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Měsíčník informací z Dubé a okolí

zdarma

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, bez dlouhého úvodu začnu ihned tématem odpady.
Vy, kteří poctivě chodíte na veřejná zasedání městského zastupitelstva,
nebo si poté alespoň čtete usnesení v Dubáčku či na vývěskách, jistě
víte, že jsme se několik posledních měsíců zabývali výběrovým řízením
na svozovou firmu, která v našem městě bude od 1.1.2017 zajišťovat svoz
a likvidaci odpadů. K tomuto kroku jsme museli přistoupit kvůli výpovědi, kterou jsme dostali od svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství
s. r. o., a kterou jsem od samého počátku vnímala jako silnou formu nátlaku, neboť jsme se dlouhodobě stavěli proti jejich neustálým snahám
o zdražování poskytovaných služeb. Mimochodem právě některé
služby, zejména pak
nepravidelné a permanentně urgované vývozy separátů – především pak skla - jsme
zejména v letních měsících vnímali jako obrovský problém. Jak
píši v komentáři usnesení, do výběrového
řízení se nám přihlásili
tři společnosti, z nichž
„nejnižší“ cenovou nabídku, která byla hlavní
posuzovaným kritériem,
nabídla společnost AVE
CZ odpadové hospodářství s. r. o. Slovo „nejnižší“ je v uvozovkách
zcela záměrně, neboť

JUBILEA

Ing. Kubát Václav, Heřmánky
Kubizňáková Marie, Dubá
Valenta Jaroslav, Heřmánky
Dubová Anna, Dubá
Adamec Václav, Dřevčice
Ing. Karfus Zdeněk, Dubá
Vrátilová Hana, Dubá
Mečíř Jaroslav, Dubá
Šimová Helena, Dubá
Knot Josef, Dubá
Zýval Václav, Plešivec
Duba Milan, Dubá

82 let
82 let
85 let
75 let
70 let
86 let
80 let
75 let
80 let
82 let
75 let

Dne 30. 11. 2016 uplynuly 2 roky,
co zemřela paní Věra Ouhrabková
z Dřevčic. Stále vzpomínají manžel
Václav Ouhrabka a synové Tomáš,
Lukáš a Martin.

ÚMRTÍ

Markl Jaroslav, Dubá
Krajčiríková Monika, Chlum

výše nabídkové ceny dalece předčila naše očekávání. Nárůst roční platby za poskytované služby by dle předložené nabídky mohl činit až 68 %,
což je z mého pohledu zcela nehorázné. Výpověď ze strany svozové firmy
však přišla v nejméně vhodný okamžik. Výpovědní lhůta, vyplývající ze
stávající smlouvy, činila půl roku, což byl čas tak akorát na to, abychom
okamžitě museli začít s přípravou výběrového řízení, neboť jakákoliv prodleva nebo čas věnovaný hledání jiného řešení by znamenaly, že od nového roku nebudeme mít tyto služby smluvně zajištěny, což by znamenalo,
že by neměl kdo odpady odvážet a to je pro obec vždy obrovské riziko.
Zkrátka a jednoduše řešeno, nebyla jiná možnost, než vyhlásit výběrové
řízení, na jehož konci bylo jasné, že město bylo zahnáno do pomyslného
kouta z jediného důvodu – aby svozová firma dosáhla svého. Smlouva
na 7 let bude pro Dubou
přestavovat náklady na
odpadové hospodářství
ve výši téměř 22 milionů 400 tisíc korun bez
DPH. S tím se však nehodláme spokojit a tak
přes nezbytný podpis
smlouvy budeme i nadále hledat způsob, jak
tyto náklady co nejvíce snížit. Pomoci nám
s tím můžete i vy, občané našeho města, a to
tím, že budete odpady
co možná nejvíce třídit,
protože každý vytříděný
kilogram papíru, plastů,
skla, železa či nápojových kartonů se počítá
a čím více vytřídíme,
tím více poté dostaneme na odměnách od

Z městské matriky
Dne 4. prosince 2016 to budou již čtyři smutné roky, co nás
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, strýc, švagr
a kamarád pan Jaroslav Šupola. Neustále na Tebe s láskou
vzpomínáme.
Dne 10. prosince 2016 tomu bude rok, co nás
beze slova rozloučení opustil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan
Josef Kašpar z Tuhaně. S láskou a bolestí
v srdci stále vzpomínají manželka, děti
a vnoučata s rodinami. Kdo jste ho znali,
věnujte mu prosím tichou vzpomínku.
Dne 3.12.2016 uplyne již 11 let od chvíle, kdy nás navždy
opustil pan Jiří Pavlík z Dubé.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. S láskou
stále vzpomínají děti s rodinami.
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autorizované společnosti EKO-KOM a.s. Prostředky od EKO-KOMu alespoň částečně pokryjí jinak stále se navyšující náklady na odpady. Ráda
bych také vyzdvihla, že ačkoliv město na odpady doplácí stále více peněz,
neplánujeme ani pro rok 2017 navyšovat poplatek za sběr, svoz, třídění
a likvidaci odpadů, který vybíráme od našich občanů. Jako jedni z mála
tak držíme výši tohoto poplatku dlouhodobě na stejné výši, a to 450 korun za trvale hlášeného občana nebo rekreační objekt.
Předem vám proto velice děkuji za to, že budete k problematice odpadového hospodářství přistupovat možná ještě zodpovědněji než dříve.
Téma číslo dva je pokračování prací na městském hřbitově v Dubé.
Obě boční části obvodové zdi, včetně levé spodní stěny u márnice jsou
prakticky dostavěny, zbývá jen umístit několik posledních betonových hlav
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v místech zděných sloupků. Musím konstatovat, že tyto stavební práce
změnily hřbitov opravdu neuvěřitelným způsobem. V listopadu zde navíc
byla realizována první část náhradní výsadby. K vidění zde je první část
středové aleje, která je složena z jeřábů (vysazeno zde prozatím bylo
14 ks) a dosazeny sem byly také dvě vzrostlé lípy velkolisté. S další výsadbou budeme pokračovat na jaře. Ráda bych podotkla, že výsadba nové
zeleně probíhá dle projektu, který byl zpracován odborníkem, a k němuž
se vyjadřovala památková péče, která si náhradní výsadbu stanovila jako
jednu z podmínek při předešlém kácení.
Přeji vám všem poklidný adventní čas a kouzelné Vánoce, i když s největší pravděpodobností opět nebudou na sněhu.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

