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Měsíčník informací z Dubé a okolí

zdarma

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, v loňském listopadovém vydání Dubáčku jsem se
v úvodním slově zmiňovala, že jsme podali žádost o dotační prostředky
z Programu záchrany architektonického dědictví, který spadá pod Ministerstvo kultury ČR, neboť bychom rádi pokračovali v nákladné, ale přesto
nezbytné opravě sušárny chmele v Dubé. Letošní rok pro nás začal dobrou zprávou, Liberecký kraj totiž finančně přispěje na obnovu této unikátní
technické památky, která je majetkem města, částkou milion korun. Právě
záchrana a obnova památek je jedním ze stěžejních bodů programového prohlášení koalice, která po krajských volbách stojí v čele Libereckého
kraje. Jsme rádi, že i menší města, jako je Dubá pociťují, že kraj tyto sliby
plní. Navíc jsme byli ujištěni, že sušárna chmele je vnímána jako památka
s regionálním významem. Chtěla bych tímto poděkovat nejen vedení kraje a pracovníkům krajského úřadu, kteří se zabývají agendou týkající se
záchrany a obnovy památek, ale také panu Ing. Petru Kmínkovi, který má
na našem úřadě na starost projektovou a investiční přípravu, a který celou
žádost do Programu záchrany architektonického dědictví připravil, velice
dobře v ní zachytil nejen historický význam sušárny, potřebu jejího zachování, ale také výhody budoucího využití. Cílem renovace sušárny chmele,
je vytvořit krásné a zajímavé místo, které bude sloužit našim občanům, ale
zároveň se nám díky němu podaří do Dubé přilákat turisty, kteří jsou základním stavebním kamenem cestovního ruchu v celé naší oblasti. Právě
přítomnost turistů u nás zejména v létě významnou měrou pomáhá podporovat místní živnostníky v jejich činnosti. Projekt na obnovu sušárny chmele je nastaven tak, aby do budoucna sloužila všem napříč
generacemi a zároveň se stala ještě výraznějším prvkem
našeho města a místem, na které rádi zavítají návštěvníci
ze všech koutů republiky i zahraničí. Využití komplexu sušárny chmele může být opravdu široké. Kromě již zmíněné
stálé expozice je ideálním místem pro výstavní a informační činnost, konání historických jarmarků v rámci výročních
akcí města, Adventu nebo třeba Velikonoc. Prostředí a okolí
sušárny je vhodným místem pro pořádání divadelních představení, koncertů, workshopů, vzdělávacích akcí, setkávání zájmových skupin apod. Velkým lákadlem by mohl být
amfiteátr a naučná turistická stezka. Rozhodně nechceme,
aby tato jedinečná technická památka dále chátrala. Jsme
si však vědomi toho, že bez dotačních prostředků bude
obnova této jedinečné technické památky běh na dlouhou
trať, neboť celkové předpokládané náklady, včetně odvodnění, přesáhnou částku 21 milionů korun.
Tématem číslo dvě mého únorového sloupku je jednotka našich dobrovolných hasičů. V loňském roce jsem
prostřednictvím Dubáčku několikrát vyzývala případné zájemce o činnost hasičů ke spolupráci. Odezva ze strany
občanů byla bohužel minimální. Přesto mohu s radostí konstatovat, že má naše jednotka dva nové členy, kteří posílí
řady naší JPO II/1. Jejich základní odborná příprava probíhala pod vedením velitele jednotky pana Jaroslava Hozy,

JUBILEA

Banertová Marie, Horky
Krsová Jarmila, Dubá
Kořínková Anna, Nedamov
Stehnová Božena, Deštná
Hladíková Vlasta, Dubá
Kinská Jana, Dubá

70 let
75 let
80 let
81 let
84 let
70 let

ÚMRTÍ

Jančáková Olga, Dubá
Půček Jiří, Dražejov

jehož úkolem bylo zasvětit je do teoretické části čtyřicetihodinové přípravy,
praktická část bude probíhat hlavně při samotných výjezdech. I přesto, že
jsme získali nové členy jednotky, kterým tímto velice děkuji za ochotu pomoci městu i samotným občanům, kteří se mohou ocitnout v nesnázích,
platí nadále, že uvítáme každého, kdo by byl ochotný vstoupit mezi naše
dobrovolné hasiče. Předpokladem je, že půjde o osobu starší 18 let, zdravotně způsobilou a ideální by bylo, kdyby případný zájemce byl držitelem
řidičského oprávnění alespoň sk. B, nebo v ještě lepším případě i sk. C.
Jakékoliv případné dotazy mohou zájemci směrovat buď přímo na mne,
nebo na velitele jednotky pana Jaroslava Hozu.
A nyní trochu slavnostněji. Dubáček slaví letos výročí – 20 let. Za tu
dobu prošel nesčetnou řadou změn, ať už grafických, obsahových, nebo
co se složení redakční rady a přispěvatelů týče. Věrní čtenáři jistě pamatují
doby, kdy se tiskl přímo na úřadě. V posledních třech letech doznal změn
největších, postupně jsme navyšovali počet barevných stran, až se z něj
stal zpravodaj celobarevný, získal lesklou křídovou obálku, novou přílohu
Kraj a hlavně, všichni trvale hlášení obyvatelé jej dostávají až do domu
a zcela zdarma. Dovolte mi tedy, abych k tomuto krásnému kulatému výročí
popřála členům redakční rady mnoho sil a inspirace do další práce, a vám
– čtenářům, aby se vám Dubáček i nadále líbil, a to čím dál více.
Závěrem bych vás chtěla pozvat na první letošní kulturní akci, kterou
je Masopust, a to v sobotu 4. března 2017. Více informací naleznete na
pozvánce uvnitř Dubáčku.
Sněhové nadílky a mrazivých dnů nám leden přichystal opravdu neobvykle mnoho, doufejme tedy, že v únoru již bude zima přívětivější.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
současný stav sušárny chmele

Z městské matriky
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PŘEVODY NEMOVITOSTÍ V ROCE 2016

V roce 2016 řešilo město Dubá řadu majetkoprávních záležitostí, které se týkaly prodeje a nabývání
nemovitostí. Celkem bylo uzavřeno 14 kupních smluv a 3 smlouvy darovací.
Město Dubá v rámci provedených 17 majetkoprávních úkonů v roce 2016 převedlo ze svého vlastnictví čtyři bytové jednotky a dále pozemky (i s porosty) o celkové výměře 5 803 m2 za částku v celkové výši 1 692 045,- Kč a naopak získalo do svého vlastnictví pozemky o celkové výměře 214 m2
za částku v celkové výši 11 040,- Kč.
Město Dubá k datu 31. 12. 2016 vlastnilo lesní pozemky včetně porostů o celkové výměře 803,5732 ha v celkové účetní hodnotě 158 222 602,- Kč a ostatní pozemky o celkové výměře
215,2362 ha v celkové účetní hodnotě 14 678 810,- Kč.
Bedřich Janďourek

Diakonie Broumov, sociální družstvo a město Dubá
VYHLAŠUJÍ

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
-

letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek (látky by
měly mít alespoň 1 m2)
domácích potřeb, nádobí, skleniček (vše jen nepoškozené)
peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
obuvi (pouze nepoškozené, páry prosím svažte k sobě, aby se při
převozu nepoztrácely)
drobných elektrických spotřebičů (pouze funkční a kompletní)
hraček (plastové, plyšové, elektronické – jen funkční)
knih a časopisů
věcí užitečných pro maminky s dětmi (kočárky, postýlky,
vaničky, chodítka…)

VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍM NEDÁVEJTE:

značně obnošené a poškozené boty a oblečení, znečištěný a vlhký
textil, matrace, nábytek
Sbírka se uskuteční v Dubé
dne: ve čtvrtek 9. a v pátek 10. března 2017
čas: od 8:00 do 15:00
místo: v přízemí MěÚ Dubá (věci od vás přebere náš
zaměstnanec)
Vše prosím noste zabalené do igelitových pytlů, tašek nebo papírových
krabic, aby se věci nepoškodily transportem
Kontaktní osoba pro případné dotazy či domluvení odvozu věcí, pokud
je na úřad nemůžete dopravit sami, je sl. Martínková, tel. 724 857 243.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální
pomoc potřebným občanům a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu
práce. S městem Dubá v této oblasti spolupracuje již sedmým rokem.
Více o Diakonii Broumov na www.diakoniebroumov.org.
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V měsíci únoru 2017 bude zahájeno přeznačení odpadových nádob – domovních popelnic o objemu 120 a 240 l. V návaznosti na
novou smlouvu se svozovou společností AVE
odpadové hospodářství s.r.o., která je platná
od 1. 1. 2017, je třeba upravit počet vydaných
nádob, za jejichž používání platí město nově
také nemalý pronájem. Domácnosti o počtu
1 – 4 členové budou mít k dispozici 1 ks nádoby o objemu 120 l, domácnosti o počtu 5 a více členů budou mít k dispozici nádobu o objemu 240 l. Vycházet se bude z počtu osob
hlášených na příslušné adrese a podmínkou
je, že budou mít řádně placený poplatek za likvidaci odpadů. Podrobné informace o zahájení a průběhu přeznačování nádob získáte na
tel. čísle 724 857 243 (sl. Martínková) nebo na
informačních letácích, které vám budou vloženy do schránky.

PŘEHLED EVIDENCE
OBYVATEL MĚSTA
DUBÁ ZA ROK 2016
V roce 2016 se přihlásilo
k trvalému pobytu celkem
36 občanů
Odhlásilo z trvalého pobytu celkem
57 občanů
Narodilo se nových občanů celkem
18 občanů
Zemřelo celkem
18 občanů
Celkový úbytek obyvatel za rok 2016 je
-21 občanů
Přehled trvale bydlících občanů v Dubé
a přilehlých obcích města:
Bukovec
5
Deštná
65
Dubová Hora
6
Dražejov
14
Dubá
1210
Dřevčice
122
Heřmánky
21
Horky
19
Korce
34
Křenov
10
Lhota
13
Nedamov
33
Nedvězí
9
Nový Berštejn
40
Panská Ves
7
Plešivec
13
Sušice
11
Zakšín
69
Zátyní
15
Celkem
1716 občanů k 31.12.2016
Miroslava Papírníková, matrikářka MěÚ Dubá

Dne 22. 2. bude Městská
knihovna z důvodu čerpání
dovolené uzavřena.
Děkujeme za pochopení.

Usnesení z veřejného
zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 1/2017 ze dne 26. ledna 2017 z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá.
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Zastupitelstvo města Dubá na svém zasedání
přijalo následující usnesení:
1) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele
zápisu pana Tomáše Nováka (ODS) a pana Milana Netrha a zapisovatele usnesení paní Ludmilu
Kadlečkovou.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený doplněný program veřejného zasedání Zastupitelstva města Dubá č. 1/2017.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 10/2016 ze dne 15. prosince 2016, včetně nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 1/2017 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha.
4a) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě písemné žádosti
(složka č. 1/17), vyhlášení a zveřejnění záměru
prodeje městské nemovitosti – budova čp. 111
(objekt občanské vybavenosti, bývalá zděná
autobusová čekárna) včetně příslušenství, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Je doporučeno
zachovat stávající stav, tj. předmětnou budovu
i nadále pronajímat se zachováním možnosti přístupu veřejnosti na veřejné WC, které se
v předmětné budově nachází.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 2/17, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městského pozemku: pozemkové parcely parcelní číslo 3011/3, ostatní plocha
(ostatní komunikace), o výměře 119 m2, v obci
Dubá, katastrální území Dubá. Bližší podmínky
prodeje budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva v návaznosti na platné usnesení Zastupitelstva města Dubá č. 4d-2/2010 ze
dne 18. 2. 2010, nabýt bezúplatně formou darování do vlastnictví města Dubá v rámci probíhající výstavby silnice č. I/9 obchvat města Dubá,
od Ředitelství silnic a dálnic ČR následující nemovitosti – pozemky včetně stavby (složka č.ev.
28/16), jedná se o část stávající silnice č. I/9,
a to v úseku od napojení obchvatu před městem
Dubá, provozní staničení cca km 49,43 ke křižovatce se silnicí č. II/260, provozní staničení km
50,442, v celkové délce cca 1,012 km, umístěné
na částech silničních pozemků pozemkových parcelách parcelní čísla 1922/4, 1925, 2942/1, 2942/
9, 3096/2, 3096/3 a 3096/4, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Uvedená silnice bude následně
po realizaci předmětné stavební akce převede-
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na do kategorie místní komunikace. Podmínkou
přijetí tohoto daru do vlastnictví města Dubá je,
že převáděná část silnice č. I/9 bude v provozu
schopném stavu a řádně opravena.
SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva v této souvislosti na základě
předložené písemné žádosti uzavřít v současné
době mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (budoucí dárce) a městem Dubá (budoucí obdarovaný) smlouvu o budoucí smlouvě darovací č. 1/
2016/K-36200, viz příloha smlouvy včetně příloh
smlouvy. Následně po realizaci předmětné stavební akce a po geometrickém zaměření uvedených pozemků bude uzavřena konečná darovací
smlouva.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti uzavřít smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu číslo IE-124004566/BS20, CL_Korce, obnova sítě NN, mezi
městem Dubá (budoucí strana povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín (budoucí strana
oprávněná), která se týká umístění a provozování nového zařízení distribuční soustavy – uložení zemního kabelového vedení NN v rozsahu
430 běžných metrů, včetně umístění sedmi kusů
přípojkových skříní a čtyř kusů rozpojovacích
skříní, na částech městských pozemků pozemkových parcelách parcelní čísla 36/3, 1250/1,
1250/2, 1250/3, 1250/4, 1250/5, 1250/7, 1250/
11, 1250/13, 1250/14, 1250/16, 1250/17, 1250/20,
1250/21, 1250/22 a 1251/1, v obci Dubá, katastrální území Korce. Jednorázová finanční náhrada
za zřízení práv odpovídajících věcnému břemeni
služebnosti je sjednána ve výši 15 000,- Kč bez
DPH. Budoucí strana oprávněná hradí všechny
související poplatky. Podmínkou uzavření uvedené smlouvy je, že budoucí strana oprávněná
umožní bezplatně budoucí straně povinné přiložení elektro kabelů nového veřejného osvětlení
do plánovaných výkopů, podle projektové dokumentace, která je v současné době zpracovávána.
pro schválení: 11 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 31. 12. 2016, který byl 10 milionů 769 tisíc Kč;
saldo příjmů a výdajů za rok 2016 skončilo záporným výsledkem ve výši 1 milion 873 tisíc Kč.
5b) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva rozpočtovou změnu č. 10 rozpočtu
města Dubá na rok 2016, viz příloha, a zároveň
úpravu závazných ukazatelů města Dubá pro Mateřskou školu Dubá na 550 tisíc Kč a pro Základní
školu Dubá na 2 miliony 200 tisíc Kč.

pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5c) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočtovou změnu č. 1 rozpočtu města Dubá na rok 2017, viz příloha, a zároveň úpravu závazných ukazatelů města pro Mateřskou školu Dubá provozní příspěvek na chod
školy na 650 tisíc Kč a na pořádání akcí a kroužků pro děti na 25 tisíc Kč, a pro Základní školu
Dubá provozní příspěvek na chod školy a školní
jídelny na 2 miliony 600 tisíc Kč a na pořádání
akcí a kroužků pro děti na 50 tisíc Kč.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5d) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva na základě předložené písemné
žádosti Diakonie Dubá z.s., IČO 26591511, poskytnout dotaci z rozpočtu města Dubá ve výši
50 000,- Kč na spolufinancování provozu Centra
sociální rehabilitace v Dubé na rok 2017, v této
souvislosti bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá,
viz přílohy.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5e) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva na základě předložené písemné
žádosti TJ Slavoj Dubá, z.s., IČO 46750606, poskytnout dotaci z rozpočtu města Dubá ve výši
160 000,- Kč na částečnou úhradu nákladů na
činnost této organizace na rok 2017, v této souvislosti bude uzavřena veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá, viz
přílohy.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 1

6) VZALO NA VĚDOMÍ písemnou rezignaci
pana Jaroslava Hozy, bytem Dubá-Horky, na
funkci člena Finančního výboru Zastupitelstva
města Dubá ke dni 21. prosince 2016, viz příloha.
ZVOLILO na návrh pana MUDr. Jiřího Klementa paní Danuši Červenou, bytem Dubá,
členkou Finančního výboru Zastupitelstva města Dubá.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

7) VYDALO na návrh paní starostky obecně závaznou vyhlášku města Dubá č. 1/2017, O stanovení kratší doby nočního klidu, viz příloha.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Na základě nového nálezu Ústavního soudu bylo třeba výjimečné případy
vymezit natolik určitě, aby lidé v obci žijící mohli
počet částečně či úplně probdělých nocí v roce
předvídat. U jednotlivých akcí (silvestr, čarodějnice, Letní slavnosti města Dubá, v areálu autokempu – Sportovní hry, Taneční večery, Mezinárodní jazzové dny) jsme upřesnili datum, popř.
datovatelné období.
8) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený návrh společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění služeb v oblasti odpadů ze dne
21. 12. 2016 mezi městem Dubá (objednatel)
a společnosti AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o (poskytovatel), který se týká placení sazby
DPH, které bude účtováno v souladu s platnou
legislativou, a ceníku svozu směsného komunálního odpadu v souvislosti s aktualizací počtu poplatníků. V této souvislosti bude uzavřen předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění služeb
v oblasti odpadů, viz příloha.

pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

9) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
a) vydaného kolaudačního souhlasu Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy
ze dne 13. ledna 2017, na stavební akci města
Dubá „Dubá – chodník Českolipská“
komentář starostky: Kolaudačním souhlasem
byla ukončena 3. etapa akce Město Dubá – město bez bariér. Náklady na tuto etapu činily celkem
3 225 700,- Kč a z toho 2 349 000,- Kč město
Dubá obdrželo jako finanční dotaci ze Státního
fondu dopravní infrastruktury.
b) proběhlého kolaudačního řízení Městským úřadem Česká Lípa, odborem dopravy dne 26. ledna 2017, na stavební akci města
Dubá „DUBÁ, oprava ulic Školní a Poštovní“
komentář starostky: Ukončena byla také rekonstrukce chodníků a komunikací v ulici Školní a Poštovní. Cílem byla konkrétně úprava roz-

měrů (rozšíření) chodníků a jednosměrné silnice
s podélným parkovacím stáním, výměna povrchu
za žulovou dlažbu a čedičovou mozaiku, rekonstrukce odvodnění dešťových vod, dále doplnění
nových lamp veřejného osvětlení v ulici Poštovní. U objektu pošty došlo k bezbariérovému řešení vchodu do objektu a k zachování parkovacích míst před objektem. V části řešené lokality
přiléhající k silnici I. třídy (ulice Českolipská) byl
dořešen chodník podél této silnice v návaznosti na stávající chodníky. Úpravou povrchů obou
ulic se podařilo navrátit historický vzhled jedné
z částí památkové zóny v Dubé. Náklady města činily 5 328 800,- Kč. Velice kladně hodnotím i to, že současně Severočeská vodárenská
společnost a.s. přistoupila k obnově svého majetku a v obou ulicích zrekonstruovala kanalizaci a vodovod.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Tomáš Novák, místostarosta města Dubá

Příští veřejné
zasedání zastupitelstva
se bude konat
16. února

Město Dubá přijme brigádníky
starší 18 let na letní sezonu
do Městského informačního centra.
Bližší informace podá pracovník
Městského úřadu Dubá
sl. Lucie Heringová,
tel. č. 487 870 490
Zájemci se mohou hlásit
nejpozději do 30. 4. 2017.

MĚSTO DUBÁ NABÍZÍ LETNÍ BRIGÁDY

Zájemci se mohou hlásit
Plavčík v Autokempu Dubá-Nedamov
Pracovní poměr bude sjednán dohodou na dobu určitou, a to od 1. července do 31. srpna 2017 (s přihlédnutím k vývoji počasí nástup možný
již v červnu).
Požadavky zaměstnavatele:
dovršení věku 18 let, dobrý zdravotní stav, plavecká zdatnost.
Vybraní zájemci podstoupí školení.
Veškeré náklady s tímto spojené budou hrazeny městem.
V případě zájmu o spolupráci nebo doplnění dalších informací se obracejte
na MěÚ Dubá – paní Libuši Benešovou na tel. čísle 728 168 134
nebo na e-mail sprava.domu@mestoduba.cz.

nejpozději do 31. 3. 2017
Pokladní v Autokempu Dubá-Nedamov
Pracovní poměr bude sjednán dohodou na dobu určitou, a to od 1. července do 31. srpna 2017 (s přihlédnutím k vývoji počasí nástup možný již
v červnu). Dvě pracovní místa.
Požadavky zaměstnavatele:
dovršení věku 18 let, zodpovědnost při práci s penězi.
V případě zájmu o spolupráci nebo doplnění dalších informací se obracejte
na MěÚ Dubá – paní Libuši Benešovou na tel. čísle 728 168 134
nebo na e-mail sprava.domu@mestoduba.cz.

