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Měsíčník informací z Dubé a okolí

zdarma

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, ve druhé polovině října bylo v Dubé zahájeno frézování původní vozovky I/9 protínající naše město. V návaznosti na zprovoznění obchvatu Dubé totiž dojde k plánovanému převodu části zmíněné
komunikace do majetku města. O možném převodu části původní hlavní
silnice do našeho majetku jsme se zástupci ŘSD diskutovali ještě před zahájením výstavby obchvatu. Za podmínek, které nám byly přislíbeny, jsme
s tímto převodem souhlasili. Po celé délce byl ze silnice vedoucí městem
odfrézován původní povrch a bude zde položen nový asfalt, to proto, aby
po převzetí komunikace do svého majetku neměli noví vlastníci v následujících letech s případným stavem povrchu problémy ani finanční vydání.
Část komunikace v úseku od Dubové Hory ke křižovatce na Tuhaň přejde

do majetku města. Navazující úsek od křižovatky na Tuhaň směrem na
Českou Lípu bude převeden do majetku kraje. Postoj ŘSD považujeme
za velice férový. Následovat bude také položení nového povrchu komunikací v ulicích Malá Strana a Dlouhá, neboť ty byly hlavními spojkami při
výstavbě obchvatu a jejich stav v poslední době plně odpovídal tomu, že
tudy projížděla těžká vozidla ze stavby.
Opravu komunikací v ulicích Malá Strana a Dlouhá bude financovat
rovněž ŘSD, za což jsme opravdu vděční, pro nás by to představovalo
velký zásah do rozpočtu. Pro upřesnění uvádím, že komunikace protínající Malou Stranu je městská a navazující část v Dlouhé ulici je ve správě
Libereckého kraje.
Ráda bych vás informovala, že naše město vydá poprvé vlastní kalendář. Rozhodli jsme se pro nástěnný kalendář na rok 2018, na jehož
stránkách jsou zachyceny památky, přírodní zajímavosti nebo třeba kulturní akce, které se v našem městě konají. Věřím, že kalendář zachycující
Dubou a její okolí ve všech ročních obdobích bude nejen hezkou ozdobou

vašich domácností, ale také pěkným dárkem pro vaše blízké. Zakoupit si
jej budete moci v městském infocentru. K dostání bude poprvé při rozsvěcení vánočního stromu na náměstí, a to první adventní neděli 3. prosince,
kam vás tímto srdečně zvu.
Třetím tématem mého listopadového sloupku jsou nedávné volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konaly ve dnech 20. a 21.
října 2017. K volebním urnám ve všech třech našich volebních okrscích,
tedy v Dubé, Dřevčicích a Deštné, přišlo dohromady neuvěřitelných 802
voličů. Ti odevzdali celkem 792 platných hlasů. Po celé republice byla
zaznamenána neobvykle vysoká volební účast, která konkrétně u nás činila 57, 04 % v Dubé, 53,50 % ve Dřevčicích a 56, 41 % v Deštné. Chci
tímto ještě jednou poděkovat všem, kteří se zasloužili o hladký průběh
a přípravu voleb, zejména pak členům volebních komisí, kteří nesou na
svých bedrech největší tíhu odpovědnosti. Poděkování samozřejmě také
všem občanům, kteří nelenili a dostavili se do volebních
místností. Kompletní výsledky naleznete uvnitř v samostatném článku.
Další informace, jíž bych
vám ráda sdělila je, že jsme
se na nedávném setkání starostů Českolipska a Novoborska měli možnost seznámit
s vývojem situace kolem Nemocnice s Poliklinikou Česká
Lípa a. s. Od nového předsedy představenstva pověřeného vedením NsP ČL Ing. Pavla Marka jsme se dozvěděli,
že se tomuto zařízení daří
nejen stabilizovat nemocnici
po personální stránce, neboť
se podařilo sehnat nové lékaře i sestry, ale zároveň se
počítá s dalšími investicemi
na dovybavení. Pacientům
bude k dispozici magnetická rezonance, přichystán je
projekt modernizace vybavení intenzivní péče, modernizace a robotizace přístrojového vybavení, laboratorní techniky, obnova centrálních operačních sálů,
výměna 355 ks lůžek a příslušenství napříč všemi odděleními, do března
2018 se počítá s výstavbou hemodialyzačního střediska v prostorách budovy dětské nemocnice, na což 40 miliony korun přispívá Liberecký kraj.
Dalším velkým plusem je řešení stávající nedostačující kapacity parkovacích ploch. Ti z vás, kteří v posledních dnech zavítali do nemocnice, jistě
zaznamenali, že u budovy hygienické stanice dochází k demolici několika
objektů. V této lokalitě, a nejen tady, přibydou parkovací místa. To je jen
malý výčet pozitivních změn, kterých českolipská nemocnice pod novým
vedením doznává, a já pevně věřím, že tyto změny k lepšímu pocítí všichni pacienti, kteří zde vyhledají pomoc.
Neúprosně se nám blíží začátek Adventu a já bych vás všechny, kromě
rozsvěcení stromečku, o němž jsem se již zmínila, chtěla pozvat také na
tradiční Vánoční výstavu, která bude opět k vidění v Galerii Šatlava.
Přeji vám hezké podzimní dny.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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Usnesení z veřejného
zasedání zastupitelstva

celá záležitost řešena komplexně se všemi dotčenými subjekty.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

Usnesení č. 8/2017 ze dne 19. října 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 MUDr. Jiřího Klementa a paní Mgr.
Janu Maškovou a zapisovatele usnesení paní
Evu Jelenovou.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený program veřejného zasedání Zastupitelstva
města Dubá č. 8/2017.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 7/2017 ze dne 21. září 2017, včetně
nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 8/2017 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha.
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 15/17, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městské nemovitosti – pozemku:
pozemkové parcely parcelní číslo 1151/1, ostatní
plocha (ostatní komunikace), o výměře cca 60 m2,
v obci Dubá, katastrální území Dřevčice. Přesná
výměra a rozsah pozemku budou upřesněny geometrickým plánem. Jedná se o pozemek navazující
na pozemek ve vlastnictví žadatele v blízkosti stav-

by čp. 26 v části obce Dřevčice. Bližší podmínky
prodeje budou uvedeny ve zveřejněném záměru.

pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 18/17, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městské nemovitosti – pozemku:
pozemkové parcely parcelní číslo 1255/1, ostatní
plocha (jiná plocha), o výměře 272 m2, v obci Dubá,
katastrální území Dřevčice. Jedná se o pronajatý
městský pozemek k využití jako zahrada ke stavbě čp. 35 v části obce Dřevčice. Bližší podmínky
prodeje budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4c) ODLOŽILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 17/17, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městské nemovitosti – pozemku:
pozemkové parcely parcelní číslo 1411, ostatní
plocha (ostatní komunikace), o výměře 177 m2,
v obci Dubá, katastrální území Zakšín. Jedná se
sice o pozemek navazující na pozemky ve vlastnictví žadatelů v blízkosti staveb čp. 7 a čp. 18
v části obce Zakšín, a sloužící ke zpřístupnění
těchto staveb. Nicméně je zapotřebí počkat na
dořešení dědického řízení týkající se stavby čp. 5
v části obce Zakšín, která je také předmětným
městským pozemkem zpřístupněna. Poté bude

Z městské matriky
JUBILEA

Dušičková Emilie, Panská Ves
Lomičková Olga, Heřmánky
Raiserová Františka, Dubá
Lupoměská Jana, Dubá
Kašpar Karel, Dubá
Drlík Zdeněk, Bukovec
Petráň Josef, Dubá
Pauzrová Štěpánka, Dubá

80 let
70 let
93 let
70 let
83 let
85 let
88 let
75 let

NAROZENÍ

Garrihy Gabriela, Dubá
Mynařík David, Dubá

ÚMRTÍ

Antošová Růžena, Dubá
Zítková Helena, Krčma

Dne 5. 11. 2017 oslavil své 80. narozeniny náš
milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan
Josef Jelen z Dubé. K jeho významnému výročí mu ze srdce
přejeme všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví. Manželka,
synové, vnoučata, pravnoučata a ostatní příbuzní.
Dne 1.11.2017 oslavila paní Emílie Dušičková
z Panské Vsi krásné 80. narozeniny.
Vše nejlepší do dalších let přejí synové Ladislav a Milan,
vnoučata a pravnoučata.
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4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městské nemovitosti – pozemku
(záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost složka č. 11/17): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o pozemkovou parcelu
parcelní číslo 989/2, ostatní plocha (jiná plocha),
o výměře 253 m2, v obci Dubá, katastrální území
Zakšín. Strana kupující: paní M.K., kupní cena činí
10 120,- 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: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městských nemovitostí
– pozemků (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn,
písemná žádost složka č. 14/17): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o pozemkovou parcelu parcelní číslo 103/3, trvalý travní
porost, o výměře 416 m2, a pozemkovou parcelu
parcelní číslo 105/6, ostatní plocha (jiná plocha),
o výměře 2 m2, v obci Dubá, katastrální území
Dubá. Strana kupující: pan M.M., kupní cena činí
16 720,- 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: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

Tolik jsi život miloval a chtěl jsi s námi být,
ale osud krutý byl a nenechal tě žít.
Dne 28. 11. 2017 uplyne smutných 10 let, co
nás navždy opustil náš milovaný syn, manžel,
tatínek, bratr, strýc, švagr a kamarád pan
Ladislav Chramosta z Vrchovan. Stále
vzpomínají a nikdy nezapomenou maminka,
manželka s dětmi a sourozenci s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkujeme.
Kdo znal tě a měl tě rád,
ať s námi tichou vzpomínku ti dá.
Dne 8. 11. 2017 tomu bude pět let, co
nás navždy opustil pan Josef Klimpera
z Domašic. S bolestí a úctou v srdci stále
vzpomíná rodina.
Kdo žije v našich vzpomínkách, žije dál.
Žádný čas není tak dlouhý, aby nám dal
zapomenout...
Dne 25. listopadu uplyne již 10 let od úmrtí
paní Jindřišky Faitlové z Dubé.
Za vzpomínku děkuje dcera Táňa s rodinou
a syn Emil.

