci.
Výše uvedený rozměr by však měl být zachován.

PODĚKOVÁNÍ

V naší bezmocné situaci nám rychle pomohlo hodně hodných lidí. Děkujeme paní starostce, ženám, které dlouhodobě přináší obědy ze školní jídelny, naší sousedce – nosí nám nákup podle potřeby. Naše poděkování patří mnoha lidem
při zdánlivě malé pomoci, ale pro nás velmi obtížné. Třeba podrží dveře… Děkují Petráňovi
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Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá v září
l Dne 2.9.2016 od 10:29 do 11:12 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do Zakšína s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna dvě sršní hnízda v bezprostřední blízkosti vchodu do rodinného domu. Jednotka ve včelařském
vybavení provedla likvidaci pomocí spreje na nebezpečný létající hmyz.

l Dne 4.9.2016 od 12:03 do 13:08 byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k úniku nebezpečné látky na lesní cestě v KÚ Blatce, Konrádov s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném
průzkumu byl zjištěn únik cca 20-ti litrů benzínu z osobního automobilu po trestné činnosti. Jednotka do příjezdu dalších jednotek provedla
sanaci kontaminované zeminy pomocí ženijního nářadí do igelitových
pytlů a její následnou ekologickou likvidaci. Na místě byla Policie ČR
a jednotka z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa, která po
provedeném průzkumu nezasahovala.
l Dne 4.9.2016 od 21:44 do 22:19 vyjela jednotka k technické pomoci na
komunikaci III. třídy, číslo 2682 v KÚ Zátyní s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
spadlý strom, který byl pomocí motorových řetězových pil rozřezán a následně odstraněn z vozovky. Před odjezdem byl proveden úklid komunikace.
l Dne 9.9.2016 od 14:06 do 15:16 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k požáru do

obce Kruh v KÚ Doksy s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu
na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár balíku sena na
sklizeném poli. Jednotka provedla pomocí jednoho vysokotlakého proudu
lokalizaci a následnou likvidaci požářiště. Balík sena byl pomocí ženijního
nářadí (kopáče) rozebírán a následně dohašován. Na místě místní jednotka JSDHO Doksy, Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje ÚO Bělá
pod Bezdězem a Policie ČR.
l Dne 17.9.2016 od 07:03 do 07:48 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci III. třídy, číslo 2682 v KÚ Zátyní s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném
průzkumu byl zjištěn spadlý strom, který byl pomocí motorových řetězových pil rozřezán a následně odstraněn z vozovky. Před odjezdem byl
proveden úklid komunikace.

l Dne 24.9.2016 od 16:43 do 17:08 hodin byla jednotka vyslána Krajským operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec
k dopravní nehodě motocyklu na komunikaci I. třídy, číslo 9 v KÚ Dubá,
Dubová Hora s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na
dané místo zásahu a provedeném průzkumu nebyla zjištěna žádná dopravní nehoda. Jednotka provedla průzkum do obce Deštná. Na místě
byla Policie ČR, Záchranná zdravotní služba a jednotka z Hasičského
záchranného sboru ÚO Česká Lípa. Jednalo se o zneužití jednotek Integrovaného záchranného systému ČR – planý poplach.
Jaroslav Hoza, velitel jednotky

TELEFONNÍ ČÍSLO
NA DUBSKÉ HASIČE: 725 076 553

JAK JE TO S REVIZEMI KOTLŮ?

Povinnost nechat udělat do konce letošního roku první kontrolu technického stavu kotle mají pouze majitelé kotlů na tuhá paliva (jako je uhlí, koks,
brikety, dřevo..) a platí i pro krbová kamna s výměníkem nikoliv ovšem pro majitele kotlů plynových. Zákon z roku 2012 konkrétně říká, že povinnost provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva, sloužícího jako
zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, mají majitelé kotlů o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně. Tyto kontroly
může ze zákona provádět pouze odborně způsobilá osoba, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. V návaznosti na provedení kontroly je poté majitel povinen na vyžádání předložit obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností (v našem případě tedy Městskému úřadu Česká Lípa) doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou
osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem. Pokud bude při kontrole
zjištěno, že tato povinnost nebyla dodržena, může být majiteli kotle udělena pokuta až do výše 20 tisíc korun. V případě, že je v kotli spalováno jiné
palivo, než povoluje výrobce daného kotle nebo dokonce odpady (míněno především plasty apod.), což se jednoduše prokáže při odebrání vzorků,
hrozí takovému „hříšníkovi“ udělení pokuty až do výše 50 tisíc korun. Jak zjistíte, kde nejblíže seženete odborně způsobilou osobu, která vám revizi
může provést? Kontakty naleznete buď na internetové stránce www.aptt.cz v záložce „kontroly kotlů“, nebo je možné tyto informace získat přes webové stránky příslušného výrobce. Pokud si ale nebudete vědět s čímkoliv rady, můžete se obrátit přímo na mne na tel. čísle 724 857 243. A ještě
malé upozornění. U zcela nových kotlů lze za první revizi považovat kontrolu při zapojování odborně způsobilou osobou, další povinnost provedení
kontroly tak majitelům nových kotlů vzniká až po dvou letech.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá
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PLACENÁ INZERCE

