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Měsíčník informací z Dubé a okolí

zdarma

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, právě držíte v ruce poslední číslo městského zpravodaje pro letošní rok. Přesto, že se jedná o spíše sváteční vydání, začnu
svůj sloupek vážnějším tématem.
V neděli 29. října se přes Českou republiku přehnala nebývale silná
vichřice jménem Herwart, která ve všech krajích napáchala obrovské škody, nejen na domech, automobilech, stromech, ale také třeba na elektrickém vedení. Bez proudu se ocitly desetitisíce domácností po celé republice.
Nejinak tomu bylo také v Libereckém kraji, obzvláště u nás na Českolipsku, kde mnoho obyvatel zůstalo bez elektřiny až do úterý. I my na Dubsku
jsme pocítili sílu tohoto vichru naplno, v neděli nešla elektřina, nefungovaly
sítě mobilních operátorů, na řadě míst byly zcela neprůjezdné komunikace.
Zatímco většina z nás přečkávala vichřici v bezpečí domova, členové JPO
II/1 SDHO Dubá byli prakticky nepřetržitě v terénu a průběžně odstraňovali
popadané stromy, aby v případě potřeby byla zajištěna průjezdnost komunikací pro ostatní složky Integrovaného záchranného systému. O tom, že
situace venku byla skutečně vážná a nebezpečná, svědčí množství popadaných stromů, které budou odstraňovány ještě řadu týdnů. V době nejsilnějšího vichru zasahovali dubští hasiči u bezmála dvou desítek událostí,
při nichž na ně čekalo nesčetně mnoho popadaných stromů, a to po celém
správním území Dubé i mimo něj. Situaci jim ztěžoval i fakt, že se ocitli
bez spojení s operačním střediskem v Liberci, což ovšem vyřešili tím, že se
rozdělili na dvě výjezdové skupiny, z nichž každá pokryla jinou část území.
Více se o zásazích našich hasičů dočtete uvnitř Dubáčku.
Chtěla bych všem zasahujícím členům jednotky dubských hasičů poděkovat za maximální nasazení a neuvěřitelnou práci, kterou při vichřici
odvedli. Věřím, že mnozí z vás po této události stejně jako já ještě více obdivují jejich odvahu, ochotu a výdrž s jakou čelili následkům vichřice.
I druhé téma mého sloupku se bude týkat stromů, tentokráte však půjde
o výsadbu. Na městském hřbitově v Dubé bylo začátkem listopadu vysazeno sedm krásných vzrostlejších jeřábů, což bylo další plánovanou fází obnovy veřejné zeleně na zdejším pohřebišti. Zakoupené stromky vyšly město
na 23 tisíc korun a vysazeny byly od kříže směrem k márnici. V posledních
letech investovalo město do úprav areálu hřbitova statisíce a jsme rádi, že
obyvatelé města na provedené změny reagují kladně.
A do třetice informace, která by vás rovněž mohla zajímat. Poměrně
často nás upozorňujete na cesty poničené při lesních těžbách a následném
vývozu vytěžených stromů. Právě toto téma bylo jedním z mnoha, která se

