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KAM PO VÁNOCÍCH
S ODSTROJENÝM
STROMEČKEM
Po Dubé se po skončení vánočních
svátků každoročně povalují odstrojené stromečky téměř na každém rohu.
S jejich odvozem na sběrný dvůr potom mají naši zaměstnanci mnoho
práce. Proto vás žádám, abyste je
odkládali pouze na místa k tomu určená, a ta jsou následující:
bezprostřední okolí stanovišť separátů Na Výsluní, vedle bytovek
v Nedamovské ulici, na parkovišti
pod koupalištěm v Nedamově, na
parkovišti pod městským úřadem,
a v Zahradní ulici. Odvézt je můžete také přímo na sběrný dvůr, kde
budou následně všechny stromky
štěpkovány. V případě okolních obcí
můžete stromky zanechat rovněž u
separátů, odkud budou odklizeny.
Stromečky budou sváženy vždy
v pondělí a v pátek při vývozu odpadkových košů, a to v průběhu celého ledna. V žádném případě, prosím, nevhazujte stromečky ani do
popelnic, ani do kontejnerů.
Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Zuzka Martínková

SPLATNOST POPLATKU ZA ODPADY
Ani pro letošní rok se výše poplatku za svoz,
sběr, třídění a likvidaci odpadů nemění a zůstává tedy ve výši 450,- Kč za trvale hlášeného občana nebo rekreační objekt. Abyste
se vyhnuli zbytečnému navyšování poplatku
formou penále za jeho pozdní úhradu, je třeba poplatek za první pololetí (tedy alespoň ve
výši 225,-Kč) uhradit buď hotově, nebo převodem na účet města do 31. ledna 2017.
EKO

JUBILEA

Knotová Blanka, Dubá
Melicharová Věra, Dubá
Skalická Miloslava, Horky
Škodová Hana, Dubá
Kulhanová Drahomíra, Deštná
Hliňák Miroslav, Dubá
Maříková Marie, Dubá
Šimková Alena, Dubá

80 let
87 let
83 let
88 let
85 let
70 let
70 let
70 let

Nesbírat po psech výkaly
je porušením vyhlášky
Osobně bych nový rok raději zahájila veselejším tématem,
ovšem vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu stížností na
neukázněné pejskaře se bohužel nevyhnu tomu, abych opět
nemusela napsat článek – doslova o h…ě. Po každém apelu ze strany úřadu se situace s odklízením psích exkrementů trochu zlepší. Ono zlepšení ale většinou některým lidem
nevydrží na dlouho a vše se velice rychle vrátí do starých
kolejí.
Výsluní, náměstí, prostor kolem pošty, za Restaurací u Nováků, Sadová a Vodní ulice, trávník u bytovek v ulici Luční,
nebo travnatý svah u prodejny potravin vedle radnice, tak
to jsou největší „minová pole“.
A teď upřímně. Je mezi vámi někdo, komu je jedno, že
šlápne do ….? Silně o tom pochybuji.
Znovu připomínám, že neodklizení exkrementů po vlastním psovi, s nímž jdete ven je porušením obecně závazné
vyhlášky. V případě, že na tento fakt někdo upozorní, nebo
budete viděni zaměstnanci města, bude následovat vytýkací
dopis a v opakovaných případech bude celá věc postoupena
přestupkové komisi, která může uložit finanční postih. Výmluva, že nemáte doma tolik pytlíků opravdu není na místě,
neboť každý, kdo řádně platí poplatek za psa, má možnost si
na úřadě zcela zdarma vyzvednout pytlíky na psí exkrementy. Pak už jen stačí přestat dělat „že nic nevidím“, ohnout se
a je to. Nebolí to, věřte mi, také se takhle ohýbám…
Závěrem vás znovu žádám, SBÍREJTE PO SVÝCH
PSECH VÝKALY, ušetříte si zbytečné starosti a našim zaměstnancům hodně nepříjemné práce.
Zuzka Martínková

Z městské matriky
Dne 1. 2. 2017 uplyne 30 let od
chvíle, kdy nás navždy opustil náš
tatínek a dědeček pan Josef Tomsa
z Dubé. S láskou a bolestí v srdci stále
vzpomínají děti s rodinami.
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Horký popel do popelnic nepatří
Každý rok se v Dubáčku můžete dočíst, že někteří občané nedbají našich upozornění a bezhlavě
sypou horký popel do plastových sídlištních kontejnerů či do popelnic, které mají přiděleny. Jen
v listopadových zásazích dubských hasičů se o
podobné situaci píše hned dvakrát. Těžko říci,
jestli jde opravdu o lidskou nedbalost, nebo je
horký popel do kontejnerů vhazován zcela vědomě. Že z něj stále sálá teplo by přeci poznalo i
malé dítě! Kontejner v Nedamově se podařilo zachránit, vzniklé poškození na štěstí nemá vliv na
jeho funkčnost, protože došlo jen k menší deformaci, nikoliv k prohoření. To druhý „chudák“ v Zátyní už tolik štěstí neměl. Škoda vzniklá svozové
firmě činí 7.500,- Kč. Ráda bych podotkla, že není
topné sezóny, aby právě v Zátyní neshořel aspoň
jeden kontejner! Svozová firma proto pochopitelně
apeluje na město, aby opětovně informovalo občany o nutnosti nechat popel zcela vychladnout, než
bude vhozen do popelnic či kontejnerů. Proto vás
všechny ŽÁDÁM, v žádném případě nevyhazujte
do odpadových nádob horký popel.

Škoda nemusí vzniknout pouze na nádobě
samotné, kdyby se horký popel smísil s ostatním odpadem uvnitř svozového vozu, může
dojít k zahoření celého obsahu, což by mohlo způsobit škodu v řádech milionů. Ostatně
v minulosti již k zahoření odpadu ve voze při
cestě na skládku došlo a poškození vozidla se
podařilo zabránit jen díky okamžitému zásahu posádky.
Upozorňuji, že pokaždé, když závozníci narazí na nádobu, jíž není možné vysypat, a to právě
kvůli sálajícímu teplu z popela, hlásí mi tuto skutečnost a po dohodě se mnou takovou nádobu
nechávají v původním stavu na místě. V případě,
že k této situaci dojde, nebude zajišťování žádný
náhradní svoz, naopak, je-li nádoba poškozena a
viník je zcela očividný, může po něm být požadována náhrada škody v plné výši.
Všechny proto znovu žádám, NESYPEJTE
horký popel do popelnic.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

PODĚKOVÁNÍ
Tímto bych ráda poděkovala dubským dobrovolným hasičům za jejich
profesionální přístup při jejich práci, obzvláště panu Tomáši Maříkovi.
Moc děkuje Lenka Jančáková