Usnesení z mimořádného
veřejného zasedání
zastupitelstva

Usnesení č. 9/2016 ze dne 22. listopadu 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 Alenu Buřtovou, ověřovatele zápisu paní Ing. Lucii Dostálovou a pana MUDr. Jiřího Klementa a zapisovatele usnesení paní Mgr.
Janu Maškovou.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

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

3) ROZHODLO na návrh paní starostky v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, pod názvem „Sdružené služby dodávky
elektrické energie pro odběrná místa města Dubá
a jeho příspěvkových organizací“, kterou je na
základě kritéria nejnižší nabídkové ceny nabídka společnosti ENWOX ENERGY s.r.o., nabídková cena činí celkem 766 810,- Kč bez DPH za
období dvou let.
SCHVÁLILO na návrh paní starostky smlouvu o zajištění služeb v oblasti elektrické energie mezi městem Dubá a společností ENWOX
ENERGY s.r.o., IČ 02639564, se sídlem Denisova 639/2, 702 00 Ostrava.
POVĚŘILO paní starostku podpisem smlouvy o zajištění služeb v oblasti elektrické energie mezi městem Dubá a společností ENWOX
ENERGY s.r.o., IČ 02639564, se sídlem Denisova 639/2, 702 00 Ostrava.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Město Dubá se zúčastnilo nákupní elektronické aukce a v příštích dvou
letech na dodávce
elektrické energie ušetří bezmála 100 000 Kč.
4) ROZHODLO na návrh paní starostky v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky Nadlimitní veřejné zakázky na
služby zadávané v otevřeném řízení dle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pod názvem „Nakládání
s odpady pro město Dubá“, kterou je na základě
kritéria nejnižší nabídkové ceny nabídka společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., nabídková cena činí celkem 22 398 439,- Kč bez
DPH za období sedmi let.
SCHVÁLILO na návrh paní starostky smlouvu
o zajištění služeb v oblasti odpadů mezi městem Dubá a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ 49356630, se sídlem Pražská
1321/38a, 102 00 Praha 10.
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POVĚŘILO paní starostku podpisem smlouvy
o zajištění služeb v oblasti odpadů mezi městem
Dubá a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ 49356630, sídlem Pražská 1321/
38a, 102 00 Praha 10.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: V letošním roce společnost AVE vypověděla smlouvu o zajištění likvidace odpadu z našeho města, a to i přesto, že
spolupráce trvala 8 let. Za uplynulé období byla
smlouva upravována dodatky,celkem 11x a cena
se za poskytované služby stále navyšovala. Po
vypovězení smlouvy ze strany AVE (bez udání
důvodu) jsme vypsali veřejnou zakázku na nového dodavatele služeb. Předpokládaná hodnotaveřejné zakázky byla 11 971 211,- Kč bez DPH
(1 710 173,- Kč bez DPH za rok, smlouva měla
být uzavřena na 7 let). Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 13
a § 15 zákona o veřejných zakázkách. Pro stanovení předpokládané hodnoty byla použita hodnota plnění stejného předmětu veřejné zakázky
zaplacená městem Dubá v předchozích letech.
Obdrželi jsme 3 nabídky od společností Marius
Pedersen a.s., AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o. a COMPAG CZ s.r.o. Podle očekávání nejnižší nabídku podala společnost AVE, její nabídka však dosáhla výšky 22 398 439,- Kč bez DPH.
Pro město Dubá znamená výsledek výběrového
řízení zdražení ročních nákladů na likvidaci odpadů o 68%! V roce 2015 jsme zaplatili z rozpočtu města cca 2 100 000 Kč s DPH, v roce 2017
může částka vystoupit na 3 565 000,- Kč s DPH.
Přesto, že je navrhovaná smlouva pro město nepřijatelně vysoká, musela jsem zastupitelstvu doporučit její schválení. Není totiž možné odpady
od 1. 1. 2017 nelikvidovat a žádná jiná možnost
než podepsat smlouvu s AVE, zatím není. Firma
si je této situace jistě dobře vědoma a zdá se
býti jasné, z jakého důvodu původnísmlouvu vypověděla. Věřím, že v budoucnu budou mít i města a malé obce jinou možnost likvidace odpadu,
např. v rámci spolupráce mikroregionů a svazků
obcí, a nebudou rukojmími monopolů firem.
5a) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se: stavu finančních
prostředků města Dubá na bankovních účtech ke
dni 31. 10. 2016, který byl byl 10 milionů 396 tisíc Kč; saldo příjmů a výdajů za leden až říjen
roku 2016 skončilo záporným výsledkem ve výši
3 miliony 553 tisíc Kč.
5b) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočtovou změnu č. 8 rozpočtu
města Dubá na rok 2016, viz příloha.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Návrh úpravy rozpočtu
je s vlivem na saldo příjmů a výdajů, snižuje

schodek z -7 milionů 200 tisíc Kč na -5 milionů
700 tisíc Kč. Na straně příjmů a zároveň výdajů je navýšen rozpočet u položek souvisejících
s přijatými a očekávanými dotacemi: o 16 tisíc Kč
se navyšuje příjmová položka 4111 a výdajový
paragraf 6115 v souvislosti se skutečně přijatou
dotací na konání voleb. Příjmová položka 4122
– Neinvestiční přijaté transfery od krajů se navyšuje celkem o 911 tisíc Kč, a to z těchto důvodů:
o 182 tisíc Kč – na dotace určené na hospodaření v lesích, zároveň se zvyšuje výdajový paragraf
1031 – Pěstební činnost, o 21 tisíc Kč o dotaci
pro mateřskou školu, zároveň se navyšuje výdajový paragraf 3111 – Mateřské školy, o 668 tisíc
Kč o dotaci pro základní školu, zároveň se navyšuje výdajový paragraf 3113 – Základní školy, o 40 tisíc Kč o dotaci na rekonstrukci křížku
v Sušicích, bez navýšení na straně výdajů. Příjmový paragraf 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň je navýšen o poskytnutou náhradu
z pojistného plnění ve výši 6 tisíc Kč. Na straně
příjmů je navýšen také paragraf 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o 1 milion 65 tisíc Kč. Z toho 65 tisíc Kč na
pokrytí sociálního fondu, který je bez vlivu na
saldo, ve výdajích je o tuto částku navýšen paragraf 6171 – Činnost místní správy, 1 milion Kč
– převod prostředků z hospodářské činnosti. Na
straně výdajů jsou navýšeny kromě již zmíněných tyto paragrafy: 3111 – Mateřské školy
o částku 21 tisíc Kč na provedení energetického
auditu k projektu zateplení (celkem se paragraf
navyšuje tedy o 42 tisíc Kč). Výdajový paragraf
3322 – Zachování a obnova kulturních památek
se naopak snižuje o 475 tisíc Kč, z toho 75 tisíc
Kč na nerealizovaný projekt farnosti na kostele Sv. Václava v Deštné a o 400 tisíc Kč – nižší výdaje na opravu a údržbu střechy Panského
domu – pošty. Celkem se strana příjmů zvyšuje
o 1 milion 998 tisíc Kč a strana výdajů o 498 tisíc Kč vše před konsolidací. Plánovaný schodek
rozpočtu na letošní rok se úpravou snižuje na
-5 milionů 700 tisíc Kč.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Tomáš Novák, místostarosta města Dubá

Příští veřejné zasedání
zastupitelstva
se bude konat
15. prosince

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.