řešila na říjnovém setkání představitelů měst a obcí ORP Nový Bor a Česká Lípa, kam mezi nás zavítal Ing. Ludvík Řičák, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR z Liberce spolu s Markétou Kafkovou (specialistka ochrany
přírody) a Jiřím Hokrem (správce z Lesní správy Česká Lípa). Od Ing. Hokra jsme se mimo jiné dozvěděli, že v případech, kdy těžební společnosti
poničí lesní cesty, mohou i občané sami kontaktovat příslušného revírníka
nebo místní správu Lesů ČR a na tento fakt je upozornit, aby co nejrychleji
došlo ke zjednání nápravy. K tomu lze využít také webové stránky Lesů ČR
www.lesycr.cz, kde jsou veškeré kontakty. Osobně vítám aktivnější spolupráci mezi obcemi a Lesy ČR a jejich snahu více informovat starosty o realizovaných i plánovaných projektech. Vás, občany, prosím, abyste se neváhali obrátit na pracovníky Lesů ČR v případě, že při procházkách po jejich
lesích narazíte na komplikace, zejména v podobě zničených cest.
Začal nám adventní čas a konec roku se nezadržitelně blíží. Ráda bych
ve svém letošním posledním sloupku poděkovala za spolupráci zastupitelům
města, především pak panu místostarostovi Tomáši Novákovi. Velké poděkování patří také všem kolegům z městského úřadu v čele s tajemníkem panem
Bedřichem Janďourkem a rovněž všem pracovníkům, kteří letos opět vzorně
pečovali o vzhled a čistotu v našem městě, v kempu i o městské lesy. V neposlední řadě ještě jednou děkuji za vynikající práci našim hasičům, kteří obětavě
riskují vlastní zdraví pro pomoc ostatním. Zkrátka děkuji všem, kteří pomáhají
s tím, aby život u nás v Dubé a okolních vesnicích byl lepší, hezčí a bezpečnější. Přeji vám krásný a pohodový konec podzimu a nástup zimy.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

Město Dubá a dubští hasiči
vás srdečně zvou na

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
v neděli 31. prosince 2017
od 18 hodin
na autobusovém nádraží v Dubé
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UPOZORNĚNÍ

7. a 13. prosince bude zavřená městská knihovna v Dubé.

Pojeďte v sobotu dne 9. prosince načerpat
vánoční atmosféru do Drážďan.

Odjíždí se v 7.00 hodin z autobusového nádraží v Dubé.
Cena je 280,- Kč za osobu včetně pojištění.
Lístky objednávejte u paní Jelenové na tel. č. 723 729 829.

Z městské matriky
JUBILEA

Kubát Václav, Heřmánky
Kubizňáková Marie, Dubá
Valenta Jaroslav, Heřmánky
Vrátilová Hana, Dubá
Mečíř Jaroslav, Dubá
Knot Josef, Dubá
Zýval Václav, Plešivec

83 let
83 let
86 let
87 let
81 let
81 let
83 let

NAROZENÍ

Kolomazníková Kristýna, Dubá
Porschová Nina, Dubá

ÚMRTÍ

Jakuš Miroslav, Dubá
Šarbochová Věra, Dubá

Dne 30. 11. 2017 uplynuly už 3 smutné
roky, co zemřela paní Věra Ouhrabková
z Dřevčic.
Stále vzpomínají manžel Václav Ouhrabka
a synové Tomáš, Lukáš a Martin.

Dne 4. prosince 2017 tomu bylo již 5 let, co nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek, strýc, švagr a kamarád pan
Jaroslav Šupola. S bolestí v srdci na Tebe stále vzpomínáme.
3

Městský úřad Dubá
oznamuje,
že ve dnech 7. a 8.
prosince bude na radnici
z důvodu přeshraniční
spolupráce zavřeno.

Dne 3.12.2017 uplynulo 12 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil pan Jiří Pavlík
z Dubé. Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Se zármutkem stále vzpomínají děti
s rodinami.
Dne 10. prosince 2017 uplynou dva roky
od chvíle, kdy nás beze slova rozloučení
opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček pan Josef Kašpar z Tuhaně.
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají
manželka, děti a vnoučata s rodinami. Kdo jste
ho znali, věnujte mu prosím tichou vzpomínku.
Nezemřela jsem, neboť vím, že budu žít stále
v srdcích těch, kteří mě nepřestanou milovat.
Dne 5. 12. 2017 tomu budou již čtyři roky,
co nás navždy opustila Květa Šimová
z Dubé. Stále vzpomínají sestra Jana
s rodinou a ostatní příbuzní.