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych prostřednictvím Dubáčku vyjádřit poděkování městu Dubá,
které na základě žádosti obyvatel
Výsluní zajistilo rozšíření veřejného
osvětlení, respektive přidání nové
lampy ke schodišti vedoucímu na
sídliště. Cesta po schodech je nyní
podstatně bezpečnější. Děkujeme.
Renata Dvořáková

KONTAKTY NA MĚSTSKÝ ÚŘAD DUBÁ
Jméno

funkce

tel. číslo

Mgr. Zdeňka Šepsová
Tomáš Novák (SLK)
Bedřich Janďourek
Leona Maříková
Libuše Benešová
Danuše Červená
Ing. Irena Žalovičová
Alena Buřtová
Zuzana Martínková
Ing. Josef Štveráček
Zbyšek Stibor
Věra Králová
Lenka Čermáková
Barbora Tomášková
Ing. Petr Kmínek
Martina Šepsová
Ludmila Plzáková
Bc. Lucie Heringová
Miroslava Papírníková
Vladimír Knap

starostka
místostarosta
tajemník
sekretariát
správa domů
mzdová účetní
hlavní účetní
účetní
ekolog
lesní hospodář, ochrana ŽP
lesník ML
stavební úřad
stavební úřad
přestupky
investiční a proj. příprava
koordinátor VPP
poplatky
infocentrum, spisovna
matrika, evidence ob.
městská údržba

725 071 130, 487 870 535
602 417 721
606 372 922, 487 870 496
487 870 201
728 168 134, 487 870 201
487 870 201
487 870 201
487 870 201
724 857 243, 487 870 201
607 851 462, 487 870 201
606 904 093, 487 870 201
487 870 103
487 870 103
487 870 201
606 077 702, 487 870 201
606 826 945, 487 870 201
487 870 201
736 126 063, 487 870 490
487 870 201
607 933 058, 487 870 201

e-mail
starostka@mestoduba.cz
novak.mistostarosta@seznam.cz
tajemnik@mestoduba.cz
sekretariat@mestoduba.cz
sprava.domu@mestoduba.cz
ucetni@mestoduba.cz
ucetni1@mestoduba.cz
ucetni2@mestoduba.cz
ekolog@mestoduba.cz
lesni.hospodar@mestoduba.cz
lesnik@mestoduba.cz
stavebni.kralova@mestoduba.cz
stavebni.urad@mestoduba.cz
prestupky@mestoduba.cz
dotace@mestoduba.cz
koordinator@mestoduba.cz
poplatky@mestoduba.cz
podatelna@mestoduba.cz
matrika@mestoduba.cz
udrzba@mestoduba.cz

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. 10/2016 ze dne 15. prosince 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 paní Mgr. Janu Maškovou a paní Evu Jelenovou a zapisovatele usnesení pana Tomáše
Nováka (ODS).
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený program veřejného zasedání Zastupitelstva města Dubá č. 10/2016.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 8/2016 ze dne 20. října 2016 a č. 9/
2016 ze dne 22. listopadu 2016, včetně nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 9/2016 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha.
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr
byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost –
složka č. 21/15): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o pozemkovou parcelu
parcelní číslo 261/11, ostatní plocha (jiná plocha),
o výměře 43 m2, v obci Dubá, katastrální území
Deštná u Dubé. Strana kupující: pan K.N., kupní
cena činí 1 720,- 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

4b) ROZHODLO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě doporučení odborného lesního hospodáře Městských lesů Dubá Ing.
Štveráčka odkoupit do vlastnictví města Dubá
(písemná nabídka – složka č. 24/16) nabízené
pozemky včetně porostů: pozemkovou parcelu
parcelní číslo 2339/8, lesní pozemek, o výměře 8 285 m2, pozemkovou parcelu parcelní číslo
2339/9, lesní pozemek, o výměře 2 046 m2, pozemkovou parcelu parcelní číslo 2339/10, lesní
pozemek, o výměře 4 280 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Jedná se o pozemky, které bezprostředně navazují na městské lesní pozemky, tvoří ucelený komplex lesních pozemků,
a proto je vhodné, aby je město Dubá získalo do
svého vlastnictví. Strana prodávající je společnost Podještědská stavební s.r.o., se sídlem Liberec, kupní cena činí 219 165,- Kč plus poplatky.
Kupní cena bude poukázána v den podpisu kup-
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ní smlouvy na zvláštní bankovní účet „Advokátní
úschova“. Následně nejpozději do deseti dní po
provedení vkladu vlastnického práva k předmětu
prodeje, bude kupní cena převedena z Advokátní
úschovy na bankovní účet strany prodávající.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4c) 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 IP-124006845/003, CL_Horky u Dubé ppč. 157, přípojka
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, v celkové délce 9 bm, na části městského pozemku pozemkové
parcele parcelní čísla 200/1, v obci Dubá, katastrální území Horky u Dubé. Jednorázová finanční
náhrada za zřízení práv odpovídajících věcnému
břemeni služebnosti je sjednána ve výši 1 000,- Kč
bez DPH. Budoucí strana oprávněná hradí všechny
související poplatky.
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 IV12-4014968/002, CL_Dubá, Luční st. p. 440/7,
nové kNN, 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, v celkové délce 85 bm, na částech
městských pozemků: pozemkových parcel parcelní čísla 298/1, 307/9, 3002/1 a stavební parcele parcelní číslo 440/1, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Jednorázová finanční náhrada
za zřízení práv odpovídajících věcnému břemeni
služebnosti je sjednána ve výši 5 000,- Kč bez
DPH. Budoucí strana oprávněná hradí všechny
související poplatky.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva předloženou písemnou žádost
pana B.S., týkající se uzavření dodatku č. 1 k
uzavřené darovací smlouvě ze dne 21. 12. 2011,
mezi panem B.S. (strana darující) a městem Dubá
(strana obdarovaná), kromě jiného i na darování
nemovitostí – pozemků pozemkové parcely parcelní číslo 335/23, ostatní plocha (ostatní komunikace), o výměře 993 m2, a pozemkové parcely
parcelní číslo 335/26, ostatní plocha (ostatní ko-