Zahájení adventního
času v Dubé
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Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá v říjnu
l Dne 3.10.2016 od 18:21 do 19:00 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci II. třídy, číslo 270, v KÚ Vrchovany s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byly zjištěny spadlé vrby v komunikaci. Jednotka provedla pomocí motorových řetězových pil rozřezání kmenů stromů a jejich následné odstranění
z vozovky. Před odjezdem byl proveden úklid komunikace.
l Dne 4.10.2016 od 09:03 do 09:35 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci III. třídy, číslo 2601, v KÚ Dřevčice s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byly zjištěny nalomené větve zasahující do jednoho jízdního pruhu. Jednotka
provedla pomocí motorových řetězových pil odřezání větví a jejich následné
odstranění z vozovky. Před odjezdem byl proveden úklid komunikace.

nadzemními podlažími ve čtvrté fázi požáru. Jednotka z rozkazu velitele
zásahu prováděla doplňování a kyvadlovou dopravu vody k požářišti.
l Dne 13.10.2016 od 12:30 do 21:15 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do Nedamova s technikou RZA I Nissan Patrol a CAS-25 Liaz v počtu
1 + 1. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu jednotka zajišťovala: řízení silničního provozu, obsluhu elektrického agregátu, pomoc
údržbě města při opravě vnitřku stavidla, oplach stavidla jedním vysokotlakým proudem a instalaci zapůjčené kanálové ucpávky.
l Dne 14.10.2016 od 14:15 do 14:52 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy, číslo 38 v KÚ Staré Splavy s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu, provedeném průzkumu
a zahlášení se veliteli zásahu z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa byla zjištěna dopravní nehoda osobního automobilu převráceného
na střeše pod komunikací, přes které byl spadlý strom. Řidič se spolujezdcem byl v době příjezdu jednotek mimo vozidlo bez zranění. Havarovaný
automobil byl zajištěn proti možnému vzniku požáru příslušníky HZS ÚO
Česká Lípa. Po zajištění vozidla byla naše jednotka velitelem zásahu odeslána zpět na základnu. Na místě Policie ČR.

l Dne 4.10.2016 od 12:38 do 13:01 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k technické
pomoci na komunikaci I. třídy, číslo 9 do obce Bukovec s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byla zjištěna zlomená větévka borovice na krajnici vozovky. Jednotka větévku
odkopla mimo komunikaci. Jednalo se o zneužití jednotek požární ochrany.
l Dne 4.10.2016 od 15:21 do 15:59 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na místní komunikaci na Panské Vsi s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý strom, který byl pomocí motorové řetězové pily rozřezán a dán
mimo cestu.
l Dne 7.10.2016 od 14:51 do 16:05 hodin vyjela jednotka k požáru do
obce Žďár s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 1. Po příjezdu na místo
zásahu, provedeném průzkumu a zahlášení se veliteli zásahu z Hasičského záchranného sboru ÚO Bělá pod Bezdězem byl zjištěn požár jedné
místnosti roubeného domu v prvním nadzemním podlaží. Na místě došlo
k elektrickému zkratu a následnému požáru přímotopu, který se rozšířil
na uskladněný stavební materiál. Lokalizace a následná likvidace požáru
byla provedena jedním vysokotlakým proudem a použitím jednoduchých
hasebních prostředků. Na místě události se nadýchaly zplodin hoření dvě
děti, které byly předány do péče Záchranné zdravotní služby. Jednotka
dále prováděla z nařízení velitele zásahu rozebírání konstrukcí (hliněného
stropu) s důrazem na možná skrytá ložiska požáru. Příčina vzniku požáru byl elektrický zkrat. Škoda byla vyčíslena na 10.000,- Kč, uchráněn byl
majetek převyšující 2.000.000,- Kč.
l Dne 9.10.2016 od 10:02 do 11:17 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k dopravní nehodě na komunikaci III. třídy, číslo 26832 v KÚ Provodín s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu, provedeném průzkumu a zahlášení se veliteli zásahu z Hasičského záchranného sboru ÚO
Česká Lípa byla zjištěna dopravní nehoda dvou osobních automobilů po
čelním nárazu. Na místě byly dvě zraněné osoby, které byly předány do
péče Záchranné zdravotní služby. Jednotka vypomohla s jejich transportem
do sanitního vozidla. Havarované automobily byly zajištěny proti možnému
vzniku požáru (odpojení AKU) a dalšímu úniku provozních kapalin. Uniklé
provozní kapaliny na komunikaci byly zlikvidovány 20-ti kg sorbentu ECO-DRY. Na místě Policie ČR.
l Dne 12.10.2016 od 09:25 do 19:04 hodin vyjela jednotka k technické
pomoci do Nedamova s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 1. Po
příjezdu na místo události a provedeném průzkumu jednotka zajišťovala
uzavření a následné řízení silničního provozu na komunikaci III. třídy, číslo
2705 při pracech města Dubá – opravě stavidla hráze Černého rybníka.
l Dne 13.10.2016 od 03:32 do 06:32 hodin byla jednotka vyslána Krajským operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k mezikrajské výpomoci do KÚ Dobřeň, Jestřebice ve Středočeském kraji, okresu
Mělník s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 1. Po příjezdu na místo zásahu, provedeném průzkumu a zahlášení se veliteli zásahu z Hasičského
záchranného sboru ÚO Mělník byl zjištěn požár roubeného domu s dvěma
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l Dne 15.10.2016 od 07:00 do 15:30 hodin vyjela jednotka k technické
pomoci do Nedamova s technikou RZA I Nissan Patrol, přívěsným vozíkem
a čerpadly v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu jednotka zabezpečovala: řízení silničního provozu a čerpání vody
z Černého rybníka mimo opravované stavidlo z důvodu zatvrdnutí (vyzrání)
opraveného dna stavidla.
l Dne 17.10.2016 od 06:58 do 15:35 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k dopravní
nehodě na komunikaci I. třídy, číslo 9 v KÚ Jestřebí s technikou CAS-25 Liaz
a RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu, provedeném průzkumu a zahlášení se veliteli zásahu z Hasičského záchranného
sboru ÚO Česká Lípa byla zjištěna dopravní nehoda osobního automobilu
s nákladním vozidlem. Osobní vozidlo se nacházelo po čelním nárazu do
nákladního automobilu s návěsem převážejícího dřevní kulatinu mimo komunikaci v příkopu. Vozidla byla zajištěna proti možnému vzniku požáru
(odpojení AKU) a dalšímu úniku provozních kapalin. V osobním automobilu se nacházela jedna zaklíněná osoba, u které lékař Záchranné zdravotní
služby konstatoval exitus. Z rozkazu velitele zásahu jednotka asistovala při
vyložení nákladu z návěsu mimo komunikaci. Po zdokumentování dopravní
nehody Dopravní Policií ČR bylo provedeno vytažení osobního automobilu