Obecně závazná vyhláška

č. 1/2017, O stanovení kratší doby nočního klidu.
Zastupitelstvo Města Dubá se na svém zasedání konaném dne 26. ledna 2017 usneslo vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 O stanovení kratší doby nočního klidu. Tato vyhláška říká, že kratší doba nočního klidu platí v následujících výjimečných případech:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna každého roku, je doba nočního klidu vymezena dobou od 04:00 hodin do 06:00 hodin,
b) v noci z 30. dubna na 1. května každého roku, je doba nočního klidu vymezena dobou od 01:00 hodin do 06:00 hodin,
c) v době konání akce „Letní slavnosti města Dubá“, která se každoročně koná jednu sobotu, buď v posledním týdnu v měsíci červnu nebo v prvním
týdnu v měsíci červenci, je doba nočního klidu vymezena v noci ze soboty na neděli dobou od 01:00 do 06:00 hodin,
d) na katastrálním území části města Nedamov, a to v době konání akce v areálu Autokempu Dubá – Nedamov:
– „Sportovní hry“, která se každoročně koná jednu sobotu v měsíci červenci, je doba nočního klidu vymezena v noci ze soboty na neděli dobou od
01:00 hodin do 06:00 hodin, – „Taneční večer“, která se každoročně koná (celkem čtyři soboty) v měsíci červenci a v měsíci srpnu, je doba nočního
klidu vymezena v noci ze soboty na neděli dobou
od 01:00 hodin do 06:00 hodin,
– „Mezinárodní jazzové dny“, která se každoročně koná o víkendu v měsíci srpnu, je doba
nočního klidu vymezena:
– v noci z pátku na sobotu dobou od 01:00
hodin do 06:00 hodin,
– v noci ze soboty na neděli dobou od 01:00
hodin do 06:00 hodin.
Informace o konkrétních termínech konání
jednotlivých výše uvedených akcí budou zveřejněny městským úřadem nejpozději v termínu do
28. února daného roku na úřední desce městského úřadu, internetových stránkách města Dubá,
popřípadě v městském zpravodaji Dubáček. Vydáním vyhlášky č. 1/2017 se zároveň zrušuje
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, O stanovení kratší doby nočního klidu ze dne 19. května
2016. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po dni vyhlášení.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Tomáš Novák, místostarosta města Dubá

5

Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá v prosinci
l Dne 1.12.2016 od 10:19 do 11:12 hodin bylo jednotce vyhlášeno Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec prověřovací
cvičení na likvidaci následků dopravní nehody s jednou zraněnou osobou
a vyproštěním na odstavné ploše čerpací stanice MOL Nový Berštejn. Jednotka vyjela s vozidlem CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno havarované osobní vozidlo s jednou zraněnou a zaklíněnou osobou. Vozidlo CAS-25 Liaz bylo postaveno do
nárazníkové zóny a pomocí kuželů byl vymezen prostor dopravní nehody.
Na místě provedena trojnásobná požární ochrana (vysokotlaký proud a ruční
práškový hasící přístroj). Havarované vozidlo bylo stabilizováno pomocí klínů
a dvou nastavovacích žebříků. Provedena protipožární ochrana – vypnutí a
vyjmutí klíčku od spínací skříňky a následně odpojení AKU. Únik provozních
kapalin nezjištěn. Pátými dveřmi se do prostoru vozidla dostal zdravotník,
který provedl prvotní vyšetření (zjištěna osoba v bezvědomí a bez poruchy
dýchání). Zraněná osoba byla přikryta dekou z důvodu vyndání předního skla
OA a pomoci s ošetřením a následným vyproštěním. Nasazen krční límec a
proveden transport pomocí SCOOP rámu. Osoba byla vyproštěna a fiktivně předána do péče Záchranné zdravotní služby. Po vyhodnocení cvičení
velitelem stanice z HZS ÚO Česká Lípa byla poskytnuta pomoc s převrácením vozidla a proveden úklid odstavné plochy čerpací stanice. Zjištěn únik
provozních kapalin, který byl zlikvidován dvěma kg sorbentu Eco-Dry.
l Dne 2.12.2016 od 14:04 do 14:39 hodin vyjela jednotka k technické
pomoci na Panskou Ves s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý strom
přes místní komunikaci. Jednotka pomocí motorové řetězové pily provedla
rozřezání kmene stromu a jeho následné odstranění z komunikace. Před
odjezdem byl proveden úklid vozovky.
l Dne 2.12.2016 od 17:25 do 18:35 hodin vyjela jednotka k odchytu toulavého psa v Dubé na Novém Městě s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu
1 + 3. Pes byl převezen do kotce města za požární zbrojnicí a následně
předán majitelce v Požární ulici, Dubá.
l Dne 4.12.2016 v 14:44 hodin byl jednotce Krajským operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec vyhlášen požární poplach
k zavěšenému stromu do sdělovacího vedení nad komunikací III. třídy v KÚ
Dražejov. Zavěšený strom byl předešlého dne nahlášen majiteli sdělovacího vedení. JPO nevyjížděla.
l Dne 10.12.2016 od 11:55 do 12:51 hodin vyjela jednotka k požáru do
Husovy ulice v Doksech 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 jednotka odeslána
zpět na základnu.
l Dne 16.12.2016 od 07:38 do 09:36 hodin vyjela jednotka k dopravní
nehodě na komunikaci I. třídy číslo 9 v KÚ Dubá s technikou CAS-25 Liaz
v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla
zjištěna dopravní nehoda dvou osobních automobilů po čelním nárazu.
Ve vozidlech byly celkem tři dospělí a dvě děti. Osoby byly v době našeho příjezdu mimo vozidla. Na místě byla poskytnuta předlékařská pomoc
a přivolána Záchranná zdravotní služba. Vozidla byla zajištěna proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku provozních kapalin. Na místě

jednotka z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa, která nezasahovala. Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Dne 16.12.2016 od 10:07 do 10:36 hodin vyjela jednotka k technické
pomoci – spolupráci se složkami IZS do obce Zakšín s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
jednotka vypomohla Záchranné zdravotní službě s transportem nadměrné
osoby v ohrožení života do sanitního vozidla.
l Dne 16.12.2016 od 16:54 do 17:49 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě v KÚ Vrchovany s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu
na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna dopravní nehoda
jednoho osobního automobilu, který se nacházel mimo komunikaci v příkopu. Na místě jedna osoba (řidič), která byla před naším příjezdem mimo
vozidlo bez zranění. Havarovaný automobil byl zajištěn proti možnému
vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku provozních kapalin. DN bez úniku.
Na místě jednotka z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa, která
nezasahovala. Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Dne 17.12.2016 byl jednotce v 17:53 hodin vyhlášen Krajským operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec požární poplach na
požár sazí v komínovém tělese v Nedamovské ulici, Dubá. Jednotka nevyjela z důvodu nepřítomnosti velitele družstva a strojníka. Likvidaci požáru
provedla jednotka z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa.
l Ve dnech 27.12.2016 od 16:20 do 28.12.2016 11:45 hodin vyjela jednotka
k požáru poloroubeného domu v obci Chlum s technikou CAS-25 Liaz a RZA I
Nissan Patrol v počtu 1 + 6. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár ve II. a III. nadzemním podlaží. V době vzniku požáru
se v domě nacházely tři dospělé osoby a jedno dítě, které byly při našem příjezdu mimo budovu. Jedné osobě byla přivolána Záchranná zdravotní služba
z obavy o možné nadýchání zplodin hoření. Požářiště se nacházelo v jedné
místnosti a rozšířilo se hořlavými konstrukcemi do části podlahy a stropu na
půdu. Lokalizace a následná likvidace byla provedena jedním „C“ proudem
a proudem vysokotlaku. Celkem se spotřebovalo 400 litrů vody. K odvětrání
zakouřených prostorů byla použita přetlaková ventilace. Na místě bylo prováděno rozebírání částí hořlavých konstrukcí a jejich následné dohašení. Při vy-

hledávání skrytých ložisek požáru byl použit digitální termo-teploměr, čímž se
eliminovaly následné škody. Zásah probíhal v dýchací technice. Příčina vzniku
požáru je v šetření Policie ČR a vyšetřovatele příčin požárů z HZS ÚO Česká
Lípa. Předběžná škoda byla odhadnuta na 100.000,- Kč, uchráněn byl majetek
v minimální výši 2.500.000,- Kč.
Jaroslav Hoza, velitel jednotky