munikace), o výměře 21 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Tento majetkoprávní úkon byl
schválen Zastupitelstvem města Dubá číslo usnesení 4d-10/2011 ze dne 15. 12. 2011. Dodatek
č. 1 se týká úpravy v článku 5. uvedené darovací
smlouvy, kde bylo ujednáno, že strana darující je
povinna na své vlastní finanční náklady provést
odbornou firmou dokončení závěrečné povrchové
úpravy (asfaltový potah) uvedené místní komunikace na darovaných pozemcích, a to nejpozději
do pěti let ode dne podpisu darovací smlouvy.
V případě, že by strana darující tento svůj závazek v uvedené lhůtě nesplnila, má město Dubá
právo od darovací smlouvy odstoupit. Doba splnění tohoto závazku se prodlužuje z pěti let na
deset let, to je tedy nejpozději do termínu 21. 12.
2021, viz příloha písemné vyjádření strany darující o uznání závazku ze dne 6. 10. 2016.
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. 11. 2016, který byl 9 milionů 904 tisíc Kč;
saldo příjmů a výdajů za leden až listopad roku
2016 skončilo záporným výsledkem ve výši 2 miliony 780 tisíc Kč.
5b) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočtovou změnu č. 9 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 a snižuje schodek z -5,7 milionů Kč na -5,089 milionů Kč. Navýšení na straně příjmových položek na základě
skutečně přijatých plateb nad rámec rozpočtu:
1351 – Odvod loterií a podobných her o 26 tisíc
Kč, 1355 – Odvod z výherních hracích přístrojů o 7 tisíc Kč, 1361 – Správní poplatky o 47 tisíc Kč. Snížení položky 2460 – Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva o 2 tisíce Kč,
splátky jsou již splaceny v plné výši. Na straně
příjmů je navýšen rozpočet u položek souvisejících s přijatými a očekávanými dotacemi. Příjmová položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté
transfery ze státního rozpočtu se navyšuje celkem o 315 tisíc Kč, a to z těchto důvodů: o 72 tisíc Kč – dotace od ministerstva vnitra na hasiče, zároveň se navyšuje výdajový paragraf 5512
– Požární ochrana – dobrovolná část o 243 Kč
tisíc na dotaci VPP bez navýšení ve výdajích. Příjmová položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů se navyšuje celkem o 327 tisíc Kč
a to z těchto důvodů: o 270 tisíc Kč – na dotaci
na opravu hřbitovní zdi, bez navýšení ve výdajích, o 50 tisíc Kč – o dotace pro mateřskou školu, zároveň se navyšuje výdajový paragraf 3111
Mateřské školy, o 7 tisíc Kč – o dotaci pro základní školu, zároveň se navyšuje výdajový paragraf
3113 Základní školy. Na straně příjmů dochází
dále k těmto úpravám: 3319 – Ostatní záležitosti
kultury navýšení o 9 tisíc Kč o přijaté dary, 3639
– Komunální služby navýšení o 47 tisíc Kč o příjmy z prodeje pozemků, 5512 – Požární ochrana
–dobrovolná část – snížení o 47 tisíc Kč o pojistné náhrady, 6171 – Činnost místní správy – navýšení o 20 tisíc Kč o přijatou pojistnou náhradu.
Na straně výdajů kromě výše uvedených dotací
se zvyšuje paragraf 3319 – Ostatní záležitosti

kultury o 17 tisíc Kč a snižuje se paragraf 3541
– Prevence před drogami o 8 tisíc Kč. Celkem
se strana příjmů zvyšuje o 749 tisíc Kč a strana
výdajů o 138 tisíc Kč vše před konsolidací. Plánovaný schodek rozpočtu na letošní rok se úpravou
snižuje na -5,089 milionu Kč.
5c) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva rozpočet města Dubá na rok
2017, viz příloha.
pro schválení: 6 proti schválení: 3 zdrželo se: 0

komentář starostky: Rozpočet města je základním materiálem, podle kterého se řídí
veškeré finanční hospodaření města v daném
rozpočtovém roce. Pravidla jeho sestavení,
projednávání a schválení jsou daná zákonem
o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění,
zákonem o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů č. 250/2000 Sb., v platném znění,
a dále zákonem o státním rozpočtu. V místním
měřítku je podkladem rozpočtu rozpočtový výhled a zastupitelstvem města chválený dokument Plán rozvoje města Dubá na roky 2013
– 2017. K finančnímu hospodaření města mají
občané právo se vyjadřovat, nahlížet do rozpočtu i do závěrečného účtu města. Proto je
návrh zveřejňován na úřední desce a webových stránkách města: www.mestoduba.cz.
Návrh rozpočtu města Dubá je předkládán jako
schodkový ve výši 2 milionů Kč a bude kryt z finančních prostředků na účtech města. Daňové
příjmy představují nejvýznamnější část příjmů
obce. Jejich výše se odvíjí od celorepublikových daňových výnosů, které se následně přerozdělují podle ustanovení zákona o rozpočtovém určení daní. Do rozpočtu jsou zapojené
příjmy z dotací na mzdu zaměstnanců na veřejně prospěšné práce a předpoklad 400 tisíc
Kč na obnovu městské památkové zóny, ostatní
transfery ze státního rozpočtu, případně z rozpočtu EU či Libereckého kraje budou doplňovány v rámci rozpočtových opatření v průběhu
roku. Základem rozpočtového hospodaření jsou
běžné provozní výdaje včetně oprav majetku,
které jsou přibližně 31 443 500,- Kč. Přímo do
rozpočtu jsou zapojené i výdaje na investiční
akce, které by se měly uskutečnit v roce 2017,
v celkové výši 5 500 000,- Kč. Hlavní investice
v roce 2017 budou: pokračování rekonstrukce
Slávie, pokračování oprav sklípků v ulici Sadové a projektové dokumentace na komunikace
na sídlišti Výsluní a chodníky v Deštné.
Rekapitulace:
Daňové příjmy:
26 604 000,- Kč
Běžné výdaje:
31 443 500,- Kč
Nedaňové příjmy:
2 859 000,- Kč
Kapitálové (investiční) výdaje: 5 500 000,- Kč
Kapitálové (investiční) příjmy:
150 000,- Kč
Konsolidace výdajů:
165 000,- Kč
Přijaté transfery neinvestiční: 5 330 500,- Kč
Celkem výdaje:
36 778 500,- Kč
Přijaté transfery investiční:
0,- Kč
Konsolidace příjmů:
165.000,- Kč
Výše navrhovaného schodku rozpočtu
Celkem příjmy:
34 778 500,- Kč
tedy činí 2 miliony Kč.
V souladu s ustanovením zákona č. 250/2000
Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, byl návrh rozpočtu zveřejněn
po dubu nejméně 15 dnů před jeho projednáváním v zastupitelstvu města. Připomínky k návrhu
rozpočtu mohli občané uplatnit buď písemně ve
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lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně
na zasedání zastupitelstva.
6) VYDALO na návrh paní starostky podle
ustanovení § 43 a § 54 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění, Změnu č. 1 Územního
plánu Dubá formou opatření obecné povahy, viz
příloha.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

7) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
předloženou výroční zprávu o činnosti Základní
školy Dubá – příspěvková organizace, za školní
rok 2015 – 2016, viz příloha.
komentář starostky: Děkuji ředitelce základní
školy paní Mgr. Jindřišce Skalické a všem pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům
školy za jejich celoroční práci.
8) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
předloženou výroční zprávu o činnosti Mateřské
školy Dubá – příspěvková organizace, za školní
rok 2015 – 2016, viz příloha.
komentář starostky: Děkuji ředitelce mateřské
školy Mgr. Zdeně Šindelářové a všem jejím zaměstnancům za odvedenou práci v uplynulém
školním roce.
9) VZALO NA VĚDOMÍ rezignaci paní Marie
Vinklerové na výkon funkce člena Osadního výboru Lhota.
JMENOVALO na návrh paní starostky nového člena Osadního výboru Lhota paní Jarmilu
Richtovou, adresa místa trvalého pobytu Dubá,
Lhota.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