FOTOHÁDANKA - řešení na str. 17

PLACENÁ INZERCE

ANTÉNNÍ A SATELITNÍ
TECHNIKA
Jaroslav NEKOLA
prodej · montáže · instalace · servis
Božíkov 77, 470 02 Česká Lípa,
tel.: 603 520 006
video.sat1@tiscali.cz

ZUBNÍ POHOTOVOST

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

sobota 5.11.
MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176

neděle 13.11.
MUDr. Ivana Hanzáková
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel. 487 831 763

neděle 6.11.
V-dent s.r.o.,
MUDr. Jana Vejvodová
Prokopa Holého 149, Česká Lípa
tel. 487 524 577

čtvrtek 17.11.
Krajská nemocnice
Liberec a.s.
Jablonecká 15, Liberec
tel. 485 102 379

sobota 12.11.
ESO dent s.r.o., MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

sobota 19.11.
MUDr. Pavel Hříbal
Revoluční 164, Stráž p. R.
tel. 487 843 622

neděle 20.11.
Krajská nemocnice
Liberec a.s.
Jablonecká 15, Liberec
tel. 485 102 379
sobota 26.11.
MUDr. Jarmila Vyčichlová
Okružní 636, Mimoň
tel. 774 649 096
neděle 27.11.
MUDr. Pavla Vránová
Čs. armády 1566, Česká Lípa
tel. 720 975 176

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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Vánoční výstava v Dubé
Město Dubá srdečně zve všechny občany na zahájení tradiční
Vánoční výstavy v Galerii Šatlava v přízemí radnice, a to

v neděli 27. listopadu od 16 hodin.
Těšit se můžete na vánoční výrobky dětí z MŠ i ZŠ Dubá, Dětského domova Dubá-Deštná
a Klubu malých Dubáčků. I letos si budete moci zakoupit krásné adventní věnce. Výtěžek půjde na
podporu činnosti Klubu malých Dubáčků. Těšíme se na vaši návštěvu.

Rozsvícení
vánočního stromu

Všichni jste srdečně zváni na rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Dubé.

v neděli 27. listopadu v 17 hodin
Přijďte si poslechnout vánoční písně v podání dětí ze ZŠ a MŠ Dubá.
Chybět nebude ani občerstvení.
PLACENÁ INZERCE

Uhelné sklady Luka
Ladislav Markvart

držitel stříbrné plakety za prodej a skladování uhlí
prodej – ledvické uhlí, brikety, palivové dřevo
l Ořech I.
l Ořech II.
l Kostka

l Brikety uhelné, brikety dřevěné
l Palivové dřevo
l Kostkoořech Polsko

Uhlí je skladováno v hale, skládání pásem zdarma, doprava do 25 km zdarma,
zapůjčení přívěsného vozíku zdarma.
Pro více informací a objednávku nás kontaktujte na tel. 723 524 112.
V roce 2016 a 2017 vracíme při nákupu uhlí až 6.000,- Kč.
8
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SLOVO STAROSTKY

(pokračování ze strany 2)

A jak je to s orientačním časovým plánem přípravy? V roce 2017 počítáme s odvodněním sušárny chmele, i projekčně je již vše připraveno.
Zároveň s odvodněním je nutno realizovat prostorově související kanalizační (splaškovou) a vodovodní přípojku. Celkové předpokládané náklady
ve výši 1 milion 633 tisíc korun budou zahrnuty do rozpočtu města na rok
2017. V případě získání dotace bude provedena rozpočtová změna. V zimním období bude provedeno zadávací řízení, počítá se se zahájením výstavby v dubnu 2017 tak, aby následky výstavby byly sanovány nejpozději
ke dni konání tradičních Dnů evropského dědictví v září 2017. V případě
příslibu finanční podpory by se v průběhu roku 2017 zpracovala projektová
dokumentace ve stupni pro provedení stavby a v následném zimním období
by bylo provedeno zadávací řízení, v němž by se realizace rozložila podle
možností získání finanční podpory k vlastním prostředkům investora. V prvním roce (2018) bychom objekt sušárně chmele minimálně staticky zajistili.
Zjednodušeně řečeno, rozhodně nechceme, aby tato jedinečná technická
památka dále chátrala. Nezbývá tedy než doufat, že s naší žádostí uspějeme, a pokud ne, určitě to nevzdáme a budeme hledat jiný způsob, jak
dosáhnout obnovy sušárny chmele a tudíž i její záchrany.
Věřím, že dosáhnout našeho cíle nebude znamenat pouze vytvořit krásné a zajímavé místo, které bude sloužit našim občanům, ale zároveň se
nám do Dubé podaří přilákat turisty, kteří jsou základním stavebním ka-