4f) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání majetkoprávního vypořádání k nemovitostem v rámci
plánované stavební akce města Dubá „Chodníky a přechod pro chodce, silnice č. I/9 v Deštné směnu nemovitostí – pozemků (záměr byl již
vyhlášen a zveřejněn, písemná složka č. 12/17),
takto: podle vypracovaného geometrického plánu z vlastnictví města Dubá směnit pozemkovou
parcelu parcelní číslo 1573/3, ostatní plocha (jiná
plocha), o výměře 130 m2, a pozemkovou parcelu
parcelní číslo 1573/2, ostatní plocha (ostatní komunikace), o výměře 32 m2, v obci Dubá, katastrální území Deštná u Dubé, za pozemek z vlastnictví pana J.J., tj. pozemkovou parcelu parcelní
číslo 1368/6, vodní plocha, o výměře 132 m2,
v obci Dubá, katastrální území Deštná u Dubé.
Vzhledem k tomu, že směňované pozemky jsou
téměř stejné výměry a tudíž téměř stejné hodnoty, bude tato směna pozemků provedena bez
dalšího finančního vyrovnání.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4g) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě projednávání písemné nabídky – složka č. 16/17, přijmout nabídku
vlastníka nemovitosti – pozemku stavební parcely parcelní číslo 2/3, zastavěná plocha (zbořeniště), o výměře 463 m2, v obci Dubá, katastrální
území Horky u Dubé, na prodej tohoto pozemku do vlastnictví města Dubá, z důvodu vysoké
navržené kupní ceny ve výši 150,- Kč za 1 m2
pozemku, a také z důvodu, že se jedná o pozemek s účelovou komunikaci vedoucí ke stavbám
čp. 34 a čp. 35 v části obce Horky, kdy by bylo
spíše vhodné, aby vlastníci těchto staveb si nabízený pozemek odkoupili do svého vlastnictví.
pro schválení: 10 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. září 2017, který byl na hlavní
činnosti 8 milionů 351 tisíc Kč, celkové finanční
prostředky na účtech města Dubá byly 12 milionů
232 tisíc Kč, hospodaření města Dubá za leden
až září roku 2017 skončilo kladným výsledkem
ve výši 2 miliony 420 tisíc Kč.
5b) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočtovou změnu č. 9 rozpočtu
města Dubá na rok 2017, viz příloha.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Na straně příjmů jsou navýšeny položky související s vyšším daňovými
výnosy: 1111 – Daň z příjmů fyzických osob placená plátci o 336 tisíc Kč, 1112 – Daň z příjmů
fyzických osob placená poplatníky o 2 tisíce Kč,
dále jsou navýšeny položky: 1335 – Poplatky za
odnětí pozemků plnění funkcí lesa o 4 tisíce Kč,
1341 – Poplatek ze psů o 2 tisíce Kč, v souvislosti s nadcházejícími volbami úprava dle skutečně
přijaté dotace: 4111 – Neinvestiční přijaté transfery o 16 tisíc Kč na celkových 66 tisíc Kč. Dále
na straně příjmů dochází k navýšení těchto paragrafů: 3613 – Nebytové hospodářství o 5 tisíc Kč,
3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů o 45 tisíc Kč, 6402 – Finanční vypořádání minulých let
o 426 tisíc Kč (vratka dotace ZŠ Dubá na potravinovou pomoc dětem). Na straně výdajů jsou
navýšeny tyto paragrafy: 3319 – Ostatní záležitosti kultury o 16 tisíc Kč (na zesilovač ozvučení
a výrobu betléma), 3632 – Pohřebnictví o 40 tisíc Kč (hřbitovní alej), 3745 – Péče o vzhled obcí
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a veřejnou zeleň o -40 tisíc Kč (hřbitovní alej),
6402 – Finanční vypořádání minulých let o 426 tisíc Kč, (vratka dotace ZŠ Dubá na potravinovou
pomoc dětem). Upravený rozpočet města Dubá
je přebytkový ve výši 285 tisíc Kč. Navrhovaný
celkový schodek rozpočtu pro rok 2017 je výši
5 milionů 415 tisíc korun a bude kryt z finančních
prostředků na účtech města.
6) ROZHODLO na návrh paní starostky v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, pod názvem
„VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ DUBÁ“, kterou je na
základě kritéria nejnižší nabídkové ceny nabídka společnosti Linhart spol. s r.o., IČ 47052121,
se sídlem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav,
nabídková cena činí celkem 4 084 728,99 Kč bez
DPH. Pokud by došlo před podepsáním smlouvy
o dílo k odstoupení vybraného dodavatele od realizace zakázky, pak bude zakázka zadána společnosti s další nejnižší cenovou nabídkou uvedenou
v Zápisu hodnotící komise ze dne 13. října 2017.
Smlouva o dílo bude uzavřena nejdříve po uplynutí lhůty k podání námitek.
SCHVÁLILO na návrh paní starostky smlouvu o dílo mezi městem Dubá a společností Linhart spol. s r.o., IČ 47052121, se sídlem Brandýs
nad Labem – Stará Boleslav.
POVĚŘILO paní starostku podpisem smlouvy o dílo mezi městem Dubá a společností Linhart spol. s r.o., IČ 47052121, se sídlem Brandýs
nad Labem – Stará Boleslav.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: V případě, že se nám podaří získat dotaci z Programu obnovy a rozvoje
venkova Ministerstva pro místní rozvoj, začne realizace výstavby školního hřiště v listopadu tohoto roku a hotové dílo by mělo být městu předáno
do konce srpna 2018.
7) SCHVÁLILO na návrh paní starostky uzavřít Dodatek č. 1 k Partnerské smlouvě o zajištění majetkových a provozních náležitostí projektu „Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu
Podralsko“, kterým se aktualizují finanční podíly
jednotlivých partnerů z důvodu předfinancování dotace z vlastních zdrojů s tím, že tento jim
příslušný finanční podíl na realizaci jejich části projektu bude poukázán na účet Mikroregionu Podralsko do dne 25. října 2017, viz příloha.
Město Dubá má svůj finanční podíl již uhrazen
v souladu s usnesením Zastupitelstva města
Dubá č. 6-6/2017 ze dne 22. června 2017.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

8) VYDALO na návrh paní starostky obecně závaznou vyhlášku města Dubá č. 3/2017, kterou
se ruší Obecně závazná vyhláška města Dubá
č. 2/2014, O zákazu kouření na některých místech na území města Dubá, vydaná dne 4. září 2014, viz příloha.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Vzhledem k tomu, že zákon
č. 65/2017 Sb., O ochraně zdraví před škodlivými
účinky návykových látek v ustanovení § 8 stanoví
místa, na kterých je zakázáno kouření a používání
elektronických cigaret v dostatečném rozsahu pro
naše město (škola, školské zařízení, dětská hřiště,
sportoviště), stala se obecně závazná vyhláška č.
2/2014 duplicitní a lze ji tedy zrušit bez náhrady.
9) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se pronájmu měst-

ského vodního díla – vrt HV 15, v obci Dubá, katastrální území Nedamov, společnosti FONTANA
WATERCOOLERS, s.r.o.
komentář starostky: V současné době připravujeme společně se společností FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. novou nájemní smlouvu. Firma
dle slov provozního ředitele Ing. L. Lehovce, usiluje od počátku převzetí podniku o podporu pracovních příležitostí místních občanů, investovala
již nemalé finanční prostředky a chce být zdravou
firmou prospěšnou pro místní komunitu po mnoho
let dopředu. Pan ředitel dále nabídl podporu zájmových organizací a klubů města produkty firmy
a připravenost podílet se na rozvoji povědomí mládeže formou návštěv provozu v Dubé.
10) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ předloženou zprávu odborného lesního hospodáře
Městských lesů Dubá Ing. Josefa Štveráčka o hospodaření Městských lesů Dubá, organizační složka
města, za období 1. pololetí roku 2017, viz příloha.
komentář starostky: Městské lesy vykázaly ke konci června 2017 průběžný zisk ve výši
326 590,- Kč. Tato relativně nižší částka je dána
zejména tím, že možnost těžby, odvozu, a tím
prodeje dřeva počátkem roku nastala až v druhé
polovině února 2017 z důvodu nesjízdnosti přístupových cest s ohledem na sněhovou pokrývku
a zmrazky, a zároveň úpravou „dotačního roku“
– dnes již ne kalendářní, ale s platností od 1. září 2016 do 31. srpna 2017, kdy je zažádáno za
toto období o příspěvek na hospodaření v lesích v částce 384 000,- Kč, který nebyl do konce června 2017 proplacen. K tomu nutno přičíst
i vysokou zásobu dřeva na skladě na konci sledovaného období. Každopádně je snahou i v letošním roce ovlivněném větrnými a hmyzovými
kalamitami, nedostatkem pracovních sil v lesnickém sektoru, a nezájmem o některé sortimenty
přiblížit se k očekávanému zisku.
11) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ program a činnost Osadního výboru Deštná – Zakšín.
komentář starostky: V rámci bezpečnosti občanů Zakšína byly umístěny svislé dopravní značky
– upozornění na pohyb chodců a proveden nástřik vodorovného dopravního značení – psychologická brzda a nejvyšší dovolená rychlost „50“.
Práce provedla odborná firma a zakázku uhradilo ŘSD ČR. Město Dubá aktivně pracuje na přípravě dokumentace na akci „Deštná, chodníky
podél silnice I/9“. V současné době je již vydáno územní rozhodnutí a připravují se podklady
pro vydání stavebního povolení. Začátkem ledna 2018 předpokládáme podání žádosti o dotaci na SFDI. V souvislosti s rekonstrukcí hřbitova
v Deštné, byl proveden hydrogeologický průzkum
a vydán souhlas k možnosti opětovného pohřbívání do země na deštenském hřbitově. Společenské akce pořádané občany Deštné mají již
dlouholetou tradici a jsou navštěvovány nejen
místními, ale i návštěvníky z jiných měst a obcí.
Děkuji všem, kteří svou prací přispívají k tomu,
aby se lidem v Deštné a Zakšíně dobře žilo.
12) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech
20. a 21. října 2017.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Tomáš Novák, místostarosta města Dubá