10) STANOVILO na návrh paní starostky data,
časy a místa konání řádných veřejných zasedání
Zastupitelstva města Dubá v roce 2017. Veřejná
zasedání se budou konat ve čtvrtek od 18 00 hodin v termínech: 26. ledna, 16. února, 23. března, 20. dubna, 25. května, 22. června, 21. září,
19. října, 23. listopadu a 14. prosince.
Místo konání zasedání: Dubá, Dlouhá ulice čp.
86 (Klubový dům, zasedací místnost) s výjimkou
termínů 20. dubna (místo konání ve Dřevčicích)
a 19. října (místo konání v Deštné).

rozšíření veřejného osvětlení a obnova křížku
nad vsí, vše ve Dřevčicích
- komplexní rekonstrukce výpusti a oprava
hráze (eroze) rybníka v Nedamově
b) stavby silnice I/9, obchvat města Dubá
c) pozvání na štědrovečerní bohoslužby v sobotu dne 24. 12. 2016 od 16.00 hodin
v kostele sv. Václava v Deštné a od 20.30 hodin
v kostele Nalezení sv. Kříže v Dubé, a pozvání
na vánoční bohoslužbu při svíčkách v úterý dne
27. prosince 2016 od 17.00 hodin v kapli sv. Jana
Nepomuckého na Dražejově
d) pozvání na silvestrovský ohňostroj v sobotu dne 31. 12. 2016 od 18 hodin na autobusovém nádraží v Dubé
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Tomáš Novák, místostarosta města Dubá

Příští veřejné
zasedání zastupitelstva
se bude konat
26. ledna

PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom touto cestou poděkovali
partě mladých lidí, kteří již několik let
pomáhají držet při životě tradici, že
5. prosince chodí městem Dubá Mikuláš, Andělé a tlupa čertů. Každý rok
začínají zastávkou na Masarykově
náměstí a pokračují do jednotlivých
domácností. Letos tento den vyšel
na pondělí, i když někteří museli na
noční směnu, přesto se vydali městem
alespoň v menší skupince. Děkujeme
za každoroční výstup i k nám na Vyhlídku.
Janďourkovi

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

11) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
a) seznamu zrealizovaných investičních
akcí města Dubá v roce 2016
- oprava střešního pláště (opravy krovu
a chemické ošetření krovu, nátěr střechy, výměna klempířských prvků, přezdění komínů, výměna části podlahy na půdě) na městské budově
čp. 192 ve Šolní ulici v Dubé
- oprava hřbitovních zdí a výsadba zeleně
na hřbitově v Dubé
- rozšíření kamerového systému města
Dubá (instalace otočné kamery) v ulici Požárníků v Dubé
- probíhající rekonstrukce městské budovy
(Slávie – oprava sálu a jeho příslušenství III. etapa, technické zabezpečení budov, vzduchotechnika, měření a regulace 1. část, elektroninstalace
a elektrická požární signalizace 1. část) čp. 217
v Českolipské ulici v Dubé
- výměna oken na městské budově čp. 42,

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.

Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá v listopadu
l Dne 2.11.2016 od 06:30 do 07:06 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k mezikrajské výpomoci při dopravní nehodě na komunikaci I. třídy, číslo: 9 v KÚ Medonosy ve Středočeském kraji s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po
příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna dopravní
nehoda osobního automobilu, který se nacházel mimo komunikaci převrácený na střeše. Tři osoby byly v době příjezdu naší jednotky mimo vozidlo
bez zranění. Vozidlo bylo zajištěno proti možnému vzniku požáru – odpojení AKU a úniku provozních kapalin. Na místě jednotka z Hasičského záchranného sboru ÚO Mělník, které bylo místo zásahu předáno a jednotka
se dle pokynu velitele zásahu vrátila na základnu.

l Dne 3.11.2016 od 18:54 do 19:30 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do Poštovní ulice v Dubé s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn porušený rozvod
ústředního topení ve II. nadzemním podlaží od kotle na tuhá paliva. V době
příjezdu jednotky byli uživatelé mimo objekt. Na místě bylo provedeno vybrání kotle, ochlazení stoupačky a vypnutí oběhového elektrického čerpadla.

Jen tak u stromečku

l Dne 5.11.2016 od 12:39 do 12:52 hodin vyjela jednotka k požáru do
Nedamova s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár komunálního odpadu
v plastovém kontejneru na parkovišti u Černého mlýna. Lokalizace a následná likvidace byla provedena jedním vysokotlakým proudem.
Požár byl beze škody, uchráněn byl plastový kontejner na komunální odpad
v hodnotě 7.500,- Kč. Příčina vzniku požáru byla hrubá nedbalost – vysypání žhavého popela, nebo úmyslné zapálení.
l Dne 13.11.2016 od 11:24 do 12:10 hodin vyjela jednotka k požáru do
obce Zátyní s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár plastového kontejneru
na komunální odpad ve IV. fázi požáru. V bezprostřední blízkosti byl umístěn druhý kontejner, který byl odtažen z dosahu sálavého tepla z důvodu
jeho deformace, popřípadě zahoření. Lokalizace a následná likvidace byla
provedena jedním vysokotlakým proudem. Pomocí ženijního nářadí bylo
provedeno rozhrnutí hořícího odpadu a jeho následné dohašení. Škoda na
kontejneru byla vyčíslena na 7.500,- Kč, uchráněn byl další kontejner ve
stejné výši. Příčina vzniku požáru byla hrubá nedbalost – vysypání žhavého popela, nebo úmyslné zapálení.
Jaroslav Hoza, velitel jednotky

TELEFONNÍ ČÍSLO
NA DUBSKÉ HASIČE: 725 076 553

V neděli 27.11. při rozsvícení vánočního stromečku pěvecký sbor Jen tak
přispěl k předvánoční atmosféře svými úžasnými spirituály.
Pro mnohé návštěvníky to bylo velké překvapení, že máme v Dubé takové
pěvecké seskupení. Pro náš fanklub to však nebylo nic nového. Už teď
se těšíme na půlnoční mši v Dubé, kde má soubor už své pevné místo.
Ať vám to stále pěkně zpívá! Fanklub Jen tak

PLACENÁ INZERCE

Autodoprava Kos
nabízí dopravu vozidlem
VW Crafter MAXI euro 5.
Výška nakladového prostoru
190 cm, šíře 175 cm,
délka 430 cm, váha nákladu
do cca 1 500 kg
Cena přepravy dohodou.
ODVEZU PŘIVEZU,
SPOLEHLIVĚ I V MRAZU!
Lukáš Kos, Doksy
autodoprava.kos@seznam.cz
Tel. +420 777 804 573
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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 - 2017
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Krajská nemocnice Liberec, a.s.
zubní ordinace Jablonecká ul. 15
(budova LDN)
Telefon: 485 312 187