menem cestovního ruchu v naší oblasti, a jejichž pobyt u nás významnou
měrou pomáhá podporovat místní živnostníky v jejich činnosti.
Druhým tématem pro měsíc listopad je Nedamov a Černý rybník. Město
bylo nuceno řešit havarijní stav hráze, neboť zde docházelo k nekontrolovatelnému průsaku vody pod krajskou komunikaci. Vzhledem k místu a rozsahu
poškození bylo třeba z šikmé plochy hráze v místě stavidla odstranit betonové
dlaždice, dané místo vybagrovat, podbetonovat a opravit celé stavidlo rychletvrdnoucím betonem a teprve potom bylo možné provést zásyp prostoru
hráze se zhutněním a opět položit betonové dlaždice. Téměř v samém závěru října bylo možné začít opět rybník dopouštět. Přibližně v polovině října
zde rovněž proběhl výlov ryb. Protože je v Černém rybníku evidován výskyt
zvláště chráněných živočichů – škeble rybničné a raka bahenního, bylo třeba dodržovat stanovená bezpečnostní opatření, aby v době, kdy byl rybník
vypuštěný, nedošlo k jejich úhynu. Díky přístupu pana Dolejšího se podařilo
zabránit škodám, za což mu tímto děkuji. Opravu hráze a stavidla provedli
zaměstnanci městské údržby spolu s vedoucím údržbářů panem Vladimírem
Knapem. Za skvěle odvedenou práci jim tímto chci rovněž poděkovat.
Ač je to k nevíře, kvapem se nám blíží konec roku a s ním i oblíbený
adventní čas. Chci vás proto všechny pozvat na tradiční rozsvěcení vánočního stromku na dubském náměstí, které je naplánované na neděli 27. listopadu v 17 hodin. O hodinu dříve se pro vás v Galerii Šatlava opět otevře
Vánoční výstava. Více informací naleznete uvnitř Dubáčku.
Přeji vám teplotně přívětivý listopad a koše plné hub.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

INFORMACE Z RADNICE
Město Dubá a Umělecká agentura KAZ vás ve středu dne 23. listopadu 2016 od 15.00 hodin zvou do Klubu seniorů Dubá na hudebně zábavný
pořad BYLO NEBYLO s Jiřím Helekalem.
V sobotu dne 3. prosince 2016 se koná zájezd do Drážďan na Vánoční trhy. Cena za osobu je 280,- Kč včetně pojištění. Odjezd je v 7.00 hodin
z autobusového nádraží v Dubé. V případě zájmu se hlaste u paní Jelenové, osobně nebo na tel. č. 723 729 829.
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Památníky Velké války

Dokud svět nezachvátila II. světová válka, říkalo
se té první válce Velká, protože do té doby tak
obrovský a zničující válečný konflikt svět nezažil. Ačkoliv se boje I. světové války naštěstí Českým zemím vyhnuly, byli mezi lety 1914 – 1918
obyvatelé vtaženi do konfliktu v rámci Rakousko-Uherska. Pokud se na válečnou hrůzu podíváme z pohledu statistických údajů, tak před
I. světovou válkou žilo v Českých zemích přibližně 10 miliónů obyvatel, z toho se k české národnosti hlásilo asi 6,5 miliónu lidí. Na bojištích
I. světové války padlo téměř 250 tisíc obyvatel
Českých zemí, z toho asi 150 tisíc Čechů. Nezvěstných a zajatých byl téměř dvojnásobek tohoto počtu a zraněných trojnásobek. Své padlé
mělo každé město i každá vesnice.
V listopadu a prosinci se tradičně vzpomíná
na mrtvé, ale na vojáky padlé v I. světové válce
se už často zapomíná. Především v oblasti tak
zvaných Sudet, kde žilo převážně německé obyvatelstvo. Po roce 1945 byly pomníky a památ-