z pod návěsu a vyproštění těla řidiče. Při nakládání OA odtahovou službou
došlo k úniku dalších provozních kapalin, které byly zlikvidovány sorbentem
ECO-DRY. Místo události bylo velitelem zásahu předáno naší jednotce, která
na žádost Policie ČR prováděla: zajištění místa události do příjezdu a naložení nákladního vozidla odtahovou službou, asistenci při nakládání dřevní
kulatiny na náhradní vozidlo, likvidaci úniků provozních kapalin (hydraulický
olej), úklid komunikace a předání místa události správci komunikace.
l Dne 21.10.2016 od 15:28 do 17:05 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k mezikrajské výpomoci na komunikaci I. třídy, číslo 9 v KÚ Medonosy, Středočeský
kraj, okres Mělník s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna dopravní nehoda tří
osobních automobilů. Na místě tři zraněné osoby, kterým byla do příjezdu Záchranné zdravotní služby Mělník poskytnuta před-lékařská zdravotní
pomoc. Jednotka dále vypomáhala s ošetřováním zraněných osob a jejich
následným transportem. Havarované automobily byly zajištěny proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a dalšímu úniku provozních kapalin.
Uniklé kapaliny byly zlikvidovány pomocí sorbentu ECO-DRY. Po příjezdu
jednotky z Hasičského záchranného sboru ÚO Mělník bylo místo zásahu
předáno veliteli družstva. Jednotka z nařízení velitele zásahu prováděla řízení silničního provozu a vyhledávání osob z důvodu útěku jednoho řidiče
z místa dopravní nehody. Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.
Jaroslav Hoza, velitel jednotky

TELEFONNÍ ČÍSLO
NA DUBSKÉ HASIČE: 725 076 553
RODINA V POHYBU – NEDVĚZÍ 2016

JPO II/1 SDHO Dubá přeje všem
občanům šťastné
a poklidné Vánoce
a do nového roku 2017
mnoho zdraví
a štěstí na všech
vašich cestách.
Město Dubá jako zřizovatel jednotky požární ochrany
kategorie JPO II/1 Sboru dobrovolných hasičů
města Dubá získal z Dotačního fondu Libereckého kraje
– Podpora požární ochrany z programu
1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého
kraje příspěvek ve výši 100.000 Kč (53,8 %) na obnovu
a nákup ochranných pomůcek dle nařízení Sbírky
interních aktů řízení generálního ředitele Hasičského
záchranného sboru ČR – částka 25/2009“.
Celkové náklady byly 185.759,- Kč.

Buřtík, tatranka a skvělá šlapací nálada. To byla výstroj každého účastníka 16. ročníku výstupu na Nedvězí v pátek 28.10. 2016. Celkem 29 účastníků,
z toho jeden čtvernožec Ozy, z Brna, Úštěku, Zakšína a Dubé, se vydalo na barevnou podzimní vycházku. Trasy byly tentokrát tři – Pramenným dolem,
přes Vrabcov a po silnici na Dražejov. Každý si vybral podle svých sil a možností. V cíli rozdělaný oheň krásně olízal nastavené buřtíky, takže k celkové
spokojenosti nechybělo nic. Možná trochu sluníčka. Nejmladší účastníci Filípek a Tomášek – věk 4,5 roku- zvládli trasu na jedničku!
Kontrolní otázka: Proč jsme se letos vrátili do Dubé za světla? Na tuto otázku můžete odpovědět na mail: maskova@zsduba.cz do 15.12. První tři odpovědi budou odměněny.
Děkujeme panu Pokornému za sponzorský dar v podobě skvělých špekáčků, děkujeme panu tajemníkovi za transport dřeva na Nedvězí, děkujeme
Pavlovi za stráž a uhašení ohně. Těšíme se na Vás příští už sedmnáctý ročník!
Jana a Pavel Maškovi
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PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

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

ZUBNÍ POHOTOVOST

sobota 10.12.
ESOdent s.r.o., MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487834603
neděle 11.12.
MDDr. Kateřina Černá Molzská
Osvobození 446, Kam. Šenov
tel. 487767614
sobota 17.12.
STOMINAS s.r.o.,
Natálie Naboichenko
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487954787
neděle 18.12.
MUDr. Miroslav Pelc
Purkyňova 158, Nový Bor
tel. 702027805

8

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

pondělí 19.12.
ESOdent s.r.o.,
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487834603
úterý 20.12.
MUDr. Zdeňka Lysická
Ústecká 2855, Česká Lípa
tel. 487521663
středa 21.12.
MUDr. Jaroslav Lysický
Bulharská 844, Česká Lípa
tel. 487823530
čtvrtek 22.12.
MUDr. Pavla Vránová
Čs. armády 1566, Česká Lípa
tel. 720975176

sobota 24.12.
Krajská nemocnice Liberec a.s.
Jablonecká 15, Liberec
tel. 485312187

čtvrtek 29.12.
MUDr. Ivana Hanzáková
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel. 487 831763

neděle 25.12.
Krajská nemocnice Liberec a.s.
Jablonecká 15, Liberec
tel. 485312187

pátek 30.12.
MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487862176

pondělí 26.12.
Krajská nemocnice Liberec a.s.
Jablonecká 15, Liberec
tel. 485312187

sobota 31.12.
Krajská nemocnice Liberec a.s.
Jablonecká 15, Liberec
tel. 485312187