Liberecká dentální s.r.o.,
Soukenné náměstí 121/1, Liberec
(budova Dunaj – 4. patro)
Telefon: 777 738 625

Ordinační hodiny: soboty, neděle, svátky
od 8.00 -15.00 hodin,
od 12.00 -12.30 hodin přestávka

Ordinační hodiny: soboty, neděle, svátky
od 18.00 -22.00 hodin

9
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PLACENÁ INZERCE
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Kamenné bohatství

Pro Chráněnou krajinnou oblast Kokořínsko se
používá termín „pískovcový fenomén“, protože
pískovcové skalní útvary jsou pro Kokořínsko
typické a na pískovec jsou vázány i rostlinné a živočišné druhy. Tektonickým porušením
a zvětráváním pískovce vznikly mnohdy až bizarní tvary. Slepence, zpevněné železitými
minerály, dovolují vytvářet skalní útvary, nazývané pokličky – nejznámější jsou u Mšena,
ale podobné tvary se nacházejí i jinde, například na Rači. Selektivní zvětrávání stojí také
za vznikem nejznámějšího skalního útvaru na
Dubsku – Čapské palice.
Při bližším pohledu na skalní bloky vidíme
nejčastěji tak zvané voštiny, které svůj název
dostaly pro podobnost s včelími plástvemi. Někde se železité pásky v pískovci zkroutily a zvlnily, takové železité inkrustace se nacházejí na
Kamenném vrchu u Křenova nebo třeba na Mariánském vrchu u Drchlavy, ale v menší míře na
mnoha jiných místech.
Pískovec pro svou snadnou opracovatelnost
se stal důležitým stavebním materiálem, ale tako
do něj byly hloubeny sklepy, hospodářské prostory i obytné místnosti. Například skalní místnost
za čističkou nebo pod Husarskou soutěskou,
úkryt pro dělníky v lomu představovala Kameníkova jizba u Plešivce.
Do pískovcových skal byly na mnoha místech
v okolí Dubé zasekány i cesty a později také silnice. Skalním cestám se v zajímavé přednášce
u příležitosti Dnů evropského dědictví věnoval
geolog Mgr. Jiří Adamovič. Pro pěší byly do
skal vysekány schodiště – třeba na Panskou
Ves, a pískovcové stěny u cest zdobí mnohde

Bývalý lom u Lopušáku
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reliéfy, znázorňující nejčastěji Ukřižování či Madonu, jako u Dražejova, za čističkou v Dubé či
u Pavliček.
Pískovec pro stavební účely se těžil většinou
v podobě tak zvaných štuk, využití ale našel i na
parapetech oken a ostění dveří, tvoří obkladové
desky podezdívek domů a podobně. Malé lomy
byly v okolí Dubé na mnoha místech, velký bývalý lom můžeme vidět například v Rozprechticích.
Využitím pískovce ve zdejším regionu se podrobně zabývala Zuzana Hokešová v diplomové práci
Pískovec v tradiční vesnické kultuře oblasti Kokořínska, dostupné na internetu.
Kromě pískovce se vyskytují na Dubsku vulkanické horniny. Trachyt a znělec tvoří vrcholy
Vlhoště, Nedvězí a Vrátenské hory, čediče nalezneme na Ronově, Koreckém vrchu, na Dubové hoře či Velkém Beškovském vrchu. Dodnes se
těží znělec na Maršovickém a Tachovském vrchu,

Pískovcové útvary na Rači

Stěna – lom v Rozprechticích

bývalý lom na bazaltoidní horninu se dochoval na
Mariánském vrchu u Drchlavy.
Kromě pískovce býval na stavbu domů často používán poměrně měkký světlý lomový kámen, který je běžně nazýván opukou. Geolog
Jiří Adamovič ale upozorňuje, že se nejedná
přesně o opuku, ale o vápnité písčité prachovce
až jemnozrnné prachovité pískovce, které tvoří uvnitř kvádrových pískovců dvě polohy nad
sebou, každá v mocnosti 8-15 m. Ty dvě polohy prachovců jsou oddělené asi 10 m mocným
kvádrem - v němž jsou vysekané třeba sklepy
v Sadové ulici.
Jak vysvětluje Mgr. Adamovič, tyto „opuky“,
ze kterých se v Dubé stavělo, tvoří v podstatě
všechny plošiny kolem města. Naposled byly odkryté v celé délce stavby obchvatu. Pro získání
kamene tak kdysi stačilo kopnout kdekoliv při horní hraně roklí, které se do těchto plošin zařezávají. Takové lůmky bývaly kolem Lopušáku a dál
v rokli směrem na Krčmu, pak nalevo od silnice
na Dřevčice, v levém boku údolíčka pod Ženatého zahradou a vpravo i vlevo u silnice na Pavličky, hned za sběrnými surovinami, nebo směrem
na Vrchovany. V Bílém dole směrem na Pavličky
se tyto „opuky“ těžily na pálení vápna, však původně se důl jmenoval Vápenný. Vlevo od silnice
stávala vápenka.
Kromě těchto prachovců se nedaleko Dubé
lámaly skutečné opuky, a to v lomu za kostelem v Deštné. Ty jsou ze stejné jednotky jako
klasická „zlatá opuka“ z pražské Bílé hory nebo
z Přední Kopaniny. Lom pravděpodobně ale stačil jen pro Deštnou, případně Zakšín, uvádí Mgr.
Adamovič.
–myš–

Zimním lesem kolem Deštné

Výchozím bodem přibližně 5,5 km dlouhé vycházky bude tentokrát Deštná, kde se nachází nejstarší památka na Dubsku – kostel sv. Václava. Po
prohlídce kostela půjdeme asi 300 m po chodníku směrem k Dubé a odbočíme doprava po žluté
turistické značce. Vystoupáme hlubokým
úvozem, zatesaným do pískovcové skály,
na vrcholku se dáme mírně vpravo lesní
cestou, zatímco značka odbočuje pěšinou nalevo. Sejdeme k rozcestí – používaná cesta vede v přímém směru po
vrstevnici, pod ní je původní úvoz, doleva
odbočuje zanedbaná cesta k Vrabcovu.
My půjdeme přímo nebo starým úvozem,
který je v horní části hluboko zasekaný
do skály. Staré cesty vysekané v pískovcových skalách jsou velmi cennými doklady historie zdejšího regionu.
Vystoupáme na křižovatku, kde odbočíme ostře doprava starou úvozovou
cestou, která se vine vzhůru. V jednom
místě se cesta stává méně zřetelnou, ale
vzápětí je její trasa opět dobře viditelná.
Mírně se stáčí vlevo a stoupá na návrší. Vlevo ji
lemuje mladý porost, vpravo za statnými borovicemi prosvítají pastviny v údolí. Z vrcholu se pak

otevře výhled na zvlněné plochy pastvin a polí,
lemovaných kopci.
Cesta hlubším úvozem klesá k neohrazené
pastvině s mysliveckou kazatelnou, po vyjetých
kolejích obejdeme její cíp a na rozcestí u velkého