níky, upomínající na I. světovou válku, z velké
části odstraněny nebo přeměněny na památníky
II. světové války. Nebo z nich byly alespoň sejmuty tabule se jmény padlých, protože to byla
vesměs jména německá.
V Dubé stál památník padlým v I. světové válce u kostela Nalezení sv. Kříže. Mohutný válečný památník byl postaven v roce 1923 za 24 tisíc
korun, což byl tehdy přibližně roční plat vyššího
úředníka. Slavnostně odhalen byl 1. července
1923. Dnes je téměř na tom samém místě socha
sv. Jana Nepomuckého, která původně stávala
u ohradní zdi farské zahrady v ulici Požárníků.
Po dopravní nehodě, při které byla část kamenné
zdi pobořena, byla socha přemístěna do parčíku.
Zcela odstraněn byl i památník v Zakšíně, který
stával naproti zájezdnímu hostinci. Jako zajímavost
je možné považovat skutečnost, že na něm bylo
původně i jméno nezvěstného Antona Zimáka, který se ale ve 20. letech vrátil z Ruska zpět. Ale mimo
Antona Zimáka nesla deska na pomníku 16 jmen
mladých mužů, kteří se z války nevrátili. Někteří ze
zakšínských padlých mají ještě také kenotafy (symbolické náhrobky těch, kteří jsou pohřbeni na bojištích) na deštenském hřbitově. Válečný památník byl
i v Chlumu a v mnoha jiných místech.
Památník padlým v I. světové válce v Nedamově u bývalého Ženského mlýna byl po roce
1945 upraven na památník konce II. světové války a odsunu německého obyvatelstva. Změnu do-

znal i pomník v Pavlovicích, který byl přebudovaný na památník 32. výročí vzniku Československé
republiky. Podle údajů spolku pro vojenská pietní
místa byl památníkem na oběti I. světové války
i velký pomník na hřbitově v Deštné, postavený
v roce 1925, nyní značně poškozený.
Ve zdejší oblasti byl ke stavbě pomníků a památníků často využíván železitý pískovec, jaký se
nachází třeba na Kamenném vrchu u Křenova
nebo na Mariánském vrchu u Drchlavy. Z tohoto
materiálu jsou dochované památníky v Blatcích,
pod Beškovem či v Konrádově, Podobný býval
i v Drchlavě, ale ten se nedochoval.
Některé pomníky se dočkaly v poslední době
opravy, ovšem bez zničených tabulek se jmény
padlých, místo kterých nesou jiné nápisy, například v Holanech – Padlým v I. a II. světové válce. Nebo jen stručný nápis: Obětem první světové
války – jako na působivém památníku v Tachově
v podobě anděla s vavřínovým věncem. V Loubí je
památník v původní podobě s nápisem v němčině
– Věnováno dobrovolnými hasiči a obyvateli Loubí v srpnu 1922. Památník v Konrádově dostal při
obnově prostý dvojjazyčný nápis: Našim mrtvým.
V Blatcích pak český nápis: Obětem válek. Obnovit původní tabulky se seznamy jmen je složité,
neexistují dostatečně detailní fotografie památníků
a dohledat jména padlých je většinou téměř nemožné. Ale důstojná připomínka obětí první velké
války patří k historii naší země.
–myš–

Chlum, 20. léta 20. století

Obnovený památník v Konrádově

Památník v Loubí

Nedamov, 20. léta 20. století
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Dubá, 1928

Listopadová vyjížďka

Na podzim bývají polní a lesní cesty rozblácené, na přibližně 24 km dlouhou vyjížďku se proto vydáme pouze po silnicích. Z Dubé vyjedeme
mšenskou silnicí do Rozprechtic, na křižovatce
u empírového pavilonu se dáme doleva a podél
zdevastovaného Rozprechtického statku vyjedeme nad Rozprechtický rybník. Pokračujeme k odbočce na Křenov, jedeme stále rovně kolem nepatrných zbytků Křenovského mlýna až ke krásně
opravené Beškovské kapličce. O něco dále vlevo
od silnice stojí bývalý památník obětem I. světové
války z železitého pískovce.
Pokračujeme k rozcestí u studánky, kde doprava vede úzká silnička do Kluku a vlevo cesta do Beškova. Jedeme ale dále rovně po silnici, vystoupáme serpentinami na náhorní planinu
a na křižovatce se dáme doleva. Hruškovou alejí
dojedeme do Blatců. Hned na kraji obce u starého ořešáku vpravo od silnice vidíme opravený
památník Obětem válek opět z železitého pískovce.
Pokračujeme osadou na křižovatku u kapličky
Nejsvětější Trojice, kde zabočíme doleva. Doprava vede úzká silnice do další části obce Blatce
a pak dolů do Dolní Housky. Pokračujeme romantickou lesní silnicí, zaříznutou ve stráni nad hlubokým dolem, do Bořejova. Zde si neodpustíme
malou zajížďku vpravo po krásné dlážděné ces-