úterý 27.12.
MUDr. Milena Horáčková
Mariánská 845, Česká Lípa
tel. 487521662

neděle 1.1.2017
Krajská nemocnice Liberec a.s.
Jablonecká15, Liberec
tel. 485312187
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Město Dubá a dubští hasiči
vás srdečně zvou na

NOVOROČNÍ
OHŇOSTROJ
v sobotu 31. prosince 2016
od 18 hodin
na autobusovém nádraží
v Dubé
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Prosinec

Poslední měsíc v roce se v mnoha jazycích jmenuje december. Toto pojmenování vychází z latinského názvu December, které označovalo
desátý měsíc v roce. V původním římském
kalendáři totiž tvořilo rok jen deset měsíců,
pak byly přidány dva měsíce, ale nakonec
– rok začínal březnem. Teprve v roce 153
před naším letopočtem se začátkem kalendářního roku stal 1. leden. Přesto se jména
některých měsíců v latině i v mnoha evropských jazycích zachovala v původní podobě
– September (sedmý měsíc – dnes devátý
– září), October (osmý měsíc – dnes desátý – říjen), November (devátý měsíc – dnes
jedenáctý – listopad). Ale čeština a některé
další slovanské jazyky si měsíce pojmenovaly po svém. Ovšem vysvětlení názvů není
vždy jednoznačné. Právě u prosince je výkladů několik, například, že slovo pochází z výrazu prositi, či od prosné kaše, či dokonce
od prasete. Jazykovědci uznávané vysvětlení
poukazuje na staroslovanské slovo prosinoti
– prosvítati, nebo na slovo siný – namodralý
(běžněji používané sinalý – bledý, namodralý). V chorvatštině se prosinec řekne prosinac a stará polština znala název prosiniec.
Prosinec opravdu působí po předcházejících gejzírech podzimních barev vybledle
a „sinale“. Ani slavnostní nálada Vánoc úplně
nerozptýlí posmutnělost posledního měsíce roku.
A bohužel i v období vánočních svátků se dějí
neveselé události. Připomeňme si proto jedno ze

smutných výročí. Na návštěvě u přátel v Dubé zemřela 25. prosince 1906 operní pěvkyně Emilie
Miková-Bennewitzová. Kdo byla tato žena? Narodila se 20. dubna 1834 v rakouském Badenu,
zpěv vystudovala v Olomouci a ve Vídni, pěvec-

Antonín Bennewitz

kou dráhu začínala v Olomouci a v Brně. V letech 1858 – 1862 byla členkou německé opery

Stavovského divadla v Praze a tři roky působila
v Prozatimním divadle, kde byl kapelníkem Bedřich Smetana. Jako mezzosopranistka s velkým
hlasovým rozsahem zpívala jak sopránové, tak
altové úlohy. Při premiéře 16. května 1868 zpívala Miladu ve Smetanově Daliborovi, ale také
třeba o rok dříve roli mladého chána Ratmíra
v Glinkově opeře Ruslan a Ludmila.
Manželem Emilie Mikové-Bennewitzové byl houslový virtuos, dirigent a hudební
pedagog Antonín Bennewitz, který v letech
1866 – 1882 působil jako profesor Pražské
konzervatoře a do roku 1901 byl pak jejím ředitelem. Vystřídal ho až Antonín Dvořák. Antonín Bennewitz se dožil 93 let, na odpočinku
žil v Doksech, kde také v roce 1926 zemřel.
Oba manželé jsou na dokském hřbitově pohřbeni a jejich hrob s kamenným náhrobkem
je kulturní památkou.
Prosinec je nejtemnější dobou roku, měsícem tajemného zimního slunovratu, kdy
na severní polokouli přichází nejkratší den
a nejdelší noc. Letos nastane zimní slunovrat
21. prosince v 11:45 dopoledne, kdy Slunce
vstoupí do znamení Kozoroha. Ale prosinec
je především měsícem, kdy křesťané oslavují narození Ježíše Krista. Oslava Narození
Páně připadá na 25. prosince. V zemích, kde
převládá římskokatolická tradici, se slaví od
večera předcházejícího dne – tedy 24. prosince. Vánoce jsou jedním z největších křesťanských svátků, ale všeobecně, bez ohledu na
náboženství, se slaví jako svátky pokoje, lásky
a rodiny.
–myš–

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.
14

Podzimní procházka

Na přibližně 10 kilometrů dlouhou trasu se vydáme pěšky z Dubé po modré turistické značce nedamovskou lipovou alejí. U Černého mlýna zabočíme doprava, stále po značce, silnice
vede podél přírodní rezervace Mokřady horní
Liběchovky. U záhybu silnice vpravo stojí jedna z informačních tabulí Naučné stezky. Naproti pomníku u zbytků Ženského mlýna se dáme
po značce doprava a po kamenných schodech,
a poté pěšinou, dojdeme do Panské Vsi. U bývalé
školy mineme kříž mezi dvěma mohutnými lipami a značenou cestou půjdeme doprava. Pěšina
vede mezi rozlehlými loukami a pak vchází do
lesa. Prudce klesající cesta vede doprava dolů,
pěšina s mírnějším sklonem ji zleva obchází.
Sejdeme do Panského dolu. V místech, kde
se otvírá do mokřadů, stojí jeden z řady bunkrů.
Za ním odbočuje doleva bývalá zkratka do osady
Křenov, bohužel nyní přehrazená pastvinou. Vedle
bunkru míjíme další z informačních tabulí naučné
stezky Dubsko – Kokořínsko. Přes dřevěnou lávku přejdeme potok k silnici. Na ní se dáme doleva
a po přibližně 350 m odbočíme doprava po lesní
cestě, vybudované v letech 2009-10. Cesta zahýbá vlevo a hlubším úvozem stoupá do svahu. Na
plošině v horní části pak zahýbá doprava a vede
pěknými lesními partiemi až do místa, kde vpravo vedle cesty stojí myslivecký posed – kazatelna.
Na křižovatce se dáme doleva dolů úvozem.
Cesta se mírně klikatí až dojdeme na písčité
rozcestí, kde pokračujeme rovně, doleva bychom
se dostali do Kluku. Cesta obchází skalní blok,