Usnesení z veřejného
zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 9/2017 ze dne 23. listopadu 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 paní Evu
Jelenovou a zapisovatele usnesení paní Gabrielu
Garrihy.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený program veřejného zasedání Zastupitelstva města Dubá č. 9/2017.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 8/2017 ze dne 19. října 2017, včetně
nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 9/2017 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha.
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 19/17, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městského pozemku: části pozemkové parcely parcelní číslo 40/1, trvalý travní porost, o výměře cca 70 m2, v obci Dubá, katastrální území Korce. Přesná výměra a rozsah
pozemku budou upřesněny geometrickým plánem. Jedná se o zaplocený pozemek navazující
na pozemky ve vlastnictví žadatele u stavby čp.
17 v části obce Korce. Bližší podmínky prodeje
budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 20/17, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městského pozemku: části pozemkové parcely parcelní číslo 326/1, zahrada,
o výměře cca 250 m2, v obci Dubá, katastrální
území Dubá. Přesná výměra a rozsah pozemku
budou upřesněny geometrickým plánem. Jedná
se o zaplocený pozemek navazující na pozemky ve vlastnictví žadatele u stavby čp. 55 v části
obce Dubá. Bližší podmínky prodeje budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 13/16, a v souladu s kladným stanoviskem odborného lesního hospodáře Městských lesů Dubá Ing. Josefa Štveráčka,
vyhlášení a zveřejnění záměru směny nemovitostí – pozemků včetně porostů, takto: z vlastnictví města Dubá směnit pozemkovou parcelu
parcelní číslo 178/2, lesní pozemek, o výměře
22 984 m2, pozemkovou parcelu parcelní číslo
282/2, ostatní plocha (neplodná půda), o výměře 840 m2, pozemkovou parcelu parcelní číslo
297/2, ostatní plocha (neplodná půda), o výměře 1 037 m2, pozemkovou parcelu parcelní číslo
298, ostatní plocha (neplodná půda), o výměře
1 367 m2, a pozemkovou parcelu parcelní číslo
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1511, ostatní plocha (ostatní komunikace), o výměře 388 m2, v obci Dubá, katastrální území Dražejov u Dubé, (celková výměra těchto pozemků
činí 26 616 m2), a to za pozemkovou parcelu parcelní číslo 1195/1, lesní pozemek, o výměře 868
m2, pozemkovou parcelu parcelní číslo 1195/10,
lesní pozemek, o výměře 1 852 m2, pozemkovou
parcelu parcelní číslo 1195/12, lesní pozemek,
o výměře 349 m2, pozemkovou parcelu parcelní číslo 1195/13, lesní pozemek, o výměře 522
m2, pozemkovou parcelu parcelní číslo 1195/15,
lesní pozemek, o výměře 2 662 m2, pozemkovou
parcelu parcelní číslo 1195/16, lesní pozemek,
o výměře 957 m2, pozemkovou parcelu parcelní
číslo 1195/17, lesní pozemek, o výměře 952 m2,
pozemkovou parcelu parcelní číslo 1195/18, lesní
pozemek, o výměře 1 500 m2, pozemkovou parcelu parcelní číslo 1195/24, lesní pozemek, o výměře 905 m2, pozemkovou parcelu parcelní číslo 1195/33, lesní pozemek, o výměře 1 565 m2,
pozemkovou parcelu parcelní číslo 802/1, ostatní plocha (neplodná půda), o výměře 2 299 m2,
a pozemkovou parcelu parcelní číslo 1551, ostatní plocha (ostatní komunikace), o výměře 643 m2,
v obci Dubá, katastrální území Dražejov u Dubé,
z vlastnictví žadatele o směnu, (celková výměra
těchto pozemků činí 15 074 m2). Podle znaleckého posudku č. 561-066/2017 společnosti EKOLES-PROJEKT s.r.o., Jablonec nad Nisou, byla
administrativní cena uvedených nemovitostí ve
vlastnictví města Dubá stanovena v celkové výši
569 474,- Kč, a administrativní cena uvedených
nemovitostí ve vlastnictví žadatele o směnu byla
stanovena v celkové výši 267 610,- Kč. Vzhledem
k tomu, že směňované nemovitosti nejsou stejné
výměry a ani nejsou stejné ceny, bude tato směna nemovitostí provedena s finančním vyrovnáním ve prospěch města Dubá, a to ve výši rozdílu administrativních cen tj. ve výši 301 864,- Kč.
Další podmínky směny, věcné břemeno přístupu
atd. budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městské nemovitosti –
stavby (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost složka č. 9/17): budovy bez čp.
nebo č.ev. – jiná stavba stojící na stavební parcele parcelní číslo 2/4, v obci Dubá, katastrální
území Horky u Dubé. Stavba je ve vlastnictví
města Dubá a pozemek, na kterém stavba stojí
je ve vlastnictví strany kupující. Strana kupující: pan V.D., kupní cena činí 12 370,- Kč, plus
správní poplatky, vše se splatností nejpozději při
podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní
smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje
nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k
uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento
schválený prodej zrušen.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městské nemovitosti – pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost složka č. 18/17): pozemkové parcely parcelní číslo 1255/1, ostatní plocha (jiná
plocha), o výměře 272 m2, v obci Dubá, katastrální území Dřevčice. Strana kupující: pan P.K.,
kupní cena činí 11 160,- Kč plus 21 % DPH,
plus správní poplatky, vše se splatností nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu
kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení
tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde
k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento
schválený prodej zrušen.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4f) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě předložené písemné
žádosti uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu
o právu provést stavbu číslo IE-12-400464/VB2
na akci „CL_Nedamov, výměna TS CL_0668“,
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 – nadzemní kabelového vedení vodič
NN v rozsahu cca 5,6 m2, 4,5 běžných metrů, na
části městské nemovitosti – pozemku pozemkové
parcele parcelní číslo 208, v obci Dubá, katastrální území Nedamov. Jednorázová finanční náhrada za zřízení práv odpovídajících věcnému břemeni služebnosti je sjednána ve výši 1 000,- Kč
bez DPH. Budoucí strana oprávněná hradí všechny související poplatky.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4g) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu číslo IZ-124000185/VB/1 na akci „CL_Deštná p.p.č. 1587/
1, přeložka kNN“, mezi městem Dubá (budoucí
strana povinná) a společností ČEZ Distribuce,
a.s., Děčín (budoucí strana oprávněná), která
se týká umístění a provozování nového zařízení
distribuční soustavy – zemní kabel NN nadzemní kabelového vedení vodič NN v rozsahu cca
20 běžných metrů, na části městské nemovitosti – pozemku pozemkové parcele parcelní číslo
1587/1, v obci Dubá, katastrální území Deštná u
Dubé. Jednorázová finanční náhrada za zřízení
práv odpovídajících věcnému břemeni služebnosti je sjednána ve výši 1 000,- Kč bez DPH.
Budoucí strana oprávněná hradí všechny související poplatky.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4h) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na akci „Dubá – vodovodní přípojka pro
RD na p.p.č. 2041/5“, mezi městem Dubá (budoucí strana povinná) a panem M.F. (budoucí
strana oprávněná), která se týká zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav podzemního vedení – vodovodní přípojka s vodoměrnou šachtou
v rozsahu cca 24 běžných metrů, na částech
městských nemovitostí – pozemků pozemkové