tě k bořejovskému kostelu sv. Jakuba s opravenou věží. U kostela můžeme vzdát úctu památce
předčasně zesnulého děkana litoměřické kapituly
Mgr. Jana Nepomuka Jiřištěho. Ze strany hřbitova pak na kostelní zdi nalezneme pamětní desku Emila Hackela, který padl u Oslavje nedaleko
Gorizie v dnešní Itálii.
Vrátíme se na hlavní silnici a pokračujeme
směrem na Ždírec. Na křižovatce před ním se
dáme doleva a posléze odbočíme doprava na Tachov. U křižovatky stojí kaplička s kopií tak zvané
Vyšehradské či také Dešťové madony. Z úzké silnice máme krásný výhled na oba Bezdězské vrchy se vztyčeným prstem hradní věže. Dojedeme
do Tachova, kde na návsi nedaleko vodní nádrže
stojí působivý památník obětem I. světové války
v podobě anděla. Na hlavní silnici zabočíme doleva a po pár metrech si vlevo všimneme kapličky
nad schodištěm, lemovaném tújemi.
Z Tachova pojdeme směrem na Korce, mineme kapličku sv. Prokopa a odbočíme na Dubou.
U mohutné lípy v ohradní zdi je kaplička sv. Flo-

riána, vedle pak segmentově zaklenutá brána.
Sjedeme do údolí a posléze se kolem Černého
rybníka v Nedamově vrátíme starou lipovou alejí
do Dubé.
–myš–

Památník v Tachově
Kaplička v Tachově

Beškovská kaplička

Kaplička Nejsvětější Trojice v Blatcích

Památník obětem válek v Blatcích

Výhled ze silnice do Tachova

Pamětní deska na Bořejovském kostele

Kaplička sv. Floriána v Korcích
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Ze života škol

Logická olympiáda 2016

Český jazyk
u zvířátek

První matematickou soutěží v letošním školním roce byla logická olympiáda. Tuto celorepublikovou akci pořádala Mensa České republiky a účastnilo se jí 61 451 žáků z 2 902 škol. V soutěži
nerozhodovaly jen naučené znalosti, ale i schopnost samostatného uvažování a logického myšlení. Pro základní školu byly vyhlášeny tři věkové kategorie:
Kategorie A1: žáci prvního ročníku základních škol (1. třída)
Kategorie A: žáci 1. stupně základních škol (2. – 5. třída)
Kategorie B: žáci 2. stupně základních škol (6. – 9. třída a odpovídající ročníky víceletých
gymnázií).
Každý soutěžící se musel do 30. září zaregistrovat a pak mohl vyplnit on-line test nominačního
kola. Žáci jej mohli řešit ve škole během jedné vyučovací hodiny nebo pohodlně doma ze svého
počítače. Ráda bych touto cestou poděkovala rodičům nejmladších dětí za spolupráci a pomoc. A
výsledky?
Kategorie A
Celkem se do soutěže zapojilo 14706 řešitelů, z toho v Libereckém kraji 541. V následující sestavě jsou zobrazeny pouze výsledky u prvních pěti žáků, kteří byli mezi 75 % nejlepších řešitelů základního kola.
Pořadí (škola)
Pořadí (kraj)
Celkové pořadí
Příjmení, jméno
Třída
1.-2.
79.-84.
2 081.-2 221.
Hryb Daniel
4.
1.-2.
79.-84.
2 081.-2 221.
Janďourek Jan
3.
3.
92.-98.
2 338.-2 436.
Janďourek Jakub
2.B
4.
167.-174.
4 589.-4 747.
Toman Vojtěch
4.
5.
175.-181.
4 748.-4 912.
Stránský Vojtěch
3.
Kategorie B
Celkem se do soutěže zapojilo 21246 řešitelů, z toho v Libereckém kraji 748. V následující sestavě jsou zobrazeny výsledky pouze u prvních pěti žáků, kteří byli mezi 75 % nejlepších řešitelů základního kola.
Pořadí (škola)
Pořadí (kraj)
Celkové pořadí
Příjmení, jméno
Třída
1.
150.-162.
4 497.-4 848.
Hrybová Pavla
6.
2.
286.-302.
8 537.-9 092.
Heptner Daniel
6.
3.
343.-357.
9 985.-10 277.
Kohout Petr
9.
4.
358.-365.
10 278.-10 541.
Mareš David
8.
5.
366.-376.
10 542.-10 936.
Mareš Adam
6.