Příští veřejné zasedání bude
23. listopadu v Dubé

Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá v září
l Dne 5.9.2017 od 9:00 do 9:26 hodin byla jednotka na žádost MěÚ Dubá
vyslána s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3 na likvidaci sršního hnízda, které se nacházelo na půdě rodinného domu ve Dřevčicích. Jednotka
hnízdo zlikvidovala z nastavovacího žebříku za použití včelařského vybavení a jednoho spreje na likvidaci obtížného hmyzu.
l Dne 5.9.2017 od 17:49 vyjela jednotka s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3 k technické pomoci na komunikaci I. třídy číslo 9 k likvidaci nafty uniklé v delším úseku na silnici poblíž Dětského domova Dubá-Deštná.
Jednotka byla posléze operačním střediskem odvolána k jiné události, a to
k nehodě tří motorkářů, z nichž dva utrpěli lehká zranění. Na místo zásahu
dorazila jednotka v počtu 1 + 4. Zraněným osobám byla poskytnuta předlékařská pomoc a následně byli předáni do péče ZZS. Uniklé ropné látky
byly zlikvidovány 40 kg sorbentu. Úklid místa nehody zajistil správce komunikace. Na místě zasahovala také jednotka HZS Česká Lípa za přítomnosti
Policie ČR. Na základnu se jednotka vrátila v 19:40 hod.
l Dne 5.9.2017 od 20:19 do 20:37 hodin vyjela jednotka s technikou CAS25 Liaz v počtu 1 + 4 k technické pomoci na komunikaci I. třídy číslo 9,
kde se v úseku mezi obcemi Chlum a Dubá nacházela 5 km dlouhá olejová
skvrna. Po příjezdu na místo byla jednotka operačním důstojníkem z HZS
Liberec vrácena zpět na základnu.
l Dne 7.9.2017 od 11:36 do 11:59 vyjela jednotka s technikou CAS-25 Liaz
v počtu 1 + 4 k dopravní nehodě osobního automobilu zn. Peugeot 306 na
komunikaci II. třídy číslo 260 v k. ú. Tuhaň. Po příjezdu na místo nehody
bylo vozidlo nalezeno na střeše mimo komunikaci. Na místě byla přítomna

jednotka HZS LK Česká Lípa a Policie ČR. Nehoda se obešla bez zranění. Jednotka na vozidle provedla protipožární opatření – odpojení baterie
a zajistila únik provozních kapalin pomocí sorbentu.
l Dne 12.9.2017 od 14:08 do 14:28 vyjela jednotka s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 3 k dopravní nehodě osobního automobilu na komunikaci
I. třídy číslo 38 do obce Obora. Po příjezdu na místo byla jednotka velitelem zásahu vrácena zpět na základnu.
l Dne 18.9.2017 od 18:31 do 18:57 byla jednotka s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 4 vyslána k technické pomoci – likvidaci uniklého oleje
do Pavlovic. Po příjezdu na místo byl zjištěn cca 400 m dlouhý a 20 cm
široký pruh oleje táhnoucí se z dlážděné cesty až na krajskou komunikaci.
Skvrna byla zasypána 60 kg sorbentu.
l Dne 23.9.2017 od 15:05 do 15:44 byla jednotka s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 3 vyslána do ulice Požárníků v Dubé, aby otevřela byt, ve
kterém se nacházela nemohoucí osoba. Do bytu vnikla jednotka pomocí
nastavovacího žebříku po rozbití okenních tabulek. Žena, která byla při vědomí a komunikovala byla předána do péče zdravotníků, kterým jednotka
vypomohla s jejím transportem do sanitního vozu. Na místě byla přítomna
také Policie ČR a HZS LK Česká Lípa.
l Dne 23.9.2017 od 23:15 do 23:28 byla jednotka s technikou CAS-25 Liaz
v počtu 1 + 4 vyslána do Autokempu Dubá-Nedamov, kde se poblíž Černého rybníku nacházela dvě osobní vozidla, která se nemohla dostat zpět
na zpevněnou plochu a při pokusech o vyjetí sklouzávala k vodě. Jednotka za přítomnosti Policie ČR vozidla pomocí fyzické síly vytlačila zpět na
zpevněnou komunikaci.
l Dne 30.9.2017 od 9:32 do 9:46 byla jednotka s technikou CAS-25 Liaz
v počtu 1 + 3 vyslána k technické pomoci v k. ú. Dubá. Po příjezdu na
místo zásahu byl zjištěn spadlý strom zasahující do komunikace. Pomocí
motorové pily byl rozřezán a odstraněn z vozovky, která byla před odjezdem jednotky uklizena.
l Dne 30.9.2017 od 16:17 do 17:22 byla jednotka s technikou CAS-25 Liaz
v počtu 1 + 3 vyslána k technické pomoci v k. ú. Zakšín, kde se na turistické stezce cca 1,5 km od Pustého zámku nacházela zraněná osoba, která
se po úrazu kotníku nedokázala postavit a pokračovat v cestě. Jednotka
z HZS LK Česká Lípa provedla transport této osoby do sanitního vozidla.
l Dne 30.9.2017 od 17:29 do 17:41 byla jednotka s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 3 odvolána z předešlého zásahu k dopravní nehodě motocyklu v obci Deštná. Nehoda se obešla bez zranění. Jednotka zasypala uniklé pohonné hmoty sorbentem. Na místě byla přítomna Policie ČR.
(Mar)

TELEFONNÍ ČÍSLO
NA DUBSKÉ HASIČE: 725 076 553

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

v neděli 3. prosince v 17 hodin
Přijďte si poslechnout vánoční písně v podání dětí ze ZŠ a MŠ Dubá.
Chybět nebude ani občerstvení.
Od 16 hodin bude v Galerii Šatlava otevřena Vánoční výstava.
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NOVÁ STŘEDNÍ
ZDRAVOTNICKÁ
ŠKOLA

Chtěli bychom Vás tímto informovat
o záměru Libereckého kraje zřídit
odloučené pracoviště Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy
zdravotnické Liberec, p. o. v České
Lípě. To bude sídlit v budově Obchodní akademie nám. Osvobození 422,
Česká Lípa. Od školního roku 2018/
2019 bude poskytovat vzdělávání
pro zájemce o zdravotnická povolání ve vzdělávacích programech oboru Praktická sestra a oboru Ošetřovatel. Nezastupitelným faktem bude
přímé napojení na možného budoucího zaměstnavatele. Žákům střední
zdravotnické školy v České Lípě bude
poskytnut veškerý servis ze strany Nemocnice s poliklinikou Česká
Lípa, a. s, a to jak v průběhu studia,
tak také po jeho ukončení z pozice
stabilního zaměstnavatele v regionu.
Mezi základní benefity vzájemné spolupráce mezi českolipskou nemocnicí
a střední zdravotnickou školou bude
zejména poskytnutí výhodného stipendijního programu, kdy jsou žáci
v průběhu studia finančně podporováni právě nemocnicí, vlastní stipendijní program pak bude poskytovat také
město Česká Lípa. V průběhu studia
zajistí nemocnice praxi zcela zdarma
na svých odděleních, dále odborné
vedení kvalifikovanými pracovníky,
stravování, žáci budou mít možnost
seznámit se s běžným provozem nemocnice, s přístrojovým vybavením,
nemocnice jim je dále připravena nabídnout pravidelné přivýdělky formou
brigád a další benefity.
K. Amrichová

NÁZOR ČTENÁŘE

V říjnovém čísle Dubáčku mě velmi zaujal článek inženýrky Vítkové o přeshraniční spolupráci naší obce s polským Mirskem. Je to jistě přínosné
a velmi užitečné, když mezi českou a polskou obcí je navazováno takovéto partnerství a vzájemně si vyměňují zkušenosti.
Velmi mě však zaujala věta, že dubští účastníci byli „doslova fascinováni tím …. že místní lidé vše společně zhotovují sami bez nároku na odměnu“.
Rád bych proto zejména mladým občanům Dubé řekl, že právě tímto způsobem bylo v minulosti vybudováno koupaliště v Nedamově, postaveno
prodejní středisko, kde je dnes samoobsluha s řeznictvím a prodejnou pečiva, mateřská škola, Dům Svazarmu, tělocvična Základní školy, autobusové nádraží a řada dalších drobnějších staveb. A to vše bylo vybudováno dubskými občany bez nároku na odměnu. Tehdy jedinou odměnou na brigádách byla houska s kolečkem salámu a láhev piva. Ale ta opravdová, skutečná odměna byla radost z práce, když stavba byla dokončena a předána
k užívání. Třeba mateřská škola, když do ní poprvé přišly děti s rozzářenýma očima.
Ing. Miroslav Bělohlávek

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
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Lékárna v Dubé

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

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

–
–
–
–
–
–

14,00 hod.
14,00 hod.
14,00 hod.
18,00 hod.
14,00 hod.
12,00 hod.