parcele parcelní číslo 2800/1 a pozemkové parcele parcelní číslo 3008/1, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Jednorázová finanční náhrada
za zřízení práv odpovídajících věcnému břemeni
služebnosti je sjednána ve výši 1 000,- Kč bez
DPH. Budoucí strana oprávněná hradí všechny
související poplatky.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4i) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na akci „Dubá – vodovodní přípojka
pro RD čp. 193“, mezi městem Dubá (budoucí
strana povinná) a panem J.F. (budoucí strana oprávněná), která se týká zřízení (uložení),
provozu, údržby a oprav podzemního vedení
– vodovodní přípojka s vodoměrnou šachtou
v rozsahu cca 23 běžných metrů, na částech
městských nemovitostí – pozemků pozemkové parcele parcelní číslo 2800/1 a pozemkové parcele parcelní číslo 3008/1, v obci Dubá,
katastrální území Dubá. Jednorázová finanční
náhrada za zřízení práv odpovídajících věcnému břemeni služebnosti je sjednána ve výši 1
000,- Kč bez DPH. Budoucí strana oprávněná
hradí všechny související poplatky.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5a) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního výboru zastupitelstva týkající se stavu finančních prostředků města Dubá na bankovních
účtech ke dni 31. října 2017, který byl na hlavní
činnosti 9 milionů 668 tisíc Kč, celkové finanční
prostředky na účtech města Dubá byly 13 milionů
530 tisíc Kč, hospodaření města Dubá za leden
až říjen roku 2017 skončilo kladným výsledkem
ve výši 3 miliony 731 tisíc Kč.
5b) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočtové opatření č. 10 rozpočtu města Dubá na rok 2017, viz příloha.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Na straně příjmů jsou
upraveny tyto položky: 1112 – Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky +14 000,- Kč, 1361
– Správní poplatky +15 000,- Kč, 4166 – Ostatní
neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
-370 000,- Kč, 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů +107 000,- Kč. Dále na straně příjmů dochází k navýšení těchto paragrafů: 3722
– Sběr a svoz komunálních odpadů +15 000,- Kč,
5512 – Požární ochrana +11 000,- Kč. Na straně výdajů jsou upraveny tyto paragrafy: 2143
– Cestovní ruch +12 000,- Kč, 2212 – Silnice 250 000,- Kč, 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací -65 000,- Kč, 3111 – Mateřské školy +58 000,- Kč, 3113 – Základní školy
+50 000,- Kč, 3322 – Zachování a obnova kultur-