TELEFONNÍ ČÍSLO
NA DUBSKÉ HASIČE: 725 076 553
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PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

ZUBNÍ
POHOTOVOST
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
zubní ordinace Jablonecká ul. 15
(budova LDN)
Telefon: 485 312 187
Ordinační hodiny:
soboty, neděle, svátky
od 8.00 -15.00 hodin,
od 12.00 -12.30 hodin přestávka
Liberecká dentální s.r.o.,
Soukenné náměstí 121/1, Liberec
(budova Dunaj – 4. patro)
Telefon: 777 738 625
Ordinační hodiny:
soboty, neděle, svátky
od 18.00 -22.00 hodin

PLACENÁ INZERCE

Lékárna v Dubé

Provozovatel: Českolipská lékárenská společnost, s. r. o.

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

8,00 – 14,00
8,00 – 14,00
8,00 – 14,00
8,00 – 18,00
8,00 – 14,00
9,00 – 12,00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Tel.: 487 870 139, e-mail: lek.duba@seznam.cz
V lékárně je možné platit také kartou.
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Dubá jako inspirace

Dubá se svou dlouhou historií, krásnou přírodou v okolí a zajímavými stavebními památkami se mnohokrát stala zdrojem tvůrčích podnětů
pro umělce. Samo město je zachyceno především na fotografiích – z těch starších jmenujme
především vynikajícího předválečného fotografa
Karla Streera. Nověji zaměřili objektivy na zákoutí města například Martin Rupert či Václav
Zýval. Na kresbách a obrazech se Dubá vyskytuje zřídka, proto je třeba vyzdvihnout sérii kreseb
a několik obrazů především ze 70. let 20. století,
na kterých městské scenérie zachytil Mgr. Kamil Matějovič. Ale ještě dříve, v roce 1921 namaloval pohled do Poštovní ulice dubský rodák
Ernst Nepo, vlastním jménem Ernst Nepomucky.
Jeho dílem z chlapeckých let je také obraz „Motiv
z Dubé“ (namalovaný mezi lety 1907-1910), který před časem věnovala dubské radnici paní Eva
Pilarová. Kresby historické architektury v Dubé
vytvořil v roce 2011 pro stejnojmennou publikaci
Lukáš Martinka z Radouně.
Mnohem víc umělců nalezlo inspiraci pro svou
tvorbu v krajině kolem Dubé. Romantický zájem
o hradní zříceniny na počátku 19. století způsobil,

Ernst Nepo

Olga Karlíková
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že mnoho amatérů i školených výtvarníků navštěvovalo hrady, zámky a zříceniny a snažili se historické objekty zachytit kresbou nebo akvarelem.
Podle kreseb pak často vznikaly rytiny. I hrady
v okolí Dubé byly mnohokrát zpracovány – snad
nejznámější jsou Máchovy Hrady spatřené. Mezi
lety 1832 – 34 kreslil například Starý i Nový Berštejn, Housku, Kokořín, Bezděz či Vřísek. Ještě
dříve v roce 1797 zachytil F. K. Wolf zříceninu
hradu Jestřebí. Známé jsou také kresby Housky, Starého Berštejna či Chudého hrádku z roku
1845 od F. A. Hebera. Pohledy na hrady a krajinu
s hradními zříceninami – Starý Berštejn s okolím
Vrchovan, Bezděz či Stvolínky s Ronovem – nakreslil kolem roku 1880 i absolvent výtvarné akademie v Praze a v Mnichově Antonín Lewý (Antonín Josef Levý), který ale není nijak spřízněn se
sochařem Václavem Levým, který svými sochami
vyzdobil přírodní scenérie u Želíz. Hrad Kokořín
a krajinu na Kokořínsku maloval také v 1. polovině 19. století významný malíř Antonín Mánes,
v II. polovině 19. století Hugo Ullik a v 1. polovině
20. století akademický malíř Adolf Körber, kterého
inspirovala i krajina se Starým Berštejnem.
Kamil Matějovič ztvárnil na svých
kresbách a obrazech také některé osady a krajinné prvky na Dubsku, napří-

Igor Grimmich

Adolf Körber

klad Horky, Korecký vrch či Rozprechtický rybník. Pohledy na louky s remízky a lesnaté kopce
se zaujetím maloval místní naivní malíř Jiří Vajdl.
V 50. a 60. letech 20. století tvořil v okolí Dubé
akademický malíř Pavel Forman, bratr režiséra
Miloše Formana. Na řadě obrazů zachytil zámek Nový Berštejn, ponořený v bujné vegetaci
obory, ale také krajinu mezi Dubou, Jestřebím
a Doksy.
Vrabcovské údolí se stalo inspirací pro několik malířů, především pohledy na Vrabcovský
mlýn několikrát zpracovala akademická malířka
Olga Karlíková, mělnickou malířku Olgu Otáhalovou zaujala především krása zdejších mokřin.
Bažinatá údolí v okolí Dubé se odrazila také
v tvorbě akademického malíře Igora Grimmicha,
kterého ale inspirovalo i Nedamovské koupaliště
s letním kinem. Specifický povrch pískovcových
skal pronikl do obrazů akademického malíře Aleše Krejči. Mnoha dalším výtvarným umělcům setkání se zdejší krajinou poskytlo v různých dobách náměty a inspirační zdroje pro obrazy,
kresby či grafická díla. Také fotografů, kterým
učarovala krajina na Dubsku je nespočet, ať
již ti výše uvedení nebo například Pepa Středa, jehož specialitou jsou panoramatické záběry
z Nedvězí.
–myš–

Zimní les má neopakovatelné kouzlo, nejen pro
jemnou barevnost, ale bezlisté stromy a chybějící bylinné patro otvírají pohledy, které jsou v letním období skryté. Na krátkou přibližně pětikilometrovou procházku se vydáme z centra Dubé
k bývalému hotelu Slávie a o něco dále po schodech nahoru směrem ke hřbitovu. Plochu bývalého hřbitova nad schody zdobí mohutné stromy
a objekt márnice z roku 1839. Nedaleko ní stával kdysi první dubský kostel sv. Petra a Pavla.
Projdeme současným hřbitovem, kde si můžeme
prohlédnout obnovenou ohradní zeď a novou výsadbu stromů. Za branou hřbitova se pak dáme
doleva a poté podél hlavní silnice kolem fotbalového hřiště k sloupu Nejsvětější Trojice u ohradní
zdi zámecké obory.
U Trojičního sloupu zahneme doprava na pěšinu podél ohradní zdi a posléze sejdeme omletým schodištěm do údolí pod Novým Berštejnem.
Známou klasickou procházkovou trasou půjdeme
mezi ovčí pastvinou a dolní částí zámecké obory k několika domům, z nichž zajímavou stavbou