za kterým je další rozcestí. Cesta doprava vede
k jedné ze samot, které náleží do osady Kluk. I tudy lze sejít do Pramenného dolu. My ale půjdeme
rovně. Cesta vystoupá skalním úvozem a za ním
zabočuje vpravo. Dojdeme na rozcestí, cestu vlevo, vedoucí k další samotě, zahrazuje závora, ale
těsně před závorou odbočuje zeleně značená cesta do Kluku. My ale jdeme rovně. O něco dále jsou
vpravo z hrany srázu pěkné vyhlídky. Cesta, značená zelenou turistickou značkou, dále pokračuje
přes planinu, za ní vchází do listnatého lesa. Vystoupáme úvozem, za ním mineme dvě borovice
s turistickými značkami a za nimi dojdeme ke křižovatce – značená „hlavní“ cesta vede rovně, do
lesa odbočuje cesta vlevo, půjdeme vpravo méně
zřetelnou cestou, kde po několika desítkách metrů
dojdeme na vrchol mohutné štukové zdi. Sejdeme
z ní vpravo a pokračujeme pěšinou dolů.
Před námi se otevře pohled úvalu, lemovaného nahými věžemi skal. Scházíme po pěšině do
údolí – do Pramenného dolu. Pěšina ústí do rozcestí, kde doprava vede cesta k samotě, my jdeme rovně. Podél cesty je poničená štuková zíd-

ka. Kamenné zdi a tarasy v krajině jsou němými
svědky její historie a je proto škoda, když dochází
k jejich likvidaci. Dojdeme k louži, kterou černá
zvěř evidentně využívá jako kaliště, svědčí o tom
tři otěrové stromy. Mineme značenou odbočku na
Dražejov a pokračujeme půvabným Pramenným
dolem, sevřeným skalami. Mokřiny vpravo vedle cesty náležejí do přírodní rezervace Mokřady
horní Liběchovky. Z malé stavby, která byla součástí historického dražejovského vodovodu, vytéká mohutný pramen a spojuje se s potůčkem
z výše položených pramenů.
Vyjdeme u lesa, o něco dále míjíme bývalou
vodárnu v secesním slohu – rovněž součást historického dražejovského vodovodu z roku 1907.
Cesta ústí na silnici u empírového pavilonu s kapličkou. Silnicí půjdeme doleva, naproti Šibeničnímu
mlýnu si můžeme všimnout tabule s informacemi
o přírodní rezervaci Mokřady horní Liběchovky. Po
silnici se vrátíme do Dubé.
–myš–

Pěšina úvalem

Les nad novou lesní cestou

Schody na Panskou Ves

Cesta do Panského dolu
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Skály lemující úval

Rozhled z hrany srázu

Historická vodárna

Ze života škol

Bowlingování

Děti dětem

Třetí aktivita Rodiny v pohybu proběhla na bowlingu v Dubé v pátek 4.11..
Celkem 13 týmů nastoupilo do zahřívacího kola – Češi, Tygři, Nováci, Slováci, Žabaři, Sparťani, Slávisti, Fotbalisti, Nikodémky, Amálka, Šepsovky, Rupíci a Kuželky. Povzbuzování, výkřiky radosti z poražených kuželek, kupa
brambůrků a pití, to všechno provázelo celé dvouhodinové soutěžení.
Děkujeme vedení bowlingu – Janičce a Pavlovi – za vzornou obsluhu
a velké zásoby. Děkujeme všem zúčastněným za velkou účast. Děkujeme
panu Novákovi za příspěvek cen. Všichni si užili zábavu a pohyb.
A jak to dopadlo? Tři soutěžní kola dopadla takto:
1. místo uhrály Nikodémky (34 bodů),
2. místo – Žabaři (27 bodů),
3. místo Slováci (25 bodů).
Těšíme se na návštěvu krmelce v prosinci.
Jana a Pavel Maškovi

Podobně jako loni, tak i letos se naše škola zapojila do dobročinného projektu s názvem Mořský svět. Jeho cílem je získání finančních prostředků na
pomoc při léčbě vážně nemocných dětí v celé České republice. Prostřednictvím Fondu Sidus si tak děti mohly zakoupit náramek symbolizující život,
který kdysi vznikl právě v mořském prostředí, a přispět tak na dobrou věc.
Výsledek sbírky: 2 100 Kč. Všem, kteří se do projektu zapojili, děkuji.
Mgr. Miroslava Sochová

Halloween ve III. třídě

V rámci čtenářské gramotnosti jsme oslavili Halloween. V pondělí
31.10. většina z nás přišla v převlecích. Ve třídě se to hemžilo strašidelnými maskami. Nechyběli čarodějové, čerti, kostlivci a jiná strašidýlka. Však
jsme se také pěkně báli! Téma čtenářské gramotnosti bylo také zaměřeno
na Halloween a Dušičky. Pracovali jsme ve skupinách. Naším úkolem bylo
seznámit se s textem, orientovat se v textu a správně odpovědět na dané
otázky, třídit obrázky a nakonec podle zadaného pracovního postupu vyrobit papírovou dýni. Celkovým výstupem byl přehled nejzdařilejších prací a výrobků, který jsme vylepovali na velký formát papíru a vystavili na
chodbě školy. Všichni jsme se snažili a moc se nám výuka líbila.
Třeťáci
V pátek 21. října se uskutečnila další ze série
přednášek dlouhodobého projektu Green Life. Již
minulou přednášku jsme viděli nádherné záběry
z fotopastí umístěných v rezervaci na Sumatře,
které zaznamenaly rodinku ohroženého druhu
– tygrů sumaterských. Díky nim jsme i tentokrát
sledovali, jak tygřata povyrostla a jak se jim daří.
I naše škola se zapojila do projektu Oko tygra
a v září mohla být zakoupena další fotopast, která zde bude instalována. Tento pětiletý projekt
bude zakončen zpracováním filmů jednotlivých
škol a vyvrcholí školním filmovým festivalem
všech zúčastněných škol.
Novým tématem tohoto setkání byl další
z ekosystémů – tropické mokřady. Ty jsou důležitou a významnou zásobárnou vody. Přestože
je zde obtížné žít, má zde svůj domov mnoho
druhů rostlin i živočichů, např. krokodýli, varani,
hadi, kteří se velmi často stávají kořistí pytláků.
Ti je loví pro kůži, ze které se vyrábí různé módní
a luxusní výrobky. Uvědomujeme si, jak je důležité odmítání těchto výrobků. V závěru pořadu si
někteří z nás prověřili své postřehy a poznatky
v krátké soutěži.
Tak zase za půl roku! Už se těšíme!
Prvňáci, druháci a třeťáci