Máchův pohár

Všem žákům děkuji za zapojení se do soutěže a doufám, že se účastníte i příští rok.
Mgr. Miroslava Sochová

Říjnová aktivita v chovatelské třídě byla zaměřena na výuku českého jazyka. Pracovali jsme ve
skupinách a plnili zadané úkoly. Procvičili jsme
si řazení slov podle abecedy, přiřazovali jsme
správné obrázky živočichů k názvům, doplňovali
jsme i/y po měkkých a tvrdých souhláskách a zároveň si procvičili čtení s porozuměním. Nechybělo ani výtvarné ztvárnění některých živočichů,
které jsme si mohli i pochovat. Naši práci jsme
dokončili ve třídě, kde každá skupina napsala
krátké hodnocení hodiny a zpracovala přehled
všech splněných úkolů. Tento typ výuky se nám
moc líbil, pracovali jsme s nadšením a rádi.
Třeťáci

Soutěž v kopané pro žáky 1. stupně ZŠ dne
23. září 2016 v Kravařích
Naše škola se zúčastnila velmi pohostinného
turnaje v kopané pěti základních škol okresu.
Přijeli žáci z Bělé pod Bezdězem, Doks, Valteříc,
my z Dubé a domácí z Kravař. Turnaj zajišťovala
škola v Kravařích, starosta a fotbaloví funkcionáři
místního oddílu. Akce byla velmi pečlivě připravena, takže i sportovní výkony tomu odpovídaly,
hrálo se s nadšením. Ke konci soutěže vysvitlo i
sluníčko a posílilo všechny hráče v závěrečných
zápasech. Nikomu nevadilo, na kterém místě jeho
družstvo skončilo, za to jsme se loučili s krásnými
zážitky ze hry. Unaveni, ale spokojeni. Sotva došli kluci k vlaku. Těšil nás však pohár za 3. místo
a ocenění poroty za nejužitečnějšího hráče pro
Matyáše Šarma.
Naše sestava: Garrihy Filip - brankář, Garrihy
Sean, Hruška Marek - brankář, Šarm Matyáš střelec, Slovák Jakub, Kováč Daniel
Ladislav Novotný

Kreativní dílna

Během října probíhalo v Klubu malých Dubáčků tvoření zvířátek z ponožek – hlavně opičky.
Těší nás, že se zúčastněným maminkám a také
jednomu odvážnému tatínkovi šití dařilo. Společnými silami jsme vytvořili krásná zvířátka
pro naše děti. (foto na protější straně)
–KMD–
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Návštěva u oveček

V měsíci září byly děti z oddělení Berušek z Mateřské školy v Dubé na návštěvě u oveček v penzionu Černý mlýn v Nedamově.
Moc děkujeme za vřelé přijetí od p. Veselého. Děti si prohlédly ovečky, mohly si je nakrmit, pohladit. Zvláště pro děti, které přišly do školky poprvé to byl úžasný zážitek. Pan Veselý, ač měl hodně
práce v penzionu, ochotně přinesl krmivo pro ovečky a nechal děti, aby si je samy nakrmily. Pustil
nás dokonce do prostoru za ohradou. Moc děkujeme, všechny děti byly nadšené a hodně dlouho si
o tom povídaly.
Za třídu Berušek M. Součková

Podzimní úroda

Na jaře jsme, za finanční pomoci mnohých rodičů, vybudovali na zahradě
MŠ velký záhon. S dětmi jsme zde nasázeli bylinky, hrášek, fazole, sazenice kedluben, lesních jahod, zaseli mrkev, ředkvičky. Na zkoušku i pár
brambor. Pečlivě jsme se o rostlinky starali, zalévat jsme ani moc nemuseli, o to se nám postaralo deštivé počasí. Měli jsme radost, jak se rostlinkám daří. Ještě před prázdninami jsme si pochutnávali na ředkvičkách,
kedlubnách, hrášku i jahodách. Trochu jsme se obávali, jak asi bude záhon
vypadat po prázdninách. Úroda nás překvapila. Samozřejmě tam vyrostlo
hodně plevele, ale vyrostly tu i veliké krásné dýně. Některé si necháme na
Halloween. Z dýní hokaido jsme uvařili výbornou polévku, kterou ochutnali
i rodiče na Havelském posvícení, chutnala jim.
A brambory? Těch jsme vybrali půl košíku, uděláme si z nich bramborák
a určitě zbude i na bramborovou polévku. Bylinky budeme užívat dokud je
mráz nespálí.
Nemešová Jaroslava, učitelka MŠ