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

Nedamovské osady

Pro zdejší komplikovanou krajinu nejsou samoty
či roztroušené skupiny domů ničím neobvyklým,
ale rozptýlená zástavba Nedamova, kdy jednotlivé části od sebe dělí značné vzdálenosti, je přesto výjimečná. V minulosti byla situace přehled-

das Königreich Böhmen) z roku 1893 uvádí názvy jednotlivých usedlostí. Schwarzmühle je samozřejmě Černý mlýn čp. 25 u Černého rybníka
a Schwarzschänke se nazýval dům čp. 24 naproti
Černému mlýnu. Jméno Sandberg se vztahovaVogelgrund počátkem 20. stol.

nější, protože osady a samoty obce Nedamov
měly svá jména. Podívejme se, co tvořilo Nedamov při sčítání v roce 1921. Především to byla
největší osada Hackelgraben s dvanácti domy.
O devět let později roku 1930 je zde uváděno
dokonce 16 domů. Hackelgraben se rozkládal
v údolí při odbočce na Panskou Ves, a náležely
k němu i domy na druhé straně ždírecké silnice
u odbočky na Plešivec.
Po sedmi domech měly v roce 1921 osady Rothberg a Vogelgrund. Rothberg (někdy
psáno také jen Rotberg) zahrnoval domy, ležící okolo Černého rybníka a odtud směrem k
Červenému vrchu. Osadu Vogelgrund neboli
Ptačí důl bychom našli v údolí silnice, vedoucí
do Korců. Malou osadu Hackelberg tvořilo pět
domů, rozesetých podél cesty od rozcestí nad
Křenovem k silnici do Ždírce. Tři domy v blízkosti nedamovské vodárny nesly pouze jméno
samotného Nedamova. K němu dále patřila
samota Březinka, velký dvorec na návrší naproti Panské Vsi. A také jeden z domů Mlýnku
(Kleine Mühle).
Přehled nedamovských osad a samot byl
v minulosti ještě trochu komplikovanější, Seznam
míst v Království českém (Orts-Repertorium für

lo k návrší nad dnešní nedamovskou chatovou
osadou, původní dům čp. 23 byl později nazýván také Neu Sandberg. Dnes v tomto místě stojí rekrační tábor Odborů KOVO Mladá Boleslav.

Další samoty nesly jména Pohlberg, Quaißerberg
a Wanscherberg.
Pokud srovnáme údaje o domech z doby okolo poloviny 19. století s dnešním stavem, zjistíme,
že některá čísla popisná mají nyní jiné domy, než
původně. Například mohutný dům s mansardovou střechou, který stál u Černého rybníka a byl
odstraněn po druhé světové válce, nesl původně
číslo popisné 26. Toto čp. ale posléze přejal dům
vedle Černého mlýna, obnovený po nedávném
požáru. Změnou prošla také samota Pohlberg,
která původně nesla číslo popisné 10, nyní má
dochovaný dům této samoty číslo evidenční 119
a ono číslo popisné 10 dostala novostavba u odbočky na Plešivec.
Některé z původních domů byly zbořeny
a zcela zanikly, někdy byly nahrazeny zcela novou stavbou. Například usedlost čp. 22 v Ptačím
dole podle pamětníků vyhořela. Posléze byla nahrazena rekreačním objektem číslo evidenční 118.
Nebo dům čp. 7 naproti vodárně původně stával
blíže k silnici, pozdější stavba se stejným číslem
popisným byla postavena až u skalnaté stráně.
Bez náhrady zmizel dům čp. 6, který stával za
odbočkou na Plešivec a býval v něm hostinec.
Tento dům byl zbořen v roce 1947 a nyní je zde
jen křovinatá plocha. Naopak se Nedamov rozrostl
o chatovou zástavbu u Černého rybníka a několik
dalších nových objektů, například i v lokalitě dříve
nazývané Hackelberg.
–myš–

Bývalý Hackelgraben

Observatoř a telemetrická stanice
Panská Ves vás zve na

den otevřených dveří
v sobotu dne 11. listopadu 2017 od 9.00 hodin
do 15.00 hodin. Prohlídka začíná vždy v celou hodinu.
Informace o historii a současnosti příjmu vědeckých družic,
oblasti výzkumu, prohlídka parabolických antén,
ukázky měření a další …
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Podzimní výlet přes Křenov

Podzimní výlet, dlouhý přibližně 10 km, povede
přes osadu Křenov do Nedamova. Z Dubé se
dáme silnicí na Rozprechtice, mineme Šibeniční mlýn a stále po silnici doleva pokračujeme

Nová silnice ke Křenovu

z domů Křenova. Pokud jedeme na kole, můžeme si i při značném stoupání vychutnat nový
povrch úzké silnice. Míjíme pastviny a posléze
po pravé straně řadu domů osady Křenov. Za
posledními domy se asfaltová silnička mění na
polní cestu. Stoupání nás dovede na vrchol návrší, odkud jsou pěkné rozhledy do krajiny.
Mineme vodárnu z roku 1913, doleva odbočuje cesta k Panské Vsi, my pokračujeme
doprava po zelené turistické značce. Na kraji
loučky vpravo si můžeme všimnout informační
tabule u odbočky ke Kamennému vrchu. Zeleně značenou cestou, vedoucí do osady Beškov, se dostaneme až na rozcestí s turistickým
rozcestníkem, kde odbočíme doleva po modré
značce. Polní cesta mírně klesá k několika domům, většina z nich jsou krásné ukázky lidové
architektury. Lokalitě se dříve říkalo Hackelberg, nyní je to jen jedna z částí Nedamova.
Jsou odtud pěkné rozhledy do krajiny, vidíme
před sebou Plešivec, Berštejnský vrch se zříceninou starého Berštejna a v pozadí Šedinu.
Cesta posléze prudce spadá podél skalní stěny do údolí k silnici.
Na silnici se dáme doleva a vzápětí na křižovatce odbočíme doprava směrem na Plešivec. Za zahradou druhého domu se dáme
travnatou polní cestou vlevo. Mineme vrt
s ochranným pásmem. V těchto místech pro-

kolem poničené stavby Rozprechtického statku. Silnice vede nad Rozprechtickým rybníkem
a posléze podél části přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky. Vlevo odbočuje ze silnice pěšina přes
lávku, značená zelenou turistickou
značkou, směrem na Panskou Ves.
Vede tudy i naučná stezka Dubsko-Kokořínsko. Bohužel původně tudy
vedla i pěšina na Křenov, nyní přehrazená pastvinou. Pokračujeme ale
dále po silnici až k místu, kde stával
Křenovský mlýn, který byl zničen při
požáru v roce 1996. Některé z domů
po levé straně silnice náleží ke Křenovu, jiné k Beškovu. K Beškovu náležel i Křenovský mlýn.
Odbočíme doleva a nově opravenou silnicí stoupáme k návrší, které na starých mapách nese jméno
Křenovský vrch. Po pravé straně na
vysokém skalním tarasu stojí další Lidová architektura bývalého Hackelbergu

Skalní sklípky v Dubé
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Údolí s rybníčky

bíhal v 80. letech monitoring podzemních vod.
Cesta, vedoucí půvabným údolím, kde vpravo
v rákosí se skrývají dva rybníčky, vyústí v Ptačím dole na silnici od Korců. Dáme se zde do-

Cesta od Hackelbergu k silnici

leva kolem několika domů vystoupáme na návrší s bunkrem. Posléze vlevo v polích uvidíme
usedlost Březinku, doprava odbočuje lesní cesta, po které bychom se
dostali k rekreačnímu středisku
Odborů KOVO Mladá Boleslav, ale
i k bývalé kapli svaté Barbory či do
Vrchovan.
Pokračujeme po silnici, která
serpentinou klesá k Černému rybníku, a lipovou alejí se vrácíme
k Dubé. U šedivého opraveného
domu čp. 1, kde býval chudobinec,
špitál a posléze mateřská škola,
odbočíme přes mostek a pokračujeme cestou podél zalesněné stráně k Sadové ulici. V místech, kde
odbočuje ulice Na Terase, míjíme
první z řady skalních sklípků, jejichž vchody pak lemují celou pravou stranu Sadové ulice. Většina
z nich je již opravená.
–myš–
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PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