16

Projekt Green Life

Dlabání dýní, průvod

Dne 26. října proběhla v našem Klubu malých Dubáčků dílnička. Vyráběly se svícny, lampiónky a nemohli chybět ani netopýři. Zároveň probíhalo
i dlabání dýní. Tímto děkujeme sponzorům za věnované dýně – manželé
Olivovi, paní Soňa Procházková.
Následující den jsme se sešli v hojném počtu na náměstí, odkud vyrazil
dušičkový průvod. Obě akce se vydařily. Těšíme se na další setkání s
Vámi.
Klub malých Dubáčků

Projektový den na SPŠ
Logopedické odpoledne
pro rodiče s dětmi
V Mateřské škole v Dubé se dne 25. 10. 2016 v 15 hodin konalo ve třídě
Berušek logopedické setkání rodičů a dětí v oblasti logopedické prevence. Aby se řeč správně rozvíjela, společně se tak snažíme podporovat
správný řečový vývoj dětí předškolního věku, procvičovat a upevňovat
výslovnost, ukazovat správnou cestu nácviku, poukázat na to, co všechno má vliv na správný vývoj řeči a budoucí schopnost zvládnout učivo
základní školy.
Byly procvičovány všechny oblasti psychomotorického vývoje (dech,
artikulace, mluvidla, jemná motorika, grafomotorika, hrubá motorika, fonematický sluch, rytmus) formou hry. Maminky se aktivně zapojily a praktickou formou dozvěděly, jak s dětmi pracovat na rozvoji správné výslovnosti,
případně jak zlepšovat špatnou výslovnost svých dětí.
Konkrétně jsme se s rodiči i dětmi přivítali, přítomní se seznámili
s programem. Poté následoval společný pozdrav v kruhu, motivace k procvičování hlásek R, Ř s obrázky. Pokračovali jsme dechovým cvičením
s bublajícím potokem a foukáním brčkem do sklenice vody, procvičováním
gymnastiky mluvidel – lízáním zmrzliny, artikulačním cvičením – „Máme
rýmu“ a návodem se správným tvořením hlásek R, Ř, rytmizací říkanky
„Ryby, rak“, krátkým pohybem s padákem, výslovností se zrcátkem, grafomotorickým cvičením – „Loďky a vlny“, pohybovou hrou „Na žraloka“
(procvičováním hrubé motoriky) a v neposlední řadě i tvořivými činnostmi
– výrobou rybníčku, vlepením rybiček a namalováním vodníka (procvičováním jemné motoriky).
Logopedické odpoledne bylo přístupné všem dětem z rozdílného
prostředí, různých národností, všech věkových skupin. Ve třídě byla k
nahlédnutí odborná literatura, pracovní listy, sada obrázků, logopedické
hry (pexesa), básničky či říkanky na procvičování řeči dle potřeby dětí.
Byly doporučeny a nabídnuty různé pomůcky k podpoře správného vývoje řeči.
Cílem projektu bylo zvýšení úrovně a kvality řečových dovedností
dětí, společným sledováním pokroku v komunikaci při spolupráci logopeda, pedagogů a rodičů,
naplněná radami a pomocí, které jsou nezbytné pro úspěšný rozvoj
řečových dovedností.
Děti si rozvíjejí své komunikační dovednosti i v rámci logopedických
„chvilek“ každodenní prevencí či reedukací i v běžné výuce. Ve školce
jsou zřízeny i logopedické koutky a herny obohaceny o logopedické pomůcky a moderní multifunkční techniku včetně různých aplikací.
Dle mého názoru byli rodiče i děti spokojené.
Michaela Součková
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V úterý 22.11.2016 se žáci 9. a 8. ročníku účastnili projektového dne na
Střední průmyslové škole Česká Lípa. Během dopoledne postupně absolvovali tři praktické dílny. V učebně fyziky se při pokusech z optiky přesvědčili,
že platí zákon odrazu i zákon lomu světla. V další třídě pracovali s elektronickými stavebnicemi a nakonec se v odborných dílnách seznámili s CNC
obráběcími stroji. A jak hodnotí tuto akci žáci?
Filip Cmunt
V úterý jsme byli na exkurzi v průmyslové škole v České Lípě. Shlédli jsme
tam hodně pokusů a fyzikálních jevů např. lom světla, světelné spektrum.
Také jsme si ukazovali obrábění materiálu. Tato exkurze byla velmi záživná a obsahově zajímavá.
Petr Žalovič
Dne 22.11.2016 jsme byli se třídou v České Lípě na Střední průmyslové
škole. Po příjezdu jsme se rozdělili do skupin a vystřídali jsme se na třech
stanovištích. Na prvním jsme byli v učebně fyziky, kde jsme pracovali se
světlem a pomocí skleněného hranolu jsme si vytvořili duhu. Na druhém
pracovišti jsme skládali elektrické obvody podle schématu a na třetím jsme
se seznámili s různými obráběcími stroji. Na škole se mi líbilo.
Adéla Pejpalová
V úterý jsme se v České Lípě účastnili exkurze na průmyslové škole. Celé
dopoledne bylo věnované fyzice. První hodinu jsme pracovali se světlem.
Druhou hodinu jsme se seznámili s automatizací „chytrého“ domu. Zbytek
času jsme strávili u obráběcích strojů.
Michaela Holíková, Šárka Švecová
V úterý 22.11 2016 jsme se zúčastnili exkurze na Střední průmyslové škole v České Lípě. Po příjezdu jsem se rozdělili do 3 skupin. Každá skupina
měla možnost si vyzkoušet různé technické pokusy např. zapnutí světla
pomocí mobilního telefonu, přelomení ocelové tyčinky atd. Pokusy byly
zajímavé a zábavné.
Mgr. Miroslava Sochová

V úterý 1.11. ráno proběhla na školním dvoře soutěž
ve sběru papíru. Pilní sběrači - Kuba a Honza
Janďourkovi, Kuba a Bára Matýsovi, Bára Malčíková,
Kája a Kačka Pokorné, Honzík Kubíček a Terka
Tomášková byli odměněni volnou vstupenkou do
ZOO Liberec. Děkujeme všem !
Nasbírali jste celkem 707 kg papíru a zachránili tak
10 stromů!

Česko zpívá
koledy

Přijďte si společně
s námi zazpívat
vánoční koledy
u příležitosti akce
Česko zpívá koledy.
Kdy a kde se sejdeme?