Návštěva Jiráskova divadla

Ve čtvrtek 13. října navštívil šestý ročník divadelní představení „Záhada hlavolamu“ v rámci cyklu představení „Českolipský divadelní podzim“. Novoborský ochotnický spolek NOPOĎ! nazkoušel
inscenaci klasického díla Jaroslava Foglara.
Režisér inscenace se inspiroval komiksovou formou Foglarova románu, děj měl tedy velmi rychlý spád a působil dynamicky. Jako ozvláštňující prvek byla použita stínohra a projekce ulic a uliček
pražských „Stínadel“.
Pro nemálo žáků šestého ročníku to byla první zkušenost s živým divadlem. Naprostá většina žáků
se příjemně bavila, představení hodnotili velmi pozitivně. Jako jistý bonus proběhla po představení krátká diskuse s herci a společné focení na „prknech, která znamenají svět.“
Tomáš Bartoš

FOTOHÁDANKA
řešení ze str. 7

KREATIVNÍ DÍLNA

Drakiáda

V sobotu 15.10. 2016 pořádal Klub malých Dubáčků již 8. drakiádu. Počasí nám přálo. Během akce bohužel přestal foukat vítr. Tak si alespoň všichni účastníci užili příjemnou procházku a posezení v zahradě MŠ. Děkujeme všem za účast, za rok se uvidíme zas.
Klub malých Dubáčků
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Kult ura

ČESKÁ LÍPA

Jiráskovo divadlo
14. 11. 2016 19:00 MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK
Manželé Juklovi jsou dlouholetými přáteli manželů Tupých. Květa a Růžena
pracují ve stejné mateřské školce, Míra a Radim jsou inženýry ve stejném
výrobním podniku. Proto není divu, že se jako každý rok chystají společně
oslavit Silvestra. vstupenky na www.cl-kultura.cz
Vstupné: 290 Kč
19. 11. 2016 10:30 MICHAL K SNÍDANI
Michal dětem servíruje legrační pokrmy, bavit se budou určitě i rodiče! Napadá Vás něco zábavného, když se řekne česká kuchyně, nějaký pokrm,
že ne? Tak mnoho jich „ochutnáte“ právě od Michala
Vstupné: 179 Kč a 189 Kč
19. 11. 2016 19:00 JAKUB SMOLÍK: TURNÉ 2016 BEST OF
Vstupné: 250 Kč
6. 12. 2016 19:00 SMOLÍKOVI
Crystal
18. 11. 2016 19:00 MIG 21: PODZIM 16
Jiří Macháček se svou skupinou uvádí fantastický mejdan!
Vstupenky na místě za 290,-Kč Vstupné: 240 Kč
23. 11. 2016 19:00 PARTIČKA
Partička s Ondřejem Sokolem, Michalem Suchánkem, Richardem Genzerem, Igorem Chmelou a dalšími.
Vstupné: 430 Kč
Vlastivědné muzeum a galerie
2. 12. - 7. 12. 2016 XXVI. Vánoční trhy v muzeu.
Tradiční vánoční trhy s ukázkami řemesel, bohatým občerstvením.
Ambit - hlavní výstavní prostor
do 20. 11. 2016 Vladimír Svoboda – obrazy
Ambit - Svaté schody
do 20. 11. 2016 MEDITACE NAD LIDSKÝM ÚDĚLEM
Výstava žáků ZUŠ Česká Lípa
Maštálkova síň
do 13. 11. 2016 Velký vlastivědný obraz českého severu
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Fotografie Bohumila Kinského z let 1924 až 1930 – výstava k 80. výročí
otevření Českého muzea pro kraj Českolipský.