Šesťáci
na adaptačním kurzu

Adaptační kurz zažijí většinou školáci poprvé až v prvním ročníku střední školy. Proč ale neuskutečnit takovou akci při přechodu dětí z prvního
na druhý stupeň základní školy? Děti během pobytu poznají svou novou
třídní učitelku a ona naopak pozná je a utvoří si lepší přehled o nových
žáčcích. Tuto myšlenku jsme letos po dlouhé době zrealizovali na naší
škole v Dubé.
V pondělí 18. září se šestá třída vypravila se svou novou třídní učitelkou Miroslavou Sochovou a výchovnou poradkyní Janou Pytlounovou na
třídenní adaptační kurz do areálu Základní školy v Osečné. V programu nechyběly týmové hry, turistické aktivity, zajímavosti, poznávání okolí.
Hned první den jsme prozkoumali blízké okolí. Vydali jsme se k pra-
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Ze života škol

meni Ploučnice a do Lázní Kundratic. Do cesty se nám pletly houby a to
natolik, že jsme měli za chvíli každý plné ruce. Překvapilo nás, že tam
rostou i uprostřed města. V Lázních Kundraticích jsme zjišťovali informace a zajímavosti o tomto místě od lázeňských hostů. Nakonec jsme tam
ještě trénovali pyramidu. Pokračovali jsme krásnou lesní stezkou po dřevěných chodníčcích a rozhodli se pomoci jedné babičce ve sběru hub.
Darovali jsme jí všechny naše houby. Měla takovou radost, že i nás to
potěšilo. Poslední naší zastávkou byla krásná podívaná na Chrástenský
vodopád. Noc byla krutá, protože se začaly objevovat první mrazíky. Málem nám umrzly paní učitelky.
Druhý den nás čekal celodenní výlet do Hamru na Jezeře a Stráže
pod Ralskem. Po vydatné snídani jsme neváhali a vyrazili. Cesta se neobešla bez malých zastávek a plnění úkolů. Snažili jsme se i o hezké třídní

fotografie. Dokonce bychom přežili v přírodě, protože jsme si postavili obytné chýše z přírodních materiálů. V Hamru na Jezeře jsme se naobědvali
a pokračovali do Stráže pod Ralskem, protože za dobrým obědem musí
následovat přeci sladká třešnička. Sladkou třešničkou v tomto případě byla
návštěva cukrárny s 99 druhy zmrzliny. Cestou zpět jsme samozřejmě nemohli vynechat Stohánek. Bohužel jsme nestihli Děvín a další krásy v okolí,
tak proč nejet znovu? Večer přišlo velké stěhování národů. Tým EMOJI a
tým OSEČNÍCI se stěhovali do tělocvičny za teplem. Hurá. Konečně přišla
večeře. Opékání buřtů a společný moderní zpěv u ohně (moderní= kytaru
nahradil mobilní telefon a reprák) mělo své kouzlo. Byli jsme všichni tak
unavení, že jsme ani neuskutečnili stezku odvahy. Popravdě bychom pak
museli začít psát „Deník velkých poseroutků“ a to se nám nechtělo.
Třetí den byl plný týmových her a hodnocení kurzu. Hráli jsme hry s obručí, kelímky, hry na zapamatování, hry na dobrou spolupráci, hry na rozvoj
důvěry a také hry na zapojení mimických svalů, kde nám jako pomůcka posloužila čokoláda. Nakonec jsme nakreslili své přezdívky na výzdobu třídy,
sbalili, uklidili a vykročili si na autobus.
Tento výlet se ukázal jako přínosný pro budoucí práci v třídním kolektivu. Děti byly naprosto skvělé a do všech aktivit šly naplno a s obrovským
zájmem.
Chtěli bychom poděkovat rodičům za důvěru, městskému úřadu za odvoz bagáže a Základní škole v Osečné za skvělý přístup a dobré jídlo.
Postřehy žáků:
Adaptační kurz jsem si užila. Chatky byly krásné. Rozdělili jsme se na dva
týmy: OSEČNÍCI A EMOJI. Plnili jsme různé úkoly jako např. stavění dom-

ků v lese, dostat čokoládu do pusy pomocí mimických svalů, udělat z našich těl obrazec, aj. V úterý jsme byli ve vyhlášené zmrzlinárně ve Stráži
pod Ralskem a na Stohánku, viděli jsme Chrastenský vodopád. Náš tým
Osečníků vyhrál.
Bydleli jsme v chatkách, ale tam byla strašná zima, takže druhou noc jsme
spali v tělocvičně. V úterý jsme šli na celodeňák a dali jsme si oběd. Já
jsem měla smažák a hranolky, bylo to moc dobré. Ve Stráži pod Ralskem
jsem si dala žvejkačkovou zmrzlinu a snikrs, bylo to super.
Druhý den jsme si zašli na oběd do restaurace a dále cestovali na kopec
Stohánek, kam vedlo 80 schodů. Pak už jsme nemohli a autobus nás odvezl zpátky na chatky.
Paní učitelka Pytlounová nám řekla, že půjdeme na procházku jenom kousek do Osečné, ale šli jsme 15 kilometrů.
Líbilo se mi ještě jak jsme v úterý večer seděli jako celá třída u ohně. Bavily mě i hry, vůbec se mi nechtělo jet domů. Bavilo mě i jak u nás blízko
byly ty nutrie.
Bylo tam hezké počasí i když ráno zima. Byli jsme na výletech a jeden den
jsme ušli 20 kilometrů. Líbila se mi hra s kelímkama. Bylo to moc fajn.
Nejvíc se mi tam líbilo jak jsme hrály různé hry a nelíbily se mi ty dlouhé procházky, mám z nich teď nataženej sval. Jinak jsem se měla dobře a nikdy jsem se tam nenudila. Vždycky tam byla sranda a bylo tam
veselo.
A bavil mě i ten konec, třeba jako výhra, pokřik a jízda linkovým autobusem.
35 kilometrů? Pro šesťáky žádný problém…
Mgr. Miroslava Sochová, Jana Pytlounová

Krajské setkání Ekoškol

Výlov Mrazáku

Ve čtvrtek 21. září proběhlo v Liberci na ZŠ Švermova setkání zástupců Ekoškol v Libereckém kraji. Hostující škola si připravila aktivity pro ekotýmy dětí,
zatímco dospělý doprovod měl exkurzi po škole. Milé pohoštění, které připravily kuchařky, děti a maminky bylo výborné. Ochutnaly jsme i oběd ve školní
jídelně a musíme konstatovat, že naše jídelna a jídlo jsou na skvělé úrovni.
Načerpaly jsme inspiraci, setkaly jsme se s novými úžasnými nadšenci
a domluvily se na možném kontaktu i spolupráci.
Děkujeme DIVIZNĚ z Liberce za uspořádání setkání.
Mgr. Jana Mašková, Šárka, Bětka
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Ve čtvrtek proběhl v Dubé výlov rybníka Mrazák.
A protože se druhá třída učí, co všechno se děje
na podzim, nesměli jsme chybět i na této akci.
Teoreticky jsme si povídali, že se na podzim vypouští rybníky a provádí se výlov ryb, ale díky
panu Dolejšímu jsme vše viděli na vlastní oči.
Pro žáky to byl zážitek. Některé děti viděly výlov úplně poprvé.
Druháčci s paní učitelkou Jelenovou

GREENLIFE

Tradiční setkání s Michalem a Zuzkou ze Sumatry v rámci projektu GreenLife, kterého je naše škola partnerem, proběhlo v úterý 10.10.. S tematikou
Boleární lesy zaujali všechny děti. Samozřejmostí byla soutěž v závěru
přednášky. Unikátní odpověď na otázku Čím se liší v chování zvířata od
člověka? měl Marek: neničí přírodu! Opravdu tleskáme a děkujeme všem
za pomoc při záchranném programu pro přírodu.

NA NÁVŠTĚVĚ

V úterý 10. října si čtvrťáci vyšli na návštěvu na MěÚ Dubá, a to přímo do
druhého patra k paní starostce Mgr. Zdeňce Šepsové. To, že pan tajemník
nedělá „tajnosti“ nám ráda vysvětlila (to si totiž myslel Dan). Vyprávěla
o své práci, o tom, jak se na pozici starostky dostala, co všechno může
a musí řešit. Trošku jsme jí vyzkoušeli: Kolik schodů máte paní starostko
z přízemí do 2. patra? 50? Musíme říct, že to téměř uhodla, je jich 48.
V infocentru na nás jukala Lucinka Heringová, kterou všichni známe
z knihovny, ze soutěže Dubá žije a jako fotografku. Cestou jsme pozdravili ekoložku Zuzku Martínkovou, no a pak už honem zpátky do lavic.
Děkujeme za možnost návštěvy!

Ranní běhy…
pojďte s námi!

Pohybu není nikdy dost. Tak se naše akční paní
učitelka Janička Pytlounová rozhodla něco s tím
udělat. Od října nabídla všem dětem z naší školy
ranní běhy. Zájemci se sejdou u školy a od 7:00
do 7:30 běhají a běhají. Paní učitelka si eviduje
kdo a kolik okruhů uběhl a na konci pololetí dojde k ocenění nejvytrvalejších běžců. Jo, paní
učitelka běhá také, dokonce se dostavila i jedna mamka! Super! Jsme moc rádi, že tu naší
„pančelku“ Janičku máme!
Mgr. Jana Mašková

KOČIČKY

Sobotní večer 23. září jsme si s maminkami zpříjemnily výrobou koček. Panovala tu
pohodová atmosféra a práce nám šla hezky
od ruky. Kočičí dekorace se nám velmi povedla a již zdobí naše domovy. Maminky “tvořilky”, přijďte příště také mezi nás...
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Šesťáci, pojďme
uklidit svět!