Hřbitov s novou výsadbou stromů

Zimní procházka
je opravená starobylá roubenka s mansardovou
střechou. Na mostku přes potok zabočíme doprava a pokračujeme cestou do mírného stoupání.
Mineme odbočku k Malému Mlýnku, vedle cesty
posléze vidíme původní hluboký úvoz, který je
už dlouho nepoužívaný. Cesta vychází z lesa na
louku – před II. světovou válkou se osada, jejíž
domy se mezi chatami zčásti zachovaly, nazývala
Rothberg. V roce 1936 měla tato osada 7 domů
a žilo v ní 32 obyvatel.
Na kraji lesa ale nepůjdeme přes louku, zabočíme doleva, projdeme kolem chat a vnoříme
se opět do lesa. Za stromy po pravé straně se
tyčí skalní hradba. Cesta se posléze rozdvojuje
na původní mělký úvoz a více používanou pěšinu, jdeme po ní a po kratším stoupání odbočíme vpravo. Vyjdeme na lesní cestu, značenou
žlutou turistickou značkou, kde se dáme opět
doprava. Pískovcový hřeben s několika vrcholy, táhnoucí se od kaple sv. Barbory nese v mapách různá jména – Písečný, Pískovcový vrch či
Červený vrch.
Jdeme žlutě značenou lesní cestou, vlevo na
vrcholku se tyčí jeden z řady bunkrů. Cesta klesá dolů, doprava odbočuje cesta k rekreačním
objektům, my jdeme stále po značené trase, až
máme vlevo na dohled druhý vrcholek skalnatého
hřebene. Můžeme se jít podívat nahoru. Doleva
odbočuje zřetelná lesní cesta, po které se dostaneme na hranu hřebene a doprava pak dojdeme
k vrcholku, který v nadmořské výšce 330 m tvoří
dvojice ostrých skal. Pískovec na vrcholu je pro-

tkán železitými žílami. Odtud je v zimním období
pěkný výhled na Vysoký a Malý Beškovský vrch
a další kopce.
Poté se opatrně vrátíme dolů na cestu – úbočí
kopce je poznamenáno těžbou kamene, zakusuje
se do něj několik malých lomů. Po cestě sejdeme
k silnici, kde před sebou v polích vidíme samotu Březinka. Silnicí se dáme doprava, dojdeme k
Černému rybníku a kolem Černého mlýna lipovou
alejí se vrátíme do Dubé.
–myš–

Žlutě značená cesta

Cesta z údolí pod Novým Berštejnem

Skalnatý vrcholek

Výhled z vrcholku
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Černý rybník v zimě

Ze života škol

Voňavé Vánoce

Je sice už po Vánocích, ale vůně z vánoček je
ve škole cítit i teď. Ve středu 21. prosince se ve
školní kuchyni zadělávalo, kynulo, peklo a cukrovalo. Celkem 60 kusů vánoček opustilo prostory školní kuchyně. Kdo si objednal, absolutně neprohloupil. A kdo tak pěkně předvánočně
čaroval? Naše paní ředitelka a Renatka Dvořáková, které jako sehrané duo nepřekonatelně levou zadní zvládly uspokojit všechny vánočkové
zájemce. K ruce jim asistovala Janinka Pytlounová, jako mašlovačka a sypačka.
Děkujeme moc a moc, a už teď se těšíme na
příští voňavé Vánoce.
Jana Mašková

Ekoškola Dubá
pořádá v únoru
hmotnou sbírku
pro útulek v Kozlech.
K Janě Maškové můžete
nosit deky, granule, mlsky,
hračky... pro pejsky
a kočičky.
Děkujeme všem, kterým
není lhostejný osud zvířátek
v útulku.
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Vánoční besídka u třeťáků

Ve čtvrtek 22. prosince jsme se konečně dočkali, nadešel poslední školní den v roce. Moc jsme se těšili, jak si ho užijeme. Sice jsme se ještě první dvě hodiny učili, ale to nám nevadilo, neboť už panovala
vánoční nálada. Přispěla tomu i vánoční výzdoba třídy, lavice jinak uspořádané, uprostřed rozsvícený
vánoční stromeček a pod ním velké množství dárečků. Všichni jsme je nesměle okukovali a byli zvědaví,
co se v nich asi skrývá. Této krásné vánoční náladě přispělo i společné zpívání koled na schodech.
A pak už hurá do třídy na besídku. Tu zahájil náš
spolužák Honzík Janďourek, který nám zahrál nádherné koledy na housle. O tuto radost jsme se podělili s druháky, které jsme k nám na toto vystoupení
pozvali. Bylo to nádherné a Honzíkovi patřil náležitý
a bouřlivý potlesk. Pak už jsme se dali do ochutnávky cukroví našich maminek. Bylo vynikající a krásné.
Maminky, děkujeme!!! Konečně nastala chvíle nadělování. Za dárečky jsme pěkně poděkovali a pak
už jen rozbalovali, vzájemně prohlíželi a pohráli si.
Na závěr nás na oplátku druháčci pozvali na krátkou
pohádku. A nadešel čas loučení. Vzájemně jsme si
popřáli krásné Vánoce a hurááá na prázdniny!!!
Třeťáci s pí. uč. Kadlečkovou

Deset let velmi úspěšně „kočírovat“
sbor učitelů, smečku žáků a k tomu
náležející soubor rodičů, mít vždy čas
na kohokoliv a kdykoliv, vytvářet
příznivé podmínky pro práci všech, to
je deset let pracovní dřiny
Mgr. Jindřišky Skalické na pozici
ředitelky ZŠ Dubá.
Děkujeme za všechno, paní ředitelko,
ať se Vám daří i v budoucnu!
Váš učitelský sbor

Návštěva u zvířátek

Dne 11. ledna se maminky a děti z Klubu malých Dubáčků vydali na návštěvu chovatelského kroužku
ZŠ Dubá. Přinesli jsme zvířátkům různé pamlsky a užili si příjemné odpoledne mazlením a chováním
téměř všech zvířátek. Jsme všichni zvědaví, jestli nás příští rok překvapí nějaké nové zvířátko.
Děkujeme za návštěvu, přijdeme znovu.
Klub malých Dubáčků

Recitační soutěž

Keramikování

V sobotu 21.1. proběhla již pátá společná aktivita Rodiny v pohybu. Tentokrát v keramické dílně,
kde se společnými silami vytvářely dvě postavy
– kluk a děvče – které budou zdobit chodbu školy. Práce šla všem od ruky, dařilo se, a tak se
těšíme na výsledek.
Děkujeme všem rodičům, kteří si našli čas
a přišli.
Jana a Pavel Maškovi

16

Školní kolo recitační soutěže se již pomalu stalo každoroční tradicí. Uskutečnilo se ve středu 18. ledna. Zájemci se nejprve utkali v třídních kolech. Nejlepší z nich postoupili do školního kola. V něm se
letos prezentovalo celkem deset žáků – osm soutěžících v kategorii mladších žáků a dva soutěžící
v kategorii první třída.
Porota ve složení Mgr. V. Matějková, Z. Wagenknechtová a L. Kadlečková hodnotila celkovou
úroveň, přirozenost a kulturu dětského projevu.
Výsledky kategorie mladších žáků: 1. místo Knapová Elisabet V. třída
2. místo Bystrý Martin II.B
3. místo Bystrá Kateřina IV. třída
Moc nás mrzí, že kategorie starších žáků nebyla zastoupena.
Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci tříd a hezký kulturní zážitek. Gratulujeme k dosaženému umístění.
L. Kadlečková