Výhled z návrší

balvanu se dáme rozježděnou cestou doleva. Po
pár desítkách metrů odbočíme doprava. Mineme

myslivecký seník a stoupáme velmi pěkným lesem, poté cesta klesá a opět stoupá. Na rozcestí
se dáme vpravo. Cesta míjí vrcholek a za ním se
rozdvojuje. Dáme se pěšinou vlevo. Nad námi se
za stromy tyčí mohutný skalní blok, pěšina jej obchází a o něco dále dojdeme k bělostné
hradbě skal, kde zabočíme zeleně značenou pěšinou ostře doleva dolů.
Míjíme nakopané paseky, cesta se
rozšiřuje, je rozježděná. Sejdeme až na
rozcestí, kde se dáme, stále po zelené
značce, opět doleva. Procházíme údolím,
z pravé strany se tyčí působivé skalní útvary, vlevo se stráň mění v mokřiny. U bývalé
pískovny odbočuje doprava nahoru pěšina naučné stezky Dubsko-Kokořínsko, my
ale jdeme po zpevněné cestě rovně. Po
levé straně se rozkládá přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky. Zpevněná
cesta ústí na silničku od Rozprechtic. Zabočíme doleva na mostek přes horní tok
Liběchovky, za ním stojí informační tabule
o mokřadní louce Vrabcov. Mineme historický Vrabcovský mlýn, novým majitele překřtěný
na Dědův, a okolo dalších dvou domů se po žluté
turistické značce vrátíme do Deštné.
–myš–

Horní tok Liběchovky

Cesta zasekaná do skály

Hradba skal i pěšiny
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Skalní útvary vedle cesty

Horní tok Liběchovky

Vrabcovský mlýn

Ze života škol
Mikulášská
nadílka

V pondělí 5. prosince náš klubík navštívil Mikuláš, anděl i čert. Chválili i trošku hubovali, poslechli si básničky a písničky dětí. Každý
dostal svůj balíček s dobrotami a čert se nakonec do pekla vrátil s prázdnou. Děkujeme
všem, kdo přišli. Za rok k nám přiletí zas!
Klub malých Dubáčků (Foto: Martin Ruper)

Běh 17. listopadu

Letošní 44. ročník Běhu 17. listopadu proběhl
ve středu 16. listopadu. Zúčastnili se ho všichni
přítomní žáci naší školy i zdejší mateřské školy.
Připravili jsme pro ně okruh kolem dubské
historické památky: sušárny chmele. Plakáty
po městě žáci pozvali na tuto akci i rodiče. Pro
závodníky byly otevřeny i vnitřní prostory sušárny
na převlečení. Zájem o běh byl přiměřený.
Jako startér se k běžcům postavil pan učitel
Josef Koza, zakladatel běhu. Společně s ním se
podílel na organizaci i pan učitel Petr Čech.
Proběhlo vše podle připraveného časového
rozpisu. Viděli jsme od účastníků jak hodnotné
výkony, tak i statečnost od těch, co moc běhu
neholdují. Běh pak byl zakončen vyhlášením vítězů a předáním medailí.
Děkuji kolegům i hostům za pomoc při zdárném průběhu oslavy Dne studenstva.
Mgr. Ladislav Novotný

Mikuláš, andělé
a čerti

V pondělí 5. prosince jsme měli ve třídě návštěvu. Hned na začátku první vyučovací hodiny byl
slyšet z chodby velký hluk doprovázený zvoněním.
Všichni jsme už věděli, co nás čeká a kdo se objeví. To už někteří z nás pomalu zalézali pod lavice. Netrvalo dlouho a ozvalo se zaklepání. Přišel
Mikuláš v doprovodu dvou andělů. Všichni jsme je
přivítali písničkou byli jsme odměněni sladkou odměnu. Ale za dveřmi se stále ozýval hrozný hluk.
Paní učitelka se nás zeptala, zda chceme do třídy
vpustit čerty. Souhlasili jsme, i když někteří s obavami. A jak to dopadlo? Moc dobře. Čerti, přestože
vypadali velmi strašidelně, byli sice hrůzostrašní,
ale ohleduplní. Počet žáků ve třídě se nezměnil,
což znamenalo, že si nikoho v pytli neodnesli a ani
nikdo neplakal. Nakonec se někteří odvážlivci
s čerty vyfotografovali. Byl to fajn zážitek.
Třeťáci s pí. uč. Kadlečkovou
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Finanční gramotnost v okresním měřítku

I letos se naši deváťáci ve složení Tim Exner, Petr Kohout a Michal Stejskal zúčastnili 6. ročníku
soutěže základních škol ve znalostech v oblasti finanční gramotnosti. Okresní kolo se konalo 6. prosince tradičně na SPoSŠ v České Lípě. Vybraní zástupci reprezentovali školu ve třech disciplínách.
Nejprve prezentovali v PowerPointu v anglickém jazyce na téma My favourite film or song, pak společně vyplnili test týkající se finanční gramotnosti a nakonec v týmové práci ukázali, že se zvládnou
orientovat i v problematice reklamy. V silné konkurenci 12
škol z celého okresu sice na
„bedně“ neskončili, ale dokázali, že se ve světě peněz pohybovat umí.
Finanční gramotnost je stále nejúčinnější prevencí proti
předlužení a sociálnímu vyloučení a učí děti i dospělé finančně zabezpečit sebe i svoji
rodinu a plnohodnotně tak rozvíjet svůj osobní život.
Děkuji týmu za reprezentaci školy.
Mgr. Miroslava Sochová

Podpora logopedické prevence

V roce 2016 získala Mateřská škola grant ve výši
30 000,- Kč na podporu logopedické prevence
v předškolním vzdělávání. Za tyto finanční prostředky jsme nakoupili pomůcky na rozvoj řeči
dětí, paní učitelky vytvořily soubor pracovních listů na podporu rozvoje a zlepšování výslovnosti
dětí, byla proškolena další paní učitelka jako logopedický preventiva.
Pro rodiče jsme uspořádali společná odpolední setkání, kde se rodiče
mohli seznámit s tím, jak
správně pracovat s dětmi, pomáhat jim napravovat špatnou výslovnost, dozvěděli se, kdy
je potřeba navštívit odborného logopeda.
Protože
péče
o správný rozvoj řeči
v předškolním období
je velmi důležitá, budeme i nadále v tomto úsilí pokračovat. Budeme
se spolu s rodiči snažit,
aby děti, které odchází
do základní školy, měly
co nejméně problémů
s výslovností. Děkuje-