Tento nápad se zrodil v hlavě australského jachtaře Iana Kiernana poté, co obeplul v letech
1986-1987 svět a viděl, jak jsou znečištěná moře.
První akce, kterou uspořádal 8. ledna 1989, se
zúčastnilo na 40 000 dobrovolníků. Ti na 270 km
mořského pobřeží sebrali 5 000 tun odpadu. Další rok se rozšířila kampaň po celé Austrálii a poté
do dalších zemí. Myšlenka Clean Up the World!
(Ukliďme svět!) byla na světě. V České republice tuto kampaň od 1993 zaštiťuje Český svaz
ochránců přírody. Do kampaně se každoročně
zapojuje téměř dvacet tisíc dobrovolníků.
Ani nám, žákům ZŠ Dubá, se nepořádek kolem
nás nelíbí. Proto se v pátek 6. října do této akce
zapojila celá škola. Každá třída měla přidělenou
trasu buď přímo v Dubé nebo v jejím okolí. 6. třída
nafasovala rukavice, pytle a vydala se směrem na
Tuhaň. Podél silnice jsme sbírali především umělohmotné lahve, igelitové sáčky, zbytky různých fólií,
plechovky, ale i třeba taneční lodičky. Těmito poklady jsme vrchovatě naplnili oba přidělené pytle.
Vraceli jsme se s dobrým pocitem, že jsme zbavili
okolí nevzhledných odpadků a přispěli tak ke zlepšení našeho společného životního prostředí.
Mgr.Miroslava Sochová

Dubá žije

V úterý 26. září se všechny děti, které se aktivně
zapojily do soutěže Dubá žije, vydaly za odměnu
do parku aktivit – Duhový park-Třebovle u Českého Brodu. Areál poskytoval prostor k řádění pod
vedením lektorů. Děti si všechno řádně užily.
Děkujeme městu Dubá za úhradu dopravy
a už teď se těšíme na příští odměnu!
Mgr. Jana Mašková
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Menu
pro změnu

Od roku 2015 je Ekoškola Dubá zapojena do
projektu Menu pro změnu, jehož hlavním garantem je sdružení TEREZA Praha. V sobotu 7. října se v Praze uskutečnila závěrečná konference
k projektu, a to v prostorách IMPACT HUB. Na
ní školy prezentovaly svoje výsledky a aktivity,
které se týkaly udržitelného stravování. Za naší
školu úspěšně referovaly Míša Holíková a Šárka Švecová. Pozornost všech přitáhly naše společné obědy třída a učitel, dále pak Ekokodex
strávníka, který nám v jídelně napovídá, jak se
šetrně stravovat.
Nás naopak zaujala SEMÍNKOVNA (vytváření vlastních semínek na záhony) a hladové koše
(odkladiště nepotřebných svačin pro hladovce).
Jsme rádi, že jsme mohli být jednou z 50ti
škol v ČR do projektu zapojených.
Mgr. Jana Mašková

DEN ZVÍŘAT

V sobotu 7. října se v areálu Lidových sadů
v Liberci uskutečnilo předání ocenění za výtvarné práce ke Dni zvířat.
Z naší školy byli oceněni Vojtěch Stránský, Majda Slováková, Jasmina Bieniek
a zvláštní cenu získala třída III.A – ocenění
převzaly zástupkyně třídy Barunka a Adélka
Akrmanovy.
Všem oceněným gratulujeme! Jste šikulky!

Kult ura

ČESKÁ LÍPA

Jiráskovo divadlo
14.11.2017 – 19:00 HIT MUZIKÁL
Muzikály jsou fenoménem dneška. Tak, jako kdysi divadlu vládla opereta, dnes je nejnavštěvovanějším divadelním žánrem muzikál.
Vstupné: 330 Kč
17.11.2017 – 19:00 POPRASK NA LAGUNĚ
Jednu ze svých nejúspěšnějších komedií, Poprask na Laguně (La baruffe chiozotte), napsal
Carlo Goldoni v roce 1762. Hrají: Jiří Ployhar,
Jana Krausová, Bohumil Klepl, Eva holubová,
Kryštof Hádek, Mojmír Maděrič a další.
Vstupné: 450 Kč
25.11.2017 – 15:00 MICHAL NA HRANÍ
Dětské pořady Michala Nesvadby si za dobu
svého uvádění získaly velké množství nadšených a pravidelných diváků.
Vstupné:190 Kč
3.12.2017 – 19:00 LENKA FILIPOVÁ: VÁNOČNÍ KONCERT
Vánoční koncert zpěvačky a kytaristky Lenky Filipové s jejími hosty.
Vstupné:290.00 Kč
KD Crystal
10.11.2017 – 19:00 SEBASTIAN
Sebastian je jednou z nejvýraznějších osobností tzv. on-line generace. V roce 2015 se jeho hit
Toulavá stal nejžádanější českou nahrávkou
v digitálních sítích, na YouTube má dnes dvacet
milionů zhlédnutí. Zpěvákovi se následně dařilo
i s dalšími skladbami, ať už to byl singl Záchranný bod nebo vánočně laděná titulní píseň jeho
debutového alba. Vstupné: 220 Kč
11.11.2017 – 19:00 VISACÍ ZÁMEK
Koncert punk-rockové kapely.
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Vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 290 Kč
15.11.2017 – 19:00 V JINÉM SVĚTĚ: TAJEMNÁ
MÍSTA ČESKOLIPSKA
Milan Doležal uvádí další ze svých zajímavých
přednášek, tentokráte o tajemných místech Českolipska. Vstupné: 80 Kč
16.11.2017 – 19:00 ROUTE 66 NA KOLE – Nakopni svůj život!Vstupné: 80 Kč
22.11.2017 – 19:00 JIŘÍ SCHMITZER: KONCERT
Koncert významného českého herce, který se
v hudební scéně pohybuje i jako úspěšný písničkář. Vstupné: 190 Kč
23.11.2017 – 19:00 TŘI SESTRY A ALKEHOL:
SUDOVÁ PŘITAŽLIVOST RADEGAST TOUR
Legendární punk-rocková kapela v čele s Lou Fanánkem Hagenem a předkapelou Alkehol.
Vstupné: 330 Kč
26.11.2017 – 19:00 MARIE ROTTROVÁ A SKUPINA NEŘEŽ
Vánoční koncert jedné z nejúspěšnějších našich
zpěvaček se skupinou Neřež.
Vstupné: 440 Kč
Vlastivědné muzeum a galerie
1. 12. - 6. 12. 2017 XXVIII. VÁNOČNÍ TRHY
V MUZEU
Tradiční vánoční trhy s ukázkami řemesel, bohatým občerstvením, vystoupení žáků mateřských
a základních škol a ZUŠ Česká Lípa, Mikulášská nadílka, divadelní představení – pohádka
pro děti.
Galerie chodba
do 31. 12. 2017 JAN KOMÁREK
plastiky ze sbírky Vlastivědného muzea a galerie
Ambit - hlavní výstavní prostor
do 22. 11. 2017 ZLATÁ KNIHA ČESKÝCH POHÁDEK
Výběr z originálů ilustrací malíře Atily Vöröse k výpravné kniha pohádek, básniček, říka-

del a hádanek autorů Marty Knauerové a Atily
Vöröse
Galerie Jídelna
3. 11. - 31. 12. 2017 KLÁRA HORÁČKOVÁ
sklářská výtvarnice, asistentka v ateliéru skla na
UMPRUM v Praze
Maštálkova výstavní síň
do 12. 11. 2017 ROKY NA KARTĚ
Výstava ze sbírky kartičkových kalendářů Zdeňka
Binky, doplněná malou expozicí kapesních kalendářů a zápisníků.

MŠENO

11.11.2017 18:00 – 20:00 SVATOMARTINSKÝ
KONCERT PRO SVĚTLUŠKU
Kostel sv. Martina. Pořádají Město Mšeno a ZUŠ
Mšeno.
Vstupné 100 Kč, děti zdarma. Výtěžek z koncertu bude zaslán na konto Nadačního fondu
Českého rozhlasu Světluška, pod jejíž záštitou
se koncert koná.