Kult ura

ČESKÁ LÍPA

Jiráskovo divadlo
10. 2. 2017 – 19:00 COMMEDIA Á LA CARTE
Jak se poperou trosečníci z daleké Sardinie se statuty uprchlíků? Stihnou
se do sebe všichni navzájem zamilovat dřív, než je zajme zlověstný Il Capitano? To se dozvíte v nové crazy komedii, kterou náhodně z jídelního
lístku motivů a postav Commedia dell’arte poskládal Divadelní klub Jirásek. Vstupné: 120 Kč
11. 2. 2017 – 19:00 GENERÁLKA
Exkluzivní divadlo, v hlavní roli Jiřina Bohdalová!
Jiskřivá komedie, těžící ze skvělých dialogů a humorného nadhledu a stranění těm, kteří o něco usilují. Inscenace je hereckým koncertem Jiřiny
Bohdalové v roli Josefiny a Radka Holuba jako Napoleona. Hru napsal legendární scénárista Jiří Hubač právě pro Jiřinu Bohdalovou a představení
bylo v druhé polovině osmdesátých let tři a půl roku na repertoáru Divadla
na Vinohradech. Dále hraje Petr Vacek, Martin Sitta a další. Režie Radek
Balaš. Divadlo Na Jezerce Praha. Vstupné: 490 Kč
8. 3. 2017 – 19:00 JENOM ŽIVOT
Je večer a do Marionina bytu velmi nečekaně vpadne Sam. Více než deset
let se neviděli. Fascinující příběh a problém, který Sam do bytu přinesl,
vytváří neuvěřitelnou zápletku, která ústí ve velmi nečekané, ale rozhodně
velmi pozitivní rozuzlení.
Bystrá komedie se špičkovými dialogy dává vyniknout dvěma hereckým
osobnostem, které vtáhnou diváka do magického příběhu dvou zralých,
životem prozkoušených lidí.
V hlavních rolích: Igor Bareš a Antonie Talacková, Vstupné: 290 Kč
9. 3. 2017 – 19:00 ÚSMĚVY ZDEŇKA TROŠKY
Zábavná talk show populárního filmového režiséra a skvělého vypravěče
s písničkami Simony Klímové. Vstupné: 250 Kč
KD Crystal
11. 2. 2017 – 20:00 8. KVĚTINOVÝ PLES
ENLIVEN CENTRE UVÁDÍ 8. Květinový ples. Program: hudební skupina
Stratos band, předtančení taneční školy ENLIVEN CENTRE, soutěž o ceny,
drobné občerstvení, taneční pořádek, motivy květin na šatech jsou vítány!

Comedia à la carte
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Předprodej v květinářství U Františky, Jeřábkovo nám., Česká Lípa a v pokladně KD Crystal od 3.1. od 15 do 18 hodin. Vstupné: 250 Kč
15. 2. 2017 – 19:00 PETR KOLÁŘ S KAPELOU – AKUSTIC TOUR
Koncertní vystoupení Petra Koláře s kapelou s podnázvem Jednou nebe
zavolá. Více na www.petrkolar.cz. Předprodej vstupenek na www.cl-kultura.cz nebo v pokladně KD Crystal. Vstupné: 220 Kč
Vodní hrad Lipý
16. 2. 2017 10 – 16 hod. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Centra textilního tisku
Zahájení 7. návštěvnické sezóny. Prohlídky s průvodcem v 10, 11, 13, 14 a
15 hodin. Ukázky sítotisku a tisku unikátními historickými formami s možností vyzkoušení. Vstupné zdarma
Vlastivědné muzeum
Ambit – hlavní výstavní prostor
2. 3. - 21. 5. 2017 JIŘÍ SUCHÝ – malby, design, obrazy tvořené žhavým
sklem
Galerie Chodba
1. 3. - 31. 12. 2017 JAN KOMÁREK – plastiky ze sbírky Vlastivědného
muzea a galerie

VYSOKÁ

Dům řemesel Arcadis
do 28. 2. 2017 PARALELY
Výstava: Karel Kuška – obrazy, Pavel Novotný – fotografie

ÚŠTĚK

25.2.2017 10 - 17 hod. ÚŠTĚCKÝ MASOPUST
6. ročník v centru města. Masopustní veselí v lidovém duchu, originální
průvod masek, strom hojnosti, přílet prasete z úřadu, velké zabijačkové
hody, masopustní trojboj, řemeslný jarmark ...

Jiří Novák,
pohyblivá plastika Sekyry

Jiří Novák,
pohyblivá plastika – Sekyry

Posezení s Jiřím
Helekalem

23. listopadu jsme v klubu uvítali úžasného zpěváka s nezapomenutelným hlasem, který každého rozparádí i pohladí po duši, pana Jiřího Helekala. Posezení s povídáním i písničkami bylo
velice příjemné zpestření plné vtipů i nostalgie.
Jiří nám předvedl nádherný průřez své pěvecké
kariéry od lidových písní, přes divadlo Semafor,
rokenrolovou éru až po muzikál. Všichni odcházeli domů v dobré náladě s obrovským úsměvem
na rtech.
Lucie Heringová

Zimní prohlídky

Výlet na hrad či zámek – tuto představu má velká
část veřejnosti spojenou s létem. Ale i v zimních
měsících je možné některé památky navštívit, neboť zimní prohlídky mají své kouzlo.
Jedním z objektů je zámek Sychrov v Libereckém kraji. „Co má paměť sahá, sychrovský
zámek vždy nabízel možnost prohlídek i v zimě,
i když pouze ve vybrané dny. Vzhledem ke zvyšující se poptávce jak od cestovních kanceláří, tak
individuálních návštěvníků, jsme v roce 2000 přistoupili na celoroční provoz a dodržujeme jej neustále. Je pochopitelné, že zimní provoz má svá
specifika, zámek není vytápěný ani temperovaný,
a proto je návštěvní doba v zimních měsících od
pondělí do neděle od 10 do 14 hodin“, vysvětluje PhDr. Miloš Kadlec, ředitel územní památkové
správy na Sychrově.
První kulturní akcí, kterou v sezóně 2017
správa zámku nabídne, bude 18. února již sedmý
Zámecký masopust. (www.zamek-sychrov.cz)
Lucie Bidlasová

Jen tak do Doks

V neděli 22. ledna obohatil kulturní program na
setkání spolku zahrádkářů v Doksech náš pěvecký soubor Jen tak. Nevšední repertoár – spirituály – nadchnul všechny posluchače.
Děkujeme sboru za krásný zážitek!
Fanklub Jen tak

Na štědrovečerní mši
v dubském kostele
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KK Beringin

V sobotu 28. ledna pořádala Česká federace tradičního karate FudokanShotokan 1. kolo Národního poháru a Pohár nadějí. Do Prahy do Kobylis dorazilo 7 týmů zPrahy, Brna, Teplic, Ústí nad
Labem a z Dubé.
Dubský klub KK Beringin dorazil s největším počtem – 20 účastníků včetně dvou nováčků. Překvapením pro vás, milí čtenáři, je, že se
nejedná o žádného malého človíčka, ale o dámu
a pána. Odvahy si dodali, trému s úsměvem překonali a za seniory nastoupili paní Adriana Velebná a pan Tomáš Rejholec.
Po zahájení soutěže se konalo slavnostní
vyhlášení Absolutní vítězové Národních pohárů
2016 a z KK Beringinu památní plaketku obdrželi Slovák Jakub, Středa Josef, Hruška Marek
ml. a Hrušková Natálie. Všem moc gratulujeme
a přejeme mnoho úspěchů i v roce 2017.