U krmelce

Zlatá neděle, předvánoční čas, počasí
spíše nevlídně podzimní, úžasné řetězy
z mňaminek pro zvířátka a 27 nadšenců
+ 2 hafani, to je sumář čtvrté aktivity Rodiny v pohybu. Krmelec v Rozprechticích
byl vyparáděný všemi laskominami, které
nalákají zvířecí obyvatele k hodování. I na
děti čekaly malé dárečky, které si však
musely zasloužit v odpovědi na „kontrolní otázky“. Například: Který den v týdnu
je dnes, jaké znáš druhy cukroví, kolik je
6 x 8, co nemůžeme dát zvířátkům do krmelce, za kolik dní je Štědrý den...
Panu Janďourkovi byla předána odměna za správnou odpověď na otázku z
článku Výstup na Nedvězí,zveřejněnou v
Dubáčku. Jako jediný odpověděl správně na otázku: Proč jsme se vrátili z Nedvězí 28. října za světla? Správná odpověď: Letos se pochod uskutečnil před
koncem letního času. Gratulujeme!
Všem rodičům i dětem děkujeme za
velkou účast a těšíme se v lednu v keramické dílně na další aktivitě.
Jana a Pavel Maškovi

me všem, kteří jste se spolu se svými dětmi aktivně zapojovali.
Více informací k tomuto tématu naleznete na
stránkách mateřské školy v sekci Logopedická
prevence: http://www.materskaskoladuba.estranky.cz/clanky/logopedicka-prevence/
Fotografie ze společných setkání naleznete
pod odkazem: http://slunicko-ms.rajce.idnes.cz/
Mgr. Zdena Šindelářová, ředitelka MŠ

Mikulášská
tradice ve školce

V pondělí 5. prosince do mateřské školy zavítala návštěva v podobě Mikuláše, čertů a andílků. Protože se snažíme dodržovat tradice,
které zařazujeme do našeho vzdělávacího
programu „Začít spolu“, tak tato návštěva nadpřirozených bytostí byla po celém týdnu třešinkou na dortu.
V rámci vzdělávání, děti pracují v takzvaných centrech aktivit. Např. v centru Domácnosti
si samy upekly čerta z kynutého, některé i z perníkového těsta. Třídily a pojmenovávaly suroviny
potřebné k pečení, procvičily si jemnou motoriku koulením, válením a pletením těsta. V centru
Ateliér si samy, dle své fantazie namalovaly, čí
vyrobily postavy z různorodého materiálu, různou technikou. V centru Ručičky se věnujeme
předmatematickým dovednostem, děti zde získávají povědomí o číslech a počtu, přiřazovaly
dva puntíky-dva andílci-číslo 2. Mladší děti trénovaly prostorovou orientaci skládáním a sestavováním obrázků čertíka, andílka. Další centrum
se jmenuje Knihy a písmena a zde děti poslouchaly čtený příběh, hledaly obrázky v knihách
a časopisech a zkusily obkreslit do krupice písmena Č, M, A. Další aktivitou byl grafomotorický list „dokresli berli pro Mikuláše“. Děti využily
i centrum Kostky, zde se představivosti meze
nekladou a různé kostky na sebe kladou, staví podle předloh, nebo podle sebe. Máme taky
centrum Dílna, kde vládnou nejraději kluci, protože pracují s opravdickými nástroji a mohli zatlouct čertovi do (dřevěného) kopyta pár hřebíků. A v neposlední řadě objevovaly co váží víc
– jestli peří, nebo… a na tuhle zábavu chodí do
centra Pokusy a objevy.

Vánoční dílna

Ve čtvrtek 15. prosince v našem Klubu malých Dubáčků proběhla vánoční dílna. Všichni, kdo přišli, zkusili vyrobit přáníčka, vánoční
stromeček, svícen i anděla. Odměnou všem
zúčastněných byla pohádka „Vánoce v Himalájích“ v podání herců Divadla KRABICE Teplice. Představení nás velice pobavilo a rozesmálo skoro až k pláči. Budeme se na Vás těšit
v dalším roce.
Klub malých Dubáčků
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Děti si za celý týden odnesly o pár zkušeností
navíc, nadílku plnou ovoce a že jsme se posunuli zase o kousek blíž k dodržování tradic našich
dávných předků.
Chtěla bych poděkovat žákům deváté třídy základní školy v Dubé za vytvoření úžasné atmosféry a zároveň za velmi citlivý přístup k dětem.
Mgr. Miroslava Sochová

Kulturní kalendář
města Dubá 2017
4. 3.
30. 4.
1. 5.
1. 7.
15. 7.
29. 7.
11. – 12. 8.
19. 8.
Září
Říjen
26. 11.
13. 12.
31. 12.

Masopust
Pálení čarodějnic
Jarní slavnosti
Letní slavnosti
Sportovní hry
Taneční večer v Nedamově
22. Mezinárodní jazzové dny
Dubá – Nedamov
Taneční večer v Nedamově
Dny evropského dědictví
Den architektury
Rozsvícení vánočního stromu
+ otevření vánoční výstavy
Česko zpívá koledy
Silvestrovský ohňostroj

Kult ura

Vlastimil Týma
– Obrazy

Již po páté velký sál Regionálního muzea Mělník
bude v zimě patřit olejomalbám mělnického rodáka, malíře Vlastimila Týmy. Tentokrát však bohužel již bez účasti autora. Vlastimil Týma nás v říjnu tohoto roku opustil, ale jeho obrazy žijí dál!
Mělnický krajinář čerpal inspiraci ke své tvorbě pozorováním krás rodného města Mělníka,
ale i při svých cestách do Jižních Čech, Českého Ráje, Podkrkonoší, na Vysočinu a do Prahy.
V jeho obrazech se odráží láska k přírodě a neutuchající optimismus, kterým až do konce svých
dní oplýval. Vlastimil Týma zobrazuje věrně českou krajinu jak v jejích klidných tak i dramatických
momentech.
Za výtvarnou činnost obdržel v r. 1974
k 700. výročí města Plaketu města Mělníka.
V roce 2009 mu byl udělen Stříbrný řád města
Mělníka. Současná výstava je průřezem autorovy činnosti. Malířovy obrazy české krajiny jsou
v soukromém vlastnictví v USA, Švédsku, Holandsku, Anglii a Švýcarsku.
Slavnostní zahájení výstavy se koná ve čtvrtek
19. ledna ve velkém sále muzea od 17:00 hodin.
Výstava potrvá do 19. února 2017 a bude prodejní.
Kristýna Frelichová