LOBEČ

11.11.2017 00:00 SVATOMARTINSKÉ POSVÍCENÍ NA ZÁMKU
Tradiční „lobečská svatomartinská husa“, která
se bude podávat od 12 hodin v sále zámku a jiné posvícenecké pochutiny. SVATOMARTINSKÁ
VÍNA a malé občerstvení. Od 19 hodin ve vinném
sklepě cimbálovka Petra Molčana.
25.11.2017 00:00 VÁNOČNÍ DÍLNA V PIVOVARU
Parostrojní pivovar v Lobči u Mšena

ÚŠTĚK

Galerie U brány
4. 11. - 31. 12. VÁNOCE S ČESKOU GRAFIKOU
Společná výstava - výběr z tématické tvorby
Dana Richtera, Tomáše Bíma, Ivy Hüttnerové
a dalších zajímavých autorů

Sport

TJ SLAVOJ DUBÁ

8. kolo: sobota 30.09.2017 16:00
Spartak Dubice x TJ Slavoj Dubá 2:0 (1:0)
Rozhodčí: Marek Miloš – Robert German,
Nguyen Milan
Branky: 12. Pavel Škach, 50. Ráliš Miloš
ŽK: 60. Milan Heptner, 65. Martin Beneš, 80.
Ferdinand Hanuš
Sestava Dubé: Tomáš Dvořák (GK) – Jakub
Sloup, Jan Jeništa (C) (65. Ferdinand Hanuš), Martin Beneš (82. František Franěk), Josef Rejzek – Jaroslav Švec (55. Petr Sýkora),
Martin Šverma, Milan Heptner,Miroslav Soukup
(75. Libor Drunecký) – Miloslav Vokolek, Luboš Wagenknecht
Hodnocení trenéra: Dubici se nám bohužel nedaří dlouhodobě v soutěžním zápase porazit. Věděli jsme, že nás nečeká na hřišti soupeře lehký zápas. V prvním poločase jsme si vyloženou
šanci nevytvořili a bojovali jsme spíš sami se sebou. Hodně nepřesností v přihrávkách na krátkou
vzdálenost a špatné přebírání hráčů v obranné
fázi mělo za důsledek gólovou akci soupeře po
rychlém brejku. V druhém poločase jsme chtěli
Dubici zatlačit a vstřelit brzký vyrovnávací gól. Bohužel opět po rychlém brejku jsme v 50. minutě
zbytečně inkasovali druhý gól. Tento gól nám sebral naše počáteční nadšení a chuť zápas zlomit
v náš prospěch. Postupem času jsme začali získávat zpět naše sebevědomí a od minuty 70. jsme
byli lepším teamem i s gólovými šancemi. Bohužel
jsme ani jednu naši šanci v gól nepřeměnili, což
byla veliká škoda. Z Dubice jedeme domů s nula
body a se smíšenými pocity. V příštích zápasech
musíme zlepšit finální přihrávky do vápna soupeře
a být úspěšnější v zakončení. Když nedáme gól,
nemůžeme pomýšlet na vítězství.
9. kolo: sobota 07.10.2017 16:00
TJ Slavoj Dubá x FK Pertoltice 7:3 (3:1)
Rozhodčí: Volf Pavel – Marek Miloš
Branky: (17.) Luboš Wagenknecht, (67.) Lukáš
Šembera, (25., 33., 50., 71., 80.) Miloslav Vokolek
x (10.) Lukáš Nedbal, (77., 88.) David Řehák
ŽK: Josef Rejzek (61.), František Franěk (77.),
Šembera Lukáš (83.), Jaroslav Švec (87.)
Sestava Dubé: Tomáš Dvořák /GK/, Jaroslav
Švec, Jan Jeništa /K/, Josef Rejzek, Miroslav
Soukup, Martin Šverma (76.), Lukáš Šembera,
Milan Heptner, Petr Sýkora (72.), Miloslav Vokolek, Luboš Wagenknecht (28.)
Náhradníci: Lubomír Wagenknecht (28.), Libor
Drunecký (72.), František Franěk (76.), Martin
Beneš
Na mužstvo z Pertoltic jsme byli připraveni, jelikož jejich herní projev velmi dobře známe. Sehráli jsme proti sobě několik přípravných utkání.
V prvním poločase jsme bohužel dostali první
branku, a to z rohového kopu, kdy jsme nedokázali dostat balon z našeho vápna a soupeři se
podařilo dostat balon do naší branky. Naštěstí se
nám podařilo utkání vyrovnat v poměrně brzké
době a poté už byl zápas víceméně v naší režii.
Co mě mrzí je posledních 15 minut, kdy se naši
hráči hnali pouze do útoku a zapomínali bránit,
tudíž jsme dostali dvě úplně zbytečné branky!
Za zmínku určitě stojí výkon Vokolka, kterému
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se díky práci celého teamu podařilo vsítit 5 branek, jen tak dál!
10. kolo: sobota 14.10.2017 14:00
Sparta Sosnová x TJ Slavoj Dubá 1:1 (1:0)
PK 6:5
Rozhodčí: Marek Miloš – Böhme Ladislav
Branky: 35. Hamata Tomáš x 55. Miloslav Vokolek
ŽK: 11. Jan Jeništa, 48. Jakub Sloup, 65. Lukáš
Šembera ČK: 94. Milan Heptner
Sestava Dubé: Tomáš Dvořák (GK) – Jakub Sloup,
Jan Jeništa (C), Martin Beneš, Miroslav Soukup
– Martin Šverma, Lukáš Šembera, Milan Heptner, Petr Sýkora (70. Lubomír Wagenknecht) –
Miloslav Vokolek, Luboš Wagenknecht
Náhradníci, kteří nezasáhli do hry: Libor Drunecký, Jaroslav Švec, Ferdinand Hanuš
Hodnocení trenéra: Po našem příjezdu do Sosnové nebyl připraven ntb k řádnému zápisu z utkání.
Museli jsme vypisovat sestavy na papírový zápis
z utkání. Z tohoto důvodu bylo utkání posunuto o 15 minut, což pro rozcvičené a připravené
mužstvo jít do zápasu na 14h není zrovna ideální. První poločas se odehrál v poměrně klidném
stavu, bohužel náš výkon byl velmi špatný a byl
podržen obdrženou brankou. V druhém poločase
jsme se viditelně zlepšili a náš výkon měl vzestupnou tendenci, za což jsme byli odměněni vyrovnávací brankou. Míla Vokolek si všiml, že je
domácí brankář venku z branky a střelou z půlky hřiště ho překonal a vsítil vyrovnávací gól. Po
obdržené brance se agresivita domácích stupňovala, což samozřejmě vedlo k určité nervozitě na hrací ploše. V tomto momentě, dle mého
názoru, bylo potřeba utkání uklidnit např.: žlutými kartami, napomínáním, apod. Bohužel se tak
nestalo a hráči nabyli dojmu, že je jejich chování
v pořádku a že takhle mohou hrát i nadále. Vše
vygradovalo v nastaveném čase druhého poločasu, kdy náš hráč Šembera Lukáš vyhrál souboji 1:1 s hráčem domácího celku nedovoleným
způsobem. Pro domácí byl hlavním arbitrem právem nařízen volný přímý kop. V této chvíli opravdu nechápu chování domácího hráče Slipčenka
Roberta, který chytl našeho hráče Šemberu Lukáše za vlasy a strhl ho vší silou na hrací plochu. Jakmile došlo k Lukášovu pádu na zem, tak
přispěchal další hráč domácího celku a našemu
hráči udělil pár kopů do oblasti hrudníku a dolních končetin. Na tento moment reagoval hráč
Heptner Milan a strhl domácího hráče na zem,
aby bránil svého spoluhráče. Poté se do konfliktu zapojili hráči domácího a hostujícího celku
a naštěstí se podařilo situaci uklidnit. Musím podotknout, že k uklidnění situace nastalo až poté,
co se do konfliktu vložilo více hráčů a vzájemně se agresivnější jedince podařilo zpacifikovat.
Rozhodčí a pořadatelská služba se za toto uklidnění vůbec nezasloužili a konfliktu přihlíželi z pro
ně bezpečné vzdálenosti. Rozhodčí poté udělil
hráčům Slipčenko Robert a Heptner Milan červené karty. Hráči byli vyzváni k odchodu z hrací
plochy. Při odchodu hráčů Heptner Milan & Slipčenko Robert ze hřiště došlo ještě k další potyčce. Dle zdravého rozumu by se měla pořadatelská služba postarat o to, aby každý hráč odešel
z hrací plochy do kabin zvlášť a každý hráč v doprovodu alespoň jednoho pořadatele. Bohužel k
tomuto nedošlo a hráči odcházeli ze hřiště pospolu v doprovodu pouze jednoho pořadatele (víc

jsem jich ani na hřišti neviděl). Po opuštění hrací
plochy došlo k napadení našeho hráče Heptnera Milana. Dovolte mi přesně popsat, jak k tomu
došlo. Hráč Heptner Milan šel dva, tři kroky před
hráčem Slipčenko Robert a hráč Slipčenko Robert napadl našeho hráče zezadu. Chytl ho pod
krkem a několika pěstmi ho udeřil do oblasti břicha. V tento moment domácí diváci zavřeli branku, která odděluje areál hřiště s areálem kabin
a dali našemu hráči co proto. K zavření branky
došlo záměrně, aby hostující hráč Heptner Milan
byl oddělen od zbytku mužstva a nikdo mu nemohl pomoci. Zbytek utkání se dohrál v poklidném režimu a k dalším nepokojům nedošlo ani
po skončení utkání. Za mě osobně je potřeba se
na tyto výše uvedené skutečnosti podívat s otevřenýma očima a konečně jednat.
Myslím si, že pokud chceme dělat fotbal pořádně, tak by se překrucování informací (viz. článek
pana Valenty v Českolipském deníku!) a nějaké
„kamarádíčkování“ nemělo odehrávat. A to, že se
z mužstva Sparty Sosnové stali díky nepravdám
ti, kteří jsou ublížení, je úplný vrchol! My pravdu uznat umíme a díváme se na věci tak, jak se
doopravdy stali a pokud by náš hráč doopravdy někoho jako první napadl, tak neřekneme ani
popel. Chceme hrát fotbal poctivě, ale to, co se
stalo, nemůže zůstat z naší strany bez odezvy.
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že podáme
stížnost na FAČR a budeme každý zápas mužstva TJ Slavoj Dubá, z.s nahrávat na záznamové
zařízení, abychom širší veřejnosti mohli dokázat,
kde je pravda, pokud nedej bože dojde k nějakému další incidentu v příštích utkáních.
11. kolo: sobota 21.10.2017 15:30
TJ Slavoj Dubá x TJ Zákupy 4:0 (1:0)
Rozhodčí: Folk Miroslav – Nguyen Milan
Branky: 21. Lubomír Wagenknecht, 47. Petr Sýkora, 87. Lukáš Šembera, 90. Jaroslav Švec
Sestava Dubé: Tomáš Dvořák (GK) – Jakub
Sloup, Jan Jeništa (C), Josef Rejzek, Miroslav
Soukup – Libor Drunecký (46. Martin Šverma), Lukáš Šembera, Petr Sýkora (80. Martin Beneš), Luboš Wagenknecht (71. Jaroslav
Švec) – Miloslav Vokolek (82. Daniel Sláma),
Lubomír Wagenknecht (58. Ferdinand Hanuš)
Hodnocení trenéra: Důležité utkání, které jsme
zvládli na výbornou. Jsem rád, že se nám tuto
sezonu doma daří, navíc v tomto utkání jsme
neobdrželi žádnou branku, což je pro psychiku
hráčů důležitý faktor. Do zápasu jsme šli s několika změnami v sestavě. Díky důrazu ve vápně dokázal pro náš team Lubomír Wagenknecht
vstřelit branku na 1:0. Před koncem prvního poločasu nás výbornými zákroky podržel náš golman Tomáš Dvořák, který dvě šance soupeře
bravurně zlikvidoval. Do druhého poločasu jsme
šli s tím, že musíme zlepšit kombinaci a zklidnit
hru. V prvním poločase jsme byli až moc zbrklý.
Díky krásnému gólu Petra Sýkory z volného přímého kopu v minutě 47. jsme získali klid a hráči
si začali víc věřit. Střídající hráči přinesli do naší
hry v průběhu druhého poločasu výrazné oživení
a díky jejich přístupu a schopnostem jsme Zákupům vstřelili další dvě branky.
Vedoucí mužstva: Jaroslav Horyna
Trenér: Jakub Fliegel
Lékař/zdravotník: Karel Šedivý
Jakub Fliegel