14. prosince 2016
od 18 hodin
na náměstí v Dubé.
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Zábavná matematika

23. listopadu jsme opět navštívili chovatelskou třídu, abychom zde plnili v pořadí již 3. aktivitu u zvířátek. První část hodiny proběhla v chovatelské učebně.
Rozdělili jsme se do dvojic a obdrželi jsme pracovní list. Tato hodina byla zaměřena na slovní úlohy o zvířátkách. Procvičili jsme si čtení s porozuměním,
zápis slovních úloh, příklady na násobení, dělení, odčítání, zápis odpovědí.
Zopakovali jsme si také čísla sudá a lichá. Pracovní list byl doplněn obrázky
zvířátek, které jsme si po splnění úkolů mohli vybarvit. Pak následovala chvilka potěšení s našimi mazlíčky. Aktivita pokračovala ve třídě, kde jsme horlivě
pracovali na konečném výstupu. To nás bavilo nejvíce. Ukázky prací jsme nalepili na čtvrtky ve tvaru zvířátek, které jsme předem barevně vyzdobili. Práce
nás bavila, bylo to prima.
Třeťáci s pí. uč. Kadlečkovou

ČESKÁ LÍPA

Jiráskovo divadlo
15. 12. 2016 - 19:00 FEŠÁCI: VÁNOČNÍ SALÓN A ROSŤA FIŠER
Legendární skupina, která příští rok oslaví 50 let na scéně, přijíždí s novým
vánočním salónem a speciálním hostem Rosťou Fišerem, který je druhým
Michalem Tučným. Vstupné: 250 Kč
6.1.2017 – 19:00 MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
TRADIČNÍ TŘÍKRÁLOVÉ PŘEDSTAVENÍ
Manželské vraždění - Eric-Emmanuel Schmitt - Souboj mezi mužem a ženou, ve kterém jde o život. Výkony Duška a Burgerové není možné nazvat
jinak než hereckým koncertováním. Vstupné:370.00 Kč
Crystal
20.12.2016 – 19:00 LUCIE BÍLÁ: BÍLÉ VÁNOCE
VÁNOČNÍ KONCERT ROKU! Lucie Bílá a její bílé Vánoce s kapelou Petra
Maláska. Vstupenky v prodeji od pondělí 24. října od 15 hodin v pokladně
KD Crystal a na www.cl-kultura.cz
7. 12. 2016 – 19:00 V JINÉM SVĚTĚ: VÁNOČNÍ ČAROVÁNÍ
Záhadolog Milan Doležal poodhaluje tajemství v magickém čase. Jaká kouzla
a věštění se používala za časů našich babiček? Vstupné:80 Kč
Vlastivědné muzeum a galerie
Galerie Chodba a Galerie Jídelna
do 31. 12. 2016 ÚRODA
výstava prací studentů Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem, Katedra výtvarné kultury.

ÚŠTĚK

Galerie U brány
do 31. 12. JIŘÍ RYVOLA - OBRAZY, KRESBY A GRAFIKY
Ve výběru z poslední tvorby představí autor mimo jiné i originální kresby
motivů z Úštěka.

Fešáci
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Kult ura

17.12.2016 9 – 17:30 SLET ANDĚLŮ - ÚŠTĚCKÝ ADVENT
(Vánoce jako od Lady) 16. ročník
Hromadný inscenovaný slet andělů z kostelní věže – první originální vystoupení v Evropě – 3x za den kolem 11., 14. a 17. hodiny, velké dobové
vánoční tržiště, celodenní program na hlavní scéně, andělé na chůdách,
pěvecké sbory s koledami …

Štědrovečerní bohoslužby
Všichni jsou srdečně zváni na
Štědrovečerní Bohoslužby, které se konají v:
kostele sv. Václava v Deštné od 16 hodin,
kostele Nalezení sv. Kříže v Dubé od 20,30 hodin,
kostele sv. Havla v Tuhani od 22 hodin.

Dovolujeme si vás informovat o výsledcích mladší přípravky. Naši kluci hrají již druhou sezonu.
V loňském ročníku jako nováčci soutěže si vybrali daň začátečníků a skončili s jednou výhrou
až v posledním utkání hluboko v poli poražených.
Letos ovšem nastal značný výkonnostní vzestup,
o čemž hovoří níže uvedené výsledky. Za zmínku
stojí například výhra 8 : 5 na hřišti Arsenalu Česká Lípa „A“, jednoho z největších favoritů soutěže. Na druhou stranu některé „lehčí“ zápasy zase
nedopadly podle našich představ, chyběla souhra
a bojovnost, a bohužel jsme proto zbytečně prohráli. Jarní část snad bude ještě lepší! Začínat
bychom měli doma 26. března 2017 zápasem
s Novým Borem „A“. Otázkou však je, zda nedojde k plánované změně celého systému soutěže.
Všichni jste srdečně vítáni, přijďte fandit!

Slavoj Dubá (mladší přípravka), sezona 2016 – 2017 (podzimní část)
3. 9. 2016
11. 9. 2016
18. 9. 2016
24. 9. 2016
28. 9. 2016
1. 10. 2016
5. 10. 2016
9. 10. 2016
12. 10. 2016
16. 10. 2016
23. 10. 2016
30. 10. 2016
6. 11. 2016

Nový Bor B
Slavoj Dubá
Slavoj Dubá
Skalice
Slavoj Dubá
Loko Č. Lípa B
Arsenal Č. Lípa A
Slavoj Dubá
H. Libchava / Kam.
Nový Oldřichov
Slavoj Dubá
Cvikov B
Slavoj Dubá

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Slavoj Dubá
St. Splavy / Doksy
Arsenal Č. Lípa B
Slavoj Dubá
Loko Č. Lípa A
Slavoj Dubá
Slavoj Dubá
Bukovany
Slavoj Dubá
Slavoj Dubá
Kamenický Šenov
Slavoj Dubá
Stružnice / H. Pol.

Celková počet
rekapitulace
Slavoj Dubá

počet
zápasů
13

počet
remíz
1

počet
proher
5

počet
výher
7

Rozšířená sestava týmu:
Honza Fejco, Sean Garrihy, Marián Harank,
Honza Janďourek, Kuba Janďourek, Dáda Kadleček (C), Míra Knap, Dan Kováč, Vašík Krs
(A), Sebík Samko, Kuba Slovák, Pája Šolc, Denis Zabilanský
Nejlepší střelci týmu: Sebík Samko, Dáda Kadleček
Nejlepší brankář týmu: Vašík Krs
Realizační tým:
trenér Václav Krs, asistent Karel Vokolek, časoměřič Karel Šedivý
–janbe–
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Sport

Sportu zdar a fotbalu zvlášť, vážení
přátelé naší malé dubské kopané!

15 : 12
2 : 12
10 : 1
4:7
6 : 15
5 : 11
5:8
13 : 8
12 : 8
0 : 17
9:9
15 : 3
12 : 9

celkové
bodů
skóre
22
118 : 110