Galerie Pošta připravuje na rok 2017

Na výstavní sezónu v roce 2017 připravuje Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací v dubské Galerii Pošta sérii pěti výstav,
kterou zahájí počátkem května výstava obrazů
mladé malířky Terezy Chaloupkové. Absolventka
Fakulty užitého umění a designu Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Fakulty výtvarných umění při VUT v Brně představí
zajímavé figurální obrazy, vytvářené kombinovanou technikou.
Při další výstavě zaplní Galerii Pošta tvorba
členů Fotoklubu Dubá. Působivé snímky místních
fotografů si budou moci návštěvníci prohlédnout
až do počátku července. Nechme se překvapit,
jaké téma pro společnou výstavu členové Fotoklubu Dubá zvolí.
Na přelomu července a srpna vystaví své
obrazy Markéta Myšková a poté bude Galerie
Pošta hostit dva akademické malíře – Igora
Grimmicha a Petra Tejkala. Oba malíři vycházejí z realismu, ale do svých obrazů promítají
pocity z dění kolem sebe, se zaujetím se zabývají detaily právě tak rozmáchlými kompozicemi
v expresivním pojetí.
Poslední výstavou roku 2017 bude výběr
z tvorby akademického sochaře a restaurátora
Jiřího Nováka, ojedinělého představitele českého kinetismu, jehož unikátní tak zvané mobily
– pohyblivé plastiky – udivují nejen vizuální čisto-
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tou, ale i technickým řešením. Významná výstava ukončí sezónu v Galerii Pošta v Dubé v druhé
polovině října.
–myš–

Regionální muzeum Mělník
10. 1. - 5. 2.
VŮNĚ KÁVY

Jiří Novák,
pohyblivá plastika Sekyry

výstava připomínající slovem
a obrazem oblíbený nápoj.
Muzejní kavárna. Jiří Novák,
pohyblivá plastika – Sekyry
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ZPRÁVIČKY Z KK BERINGIN

Podzimní seminář
Státní svátek 17.11.2016 děti z KK Beringinu slavily sportem, konal se Podzimní seminář v místní
tělocvičně ZŠ Dubá. Malí karatisté procvičovali
jednotlivé katy, KIHON a mnozí znich úspěšně
složili zkoušky na další KUY.

Výsledky soutěže:
Mladší žáci 2009 a ml. KIHON
1. Srbek Adam

Pohár brněnského draka
V sobotu 26.11.2016 se konal 6. ročník POHÁR BRNĚNSKÉHO DRAKA v Brně v Žebětíně, letos poprvé se zúčastnil i KK Beringin se
třemi statečnými svěřenci: Filip Jančák, Jakub
Slovák a Jakub Janďourek. Soutěž jsme pojali
jako výlet za poznáním, jak probíhají soutěže
mimo Prahu. Z Dubé jsme odjeli jedním autem
již v pátek, cesta ubíhala rychle, Filip se staral
o zábavu, aby se Kubíci nenudili. Rodinný penzion blízko tělocvičny byl super, paní majitelka
nám připravila i vydatnou snídani. V tělocvičně
ZŠ Otevřená v Žebětíně nás mile překvapila výborná organizace soutěže, bufet a ostatní zázemí. I když organizátoři OSPPRTK Brno
nečekali takový zájem (na soutěž dorazilo 170
účastníků), zvládali vše s úsměvem a dobrou
náladou. Všichni tři účastníci předvedli svoje
nejlepší výkony a v těžké konkurenci mezi moravskými i slovenskými kluby vybojoval Kubík
Slovák 3. místo v Kata jednotlivec. Pro všechny byly velmi zajímavé ukázky Bunkaikata tým,
které předvedli účastníci Mistrovství Evropy a
Mistrovství světa.

Mladší žáci 2009 a ml. KATA
2. Zabilanský Dominik
3. Janďourek Jakub

8-7 kyu

Mladší žáci 2009 a ml. KATA
1. Slovák Jakub

6 kyu

Mladší žáci (2008-2007) KIHON
1. Knap Miroslav
2. Rejholec Marián

9 kyu

Mladší žáci (2008-2007) KATA
2. Vydra Sebastián

6 kyu

Mladší žáci(2006-2005)KATA
3. Hrabě Jan

7 kyu

Mladší žáci(2006-2005)KATA
2. Nedvěd David

6 kyu

Mladší žáci(2006-2005)KATA
1. Hruška Marek

3-4 kyu

9-8 kyu

Vánoční Pohár TKF
V neděli 4.12.2016 se konal Vánoční pohár
v Praze Kobylisích, kterého se zúčastnilo asi
60 závodníků ze šesti klubů z Prahy, Ústí nad
Labem a Dubé. KK Beringin dorazil vhojném
počtu s 20 nadšenými malými sportovci. Po
slavnostním zahájení sesoutěžilo vdisciplínách
KIHON, Kata jednotlivec a Kata tým.

Mladší žákyně(2009 a ml.) KATA
1. Hrušková Claudie
2. Zabilanská Natálie
Mladší žákyně(2008-2007)KATA
2. Velebná Rebeka
3. Borseníková Daniela

9-8 kyu

Mladší žákyně(2006-2005)KATA
3. Sobotková Adéla

6-5 kyu

Starší žákyně(2004-2003)KATA
2. Černá Barbora

9 kyu

Podzimní seminář
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Mladší žáci 2009 a ml. KIHON
1. Dlouhý Daniel
2. Velebný Tobiáš

Mladší žákyně(2009 a ml.) KIHON
1. Holušková Lucie

0 kyu
9 kyu

9 kyu

Sport

Starší žákyně(2004-2003)KATA
1. Hrušková Natálie

3-1 kyu

KATA tým2009 a mladší
1. Janďourek Jakub, Zabilanský Dominik,
Zabilanská Natálie
2. Srbek Adam, Dlouhý Daniel,
Hrušková Claudie
3. Dlouhý Daniel, Holušková Lucie,
Velebný Tobiáš
KATA tým2008-2007 A
2. Sobotková Adéla, Borseníková Daniela,
Velebná Rebeka
KATA tým2008-2007 B
2. Slovák Jakub, Vydra Sebastián,
Nedvěd David
3. Rejholec Marián, Hrabě Jan,
Knap Miroslav
KATA tým2006-2005
1. Hrušková Natálie, Hrušková Claudie,
Hruška Marek
3. Hrušková Natálie, Borseníková Daniela,
Černá Barbora
Přestože někteří byli na závodech poprvé, všichni
svěřenci trenéra Marka Hrušky se statečně poprali s trémou a předvedli skvělé výkony. Gratulujeme a do dalších závodů vroce 2017 přejeme
hodně zdraví, sil a pevné nervy!
Absolutní vítězové Národních pohárů 2016
Slavnostní vyhlášení Absolutních vítězů Národních pohárů 2016 proběhne 28. ledna 2017
v rámci konání I. kola Národního poháru. Mezi
oceněnými jsou i tito zástupci KK Beringinu: Slovák Jakub, Středa Josef, Hruška Marek a Hrušková Natálie. Srdečně gratulujeme
a děkujeme za skvělé výkony a reprezentaci
v roce 2016.
Kateřina Janďourková

Pohár brněnského draka