Drakiáda v Dubé

GRANTOVÝ PROGRAM „ŠKODA DĚTEM“

Do grantového programu „ŠKODA dětem“ vyhlášeného na konci února, který byl poprvé vyhlášen před pěti lety, se přihlásilo 80 subjektů. Mezi 15
nejúspěšnějších byla rozdělena částka 600 000 Kč. Tento grantový program má za cíl podpořit především sociálně nebo fyzicky znevýhodněné děti
v přístupu ke vzdělávání nebo k integraci do kolektivu takto neznevýhodněných vrstevníků, popř. rozvoj talentovaných dětí. Na podporu svých aktivit
zaměřených na děti a mládež ze strany ŠKODA AUTO se mohou těšit: dětský pěvecký sbor Jiřičky MB, sbor Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi,
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, asociace pro postižené Apropo Jičín, sportovní spolek Bulldog Gym C.F.T. v MB, Dětský domov Dubá, Českobratrská církev evangelická pořádající pobyty pro děti s postižením v Táboře Jana Amose Komenského v Bělči nad Orlicí, Dům dětí a mládeže
Týniště nad Orlicí, Karatistický klub Beringin, spolek Tosara realizující víkendové aktivity pro děti a mládež v Ralsku, Dům dětí a mládeže v Rychnově nad Kněžnou nebo děti ze ZŠ a MŠ Černíkovice, Základní školy a mateřská školy při nemocnici v MB, ze Základní školy speciální Neratov a
společnosti Nadání a dovednosti.
Pomoc dětem je jednou z priorit ŠKODA AUTO v oblasti společenské odpovědnosti. Mezi další aktivity a podporované projekty mimo jiné patří speciální program „ROZJEDU TO!“ v rámci něhož jsou podporovány děti z dětských domovů ve věku 11 až 15 let a na něj navazující „Vzdělávací fond ŠKODA AUTO a Nadace Terezy Maxové dětem“, díky kterému najdou podporu i děti starší 15 let. Oba programy se snaží o lepší rozvoj schopností dětí, pro
které je už tak postavení se na startovní čáru života dost obtížné. Již potřetí je také ŠKODA AUTO generální partnerem a spolupořadatelem charitativních
běhů Teribear hýbe Prahou a Teribear hýbe Mladou Boleslaví. Mezi další projekty podporující děti pak patři spolupráce s organizací Zdravotní klaun anebo „Na kole dětem“.
V roce 2017 ŠKODA AUTO vyhlásila 7 regionálních grantových programů, v nichž subjekty mohly získat téměř 5 mil. Kč.
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Info z KK Beringin
V neděli 8. října 2017 se v Praze uskutečnilo
24. Mistrovství ČR TKF a Pohár nadějí. Soutěží
se zúčastnilo 160 závodníků z 9 klubů (z Prahy,
Teplic, Ústí nad Labem, Brna, Olomouce a Dubé), celkem bylo otevřeno 9 soutěžních disciplín a 92 kategorií. Náš klub KK Beringin přijel
v počtu 10 závodníků. Zahájení soutěže začalo
úvodním slovem sensei Rachmy Soebajoem,
který vždy zdůrazňuje malým závodníkům, aby
předvedli kvalitní výkon, ale také aby se učili ve
škole, pomáhali rodičům apod.. Krásným zážitkem bylo podání české hymny Kde domov můj
jednou ze závodnic slečnou Julií Kulawiecovou.
Čestným hostem soutěže byl pan Punjul Nugroho, zástupce Indonéského velvyslanectví.
První soutěží byl Pohár nadějí. Zde bych ráda
vyzvedla výkon slečny Amálie Šepsové, která se
do KK Beringinu přihlásila v září letošního roku.
Jistě si všimnete, že nestihla absolvovat ani
10 tréninků a našla v sobě odvahu odjet hned
na soutěž. V Praze předvedla kvalitní výkon ve
své kategorii a nastoupila také v kategorii KATA
team, kde byla platným členem vedle dětí, kteří
jezdí na soutěže již pravidelně.
Výsledky Poháru nadějí:
KATA mladší žáci 2011-2010 9-8 KYU
2. Daniel Dlouhý
KATA mladší žákyně 2009-2008 9-8 KYU
2. Amálie Šepsová
Tato soutěž se značně časově protáhla
a vlastní Mistrovství ČR začalo až odpoledne.
První kategorií byla soutěž KATA team, kde za
nás nastoupily 3 teamy. Zde jsou výsledky:
KATA TEAM mladší žáci/žákyně 2011-2010
1. Amálie Šepsová, Claudie Hrušková, Daniel
Dlouhý
KATA TEAM mladší žáci 2009-2008
2. Miroslav Knap, Jakub Janďourek, Jakub Slovák
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KATA TEAM mladší žáci/ žákyně 2007-2006
3. Natálie Hrušková, Marek Hruška ml., Josef
Středa
Další kategorií byla soutěž Kata jednotlivec a následovala kategorie EN-BU. Pro
ilustraci, milí čtenáři, další kategorie KIHON
Kumite začala v 17:30, poté ještě následovala soutěž KIHON IPPON Kumite a dále JYU
IPPON Kumite, KUMTE a FUKU-GO. Poslední
závodníci opouštěli sportovní halu ve 23 hodin. Jistě uznáte, že tento den byl náročný
nejen pro diváky a doprovod závodníků, ale
zejména pro všechny závodníky, kteří museli
zvládnout několika hodinové čekání v malých
prostorech přeplněnými lidmi. Bohužel tentokrát neměli závodníci ani prostor pro odpočinek nebo pro svůj vlastní trénink před jednotlivou disciplínou.
Výsledky Mistrovství ČR:
KATA mladší žákyně 2011-2010
2. Claudie Hrušková
KATA mladší žáci 2011-2010
3. Daniel Dlouhý
KATA mladší žáci 2009-2008
4. Jakub Janďourek
KATA mladší žáci 2007-2006
1. Marek Hruška ml.
KATA starší žákyně 2005-2004
2. Natálie Hrušková
KATA Senior 21 let a starší
2. Marek Hruška
EN-BU mladší žáci 2007-2006
3. Marek Hruška ml., Josef Středa
EN-BU MIX starší žáci/žákyně 2005-2004
1. Natálie Hrušková, Marek Hruška ml.
KIHON Kumite mladší žákyně 2011-2010
2. Claudie Hrušková
JYU IPPON Kumite mladší žáci 2007-2006
1. Marek Hruška ml.

JYU IPPON Kumite starší žákyně 2005-2004
1. Natálie Hrušková
KUMITE Senior 21 let a starší
1. Marek Hruška
Všem zástupcům KK Beringin (nejen medailistům) gratulujeme a děkujeme za reprezentaci
KK Beringin a města Dubá. Poděkování patří také
trenérovi Markovi Hruškovi, který je na své svěřence právem hrdý. Právem hrdý může být i na své
děti, které trénují několik hodin každý den. Těžko
na cvičišti, lehko na bojišti – to potvrdil Mareček
Hruška na těchto závodech a získal 3 zlaté medaile. A do třetice – právem hrdý může být i na sebe,
protože i on denně trénuje, a stal se mistrem ČR
v kategorii Kumite. Děkujeme také rodičům, kteří
své děti podporují nejen finančně, ale i svou přítomností na soutěži nebo na tréninku.
Další soutěží je Pohár brněnského draka, který se koná v sobotu 25.11.2017 v Brně. Těšíme
se na hojnou účast, protože nás čeká společná
cesta autobusem díky sponzorskému daru od firmy Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav.
Kateřina Janďourková