Po Poháru nadějí soutěžní klání pokračovalo 1. kolem Národního poháru ČFTKFS, nejprve
v kategorii Kata Team a poté Kata jednotlivec.
Podívanou pro diváky byla závěrečná soutěž
v Kumité senioři.

Samotná soutěž začala Pohárem nadějí, kterého se zúčastnili nejmenší nebo začátečníci.
Všichni bojovali statečně a zde jsou výsledky:

Starší žákyně 2005-2004 KATA
1. Hrušková Natálie

Mladší žáci 2010 a ml. KIHON
1. Srbek Adam
2. Dlouhý Daniel
3. Velebný Tobiáš
Mladší žáci 2009-2008 KIHON
1. Rejholec Marián
2. Knap Miroslav
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Mladší žákyně 2009-2008 KATA
1. Velebná Rebeka
2. Zabilanská Natálie
3. Hrušková Claudie
Mladší žáci 2009-2008 KATA
2. ZabilanskýDominik
3. Janďourek Jakub
4. Slovák Jakub
Mladší žáci 2007-2006 KATA
1. Hruška Marek
4. Středa Josef

Kadetky 2003-2002 KATA
3. Černá Barbora
Seniorky1995 a starší KATA
1. Velebná Adriana
Senioři 1995 a starší KATA
2. Rejholec Tomáš

Sport
KATA TEAM 2009-2008 mix
1. Velebná Rebeka, Zabilanský Dominik, Zabilanská Natálie
2. Rejholec Marián, Velebná Rebeka, Knap Miroslav
3. Dlouhý Daniel, Srbek Adam, Velebný Tobiáš
KATA TEAM 2007-2006 mix
1. Hrušková Natálie, Hruška Marek, Hrušková
Claudie
KATA TEAM 2007-2006 chlapci
1. Janďourek Jakub, Vydra Sebastián, Nedvěd
David
2. Slovák Jakub, Středa Josef, Jančák Filip
KATA TEAM senioři
1. Rejholec Tomáš, Velebná Adriana, Černá
Barbora
Všem zástupcům KK Beringin gratulujeme
a do dalších soutěží vroce 2017 přejeme hlavně
hodně zdraví, pevné nervy a mnoho úspěchů.
Následující sportovní klání proběhne vneděli 26. března 2017 vPraze s mezinárodní účastí
– Prague Open Cup.
K. Janďourková

Hodnocení podzimní části sezóny
TJ Slavoj Dubá

Podzimní část sezóny 2016/2017 se mi nehodnotí vůbec dobře, jelikož se
nám moc nepovedla. Postavení teamu v tabulce neodpovídá našim ambicím, kde bychom chtěli (měli) být. Jako hlavní důvody naší bídné podzimní
sezóny bych určil tyto faktory:
l Zranění hráčů – v jeden čas jsme měli na marodce až 13 hráčů (5 hráčů
dlouhodobě). Tudíž byla i utkání, kde jsme měli k dispozici 12 hráčů, a to
ještě někteří hráči v poli hráli přes nemoc nebo svalové zranění, abychom
utkání vůbec mohli odehrát.
l Obnova teamu – hráčský kádr Dubé se po odchodech několika hráčů
tvořil víceméně během celé podzimní sezóny. Nebylo snad jediné utkání,
které bychom odehráli ve stejné sestavě jako utkání předešlé. Tudíž muselo
docházet k rotaci hráčů v sestavě, což se také podepisovalo pod předváděnou hrou na hrací ploše, která měla do ideálu daleko.
Tyto dva faktory bych označil jako hlavní „viníky“ naší podzimní části.
Když byl náš hráčský kádr víceméně v plné síle, tak jsme dokázali porazit
nebo potrápit nejednoho soupeře a i předváděná hra byla místy pro oko
diváka koukatelná. Pak jsou zde zápasy, kde jsme měli soupeře jasně přehrát, ale bohužel tyto zápasy nezvládáme takticky a psychicky. Proto jsme
si po posledním zápase, který byl mimo jiné totální fiasko, sedli a řekli si
co dál. Z výše uvedených problémů jsme se rozhodli, že uděláme pořádnou zimní přípravu, abychom tyto naše slabiny odstranili.
Co bych chtěl vyzdvihnout, tak to je touha hráčů zúčastnit se utkání
a dobrá parta, kterou v kabině máme. Jen pro představu: náš gólman Tomáš Dvořák jednou za tři zápasy ujel i 600 km, jen aby si mohl zahrát.
Chlapi si přehazují v práci směny nebo berou volna. Místo toho, aby šli po
noční směně spát, tak jdou na fotbal, atd. Za to bych chtěl touto cestou
celé kabině poděkovat. Díky chlapi.
Zimní přípravu jsme zahájili 7. 1. 2017 na umělém trávníku (UMT) Arsenal Česká Lípa. Tréninkovou jednotku, která trvá 1.5 h, máme rozdělenou na tři části:
1. Herně-kondiční kruhový trénink s míčem a bez míče
Cílem všech cvičení na stanovišti herního kruhového tréninku je rozvíjet
koordinaci a obratnost hráčů. Navíc rozvíjíme sílu, rychlostní vytrvalost
a schopnost měnit směr na malém prostoru.
2. Herní trénink
V této části tréninkové jednotky se zaměřujeme na nácvik útočných kombinací na polovině soupeře a taktéž se zaměřujeme na zlepšení obranné
fáze našeho teamu.
3. Kondiční příprava – fotbálek
Zimní příprava na UMT bude trvat do 11. 02. 2017. Poté odjíždíme na
čtyřdenní fotbalové soustředění do Heřmanic u Jablonného v Podještědí,
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kde budeme trénovat dvoufázově na umělém trávníku (dopolední trénink
bude zaměřen na kondiční cvičení a odpolední bude zaměřen na taktické
cvičení). Fotbalové soustředění zakončíme přátelským utkáním proti Lokomotivě Česká Lípa.
Po soustředění máme každý víkend naplánované jedno přátelské utkání, a to až do startu jarní části sezony, která začíná domácím zápasem se
Svorem, a to v sobotu 25. 3. od 14:00 hodin.
Realizační team pro jarní část sezóny 2016/2017: předsedkyně
– Ing. Hana Koloušková; vedoucí A-mužstva – Jaroslav Horyna; trenér
A-teamu – Jakub Fliegel; asistent trenéra – Jan Kamarád; zdravotník –
Karel Šedivý.
S hráči jsme se rozhodli, že si formou dobrovolných brigád opravíme
klubovnu, aby byla k našemu obrazu a bylo to takové reprezentativní místo na našem hřišti, kde budeme mít ve vitrínách vystavené poháry, které
vyhráli naši předchůdci a doufejme i poháry nové, které se budeme snažit
pro náš klub vyhrát my.
V prostorách klubovny došlo k vybourání původního okna, došlo ke
zmenšení stavebního otvoru a následně se zamontovalo okno nové. Původní omítku jsme oškrábali, zasekali jsme vodovodní trubky do zdiva a celé
stěny jsme natáhli „perlinkou“ a lepidlem.

Až nám bude počasí na jaře přát, tak se s chutí pustíme do štukování
a k následnému malování, ať již máme naši klubovnu hotovou a můžeme
se tam scházet i v našem volném čase.
Jakub Fliegel