MŠENO

kostel sv. Martina
11. 11. 2016 18:00 – 20:00 Svatomartinský koncert pro Světlušku
Vstupné 100 Kč, děti zdarma. Výtěžek z koncertu bude zaslán na konto
Nadace Světluška, pod jejíž záštitou se koncert koná.
sokolovna
12. 11. 2016 14:00 – 20:00 Filmový festival zimních sportů
Filmový festival „zimních“ filmů. Pořadatel TJ Sokol Mšeno
27. 11. 2016 13:00 – 18:00 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a vánoční jarmark

ÚŠTĚK

Galerie U brány
do 1. 12. 2016 Vladimír Šavel - Obrazy a grafiky
Akademický malíř, pedagog, po někdejší společné výstavě s bratrem a otcem
(Trio Šavel) první samostatná výstava skvělého severočeského autora.
2. 12. – 31. 12. Jiří Ryvola - Obrazy, kresby a grafiky
Ve výběru z poslední tvorby představí autor mimo jiné i originální kresby
motivů z Úštěka.
Fara
19. 11. 2016 15:00 Vypravěčský festival
Divadelní spolek PIK-ART
Kulturní dům Úštěk
25. 11. 2016 19:00 ŠUNKOFLEKY
17:00 hod. - Posezení s vánočkou,
vánoční rozsvícení stromku, divadlo PIK-ART „Jedlíci čokolády”

Karate klub

V sobotu 24. září 2016 se v Praze konalo 23.
ročník Mistrovství České Republiky České federace tradičního karate Fudokan Shotokan a
Pohár nadějí ČFTKFS. Do Kobylis se sjeli soutěžící z 6 týmů z Prahy, Brna, Teplic, Ústí nad
Labem a Dubé.
Po slavnostním nástupu závodníků a úvodním
slově prezidenta ing. Rachmy Soebaja začala
soutěž Pohár nadějí ČFTKFS kategorií Kata
Individual.
Výsledky Pohár nadějí ČFTKFS
KATA mladší žáci 2009 a ml. 9-8 kyu
3. Zabilanský Dominik
KIHON mladší žáci 2009 a ml. 9-8 kyu
1. Dlouhý Daniel
2. Velebný Tobiáš
KATA mladší žákyně 2008-2007 9-8 kyu
3. Velebná Rebeka
4. Borseníková Daniela

KATA starší žáci 2004-2003 9-6 kyu
3. Jančák Filip
Po dvouhodinovém čekání se dočkali i soutěžící nominovaní na Mistrovství ČR, soutěž začala kategorií KATA Team, pokračovala kategorií
KATA Individaul, poté KIHON Kumite, J.I. Kumite a Enbu senioři.
Výsledky Mistrovství ČR ČFTKFS
Kata TEAM 2009 a ml. mix
1. Zabilanský Dominik, Slovák Jakub, Janďourek Jakub
3. Dlouhý Daniel, Hrušková Claudie, Velebný
Tobiáš
Kata TEAM 2008-2007 žákyně
1.Borseníková Daniela, Zabilanská Natálie, Velebná Rebeka
Kata TEAM 2006-2005 mix
2. Hrušková Natálie, Hrušková Claudie, Hruška Marek

Sport

3. Sobotková Adéla, Středa Josef, Jančák Filip
KATA mladší žáci 2009 a ml.
1. Slovák Jakub
2. Janďourek Jakub
KATA mladší žákyně 2009 a ml.
1. Hrušková Claudie
2. Zabilanská Natálie
KATA mladší žáci 2006-2005
1. Hruška Marek ml.
KATA starší žákyně 2004-2003
2. Hrušková Natálie
KATA senioři 1994 a starší
2. Hruška Marek
Mladší žáci 2006-2005 J.I.KUMITE
1. Hruška Marek ml.
Starší žákyně 2004-2003 J.I.KUMITE
1. Hrušková Natálie
Senioři 1994 a starší KUMITE
3. Hruška Marek

(pokračování na zadní straně)
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I přes dlouhé čekání a úmorné vedro a dusno v tělocvičně se dokázali malí závodníci poprat s trémou a předvést kvalitní výkon. Bohužel konečné
umístění neovlivňuje jen výkon v danou chvíli, ale i počet závodníků v kategorii a los startovacího pořadí, např. když nastoupí lichý počet závodníků,
automaticky postupuje do druhého kola závodník s posledním vylosovaným číslem. Pak se stává, že cennější medaili nebo lepší umístění má závodník s nižší výkonností. Pro nezasvěcené do pravidel soutěže je to složitější vysvětlování. Zkrátka vám chci ukázat, že ti malí človíčkové zažívají den
plný emocí. Děkuji rodičům, kteří je v tomto časově a finančně náročném sportu podporují. Všem 14 svěřencům trenéra Marka Hrušky gratulujeme,
děkujeme za jejich výkony a reprezentaci KK Beringin a Města Dubá. Popřejme všem do další soutěže (Vánoční pohár TKF 4. 12. 2016) mnoho zdaru a pevné nervy.
Kateřina Janďourková

PLACENÁ INZERCE
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