ních památek -1 300 000,- Kč, 3639 – Komunální služby a územní rozvoj +374 000,- Kč, 3722 –
Sběr a svoz komunálních odpadů -300 000,- Kč,
3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 570 000,- Kč, 5512 – Požární ochrana dobrovolná část +41 000,- Kč, 6112 – Zastupitelstva
obcí +42 000,- Kč. Návrh rozpočtového opatření města Dubá je předkládán jako přebytkový ve výši 1 700 000,- Kč. Navrhovaný celkový
schodek rozpočtu pro rok 2017 je výši 3 milionů
715 tisíc korun a bude kryt z finančních prostředků na účtech města.
5c) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva změnu provozního příspěvku pro
Mateřskou školu Dubá na rok 2017 na opravy sociálního zařízení na příspěvek investiční a následné převedení do investičního fondu
a závazné ukazatele Mateřské školy Dubá pro
rok 2018 v tomto složení: provozní příspěvek na
chod školy 600 000,- Kč, příspěvek na pořádání
akcí (sportovní kurzy, kroužky, Pohádkový les)
25 000,- Kč, investiční příspěvek na opravy sociálního zařízení 100 000,- Kč.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5d) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva závazné ukazatele pro Základní školu Dubá pro rok 2018 v tomto složení: provozní
příspěvek na chod školy a jídelny 2 400 000,- Kč,
příspěvek na pořádání akcí (sportovní kurzy
a kroužky pro děti) 50 000,- Kč.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5e) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti Klubu malých Dubáčků, z.s., IČ
22836802, poskytnout dotaci z rozpočtu města
Dubá ve výši 210 000,- Kč na spolufinancování
provozu mateřského centra na rok 2018, v této
souvislosti bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá,
viz přílohy.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5f) SCHVÁLILO protinávrh paní starostky
oproti návrhu finančního výboru zastupitelstva
na základě předložené písemné žádosti TJ Slavoj Dubá, z.s., IČ 46750606, poskytnout dotaci
z rozpočtu města Dubá ve výši 180 000,- Kč na
spolufinancování provozu tělovýchovné jednoty
na rok 2018, v této souvislosti bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá, viz přílohy.
pro schválení: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 2

5g) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva na základě předložené písemné
žádosti DIAKONIE DUBÁ z.s., IČ 26591511, poskytnout dotaci z rozpočtu města Dubá ve výši
50 000,- Kč na spolufinancování provozu Centra
sociální rehabilitace v Dubé na rok 2018, v této

ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ
ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY
Na základě opakovaných podnětů ze strany občanů a zkušeností z let
předešlých důrazně žádám zejména rodiče, aby poučili své děti o možném
nebezpečí spojeném s používáním zábavní pyrotechniky. Zároveň
upozorňuji na existenci Obecně závazné vyhlášky města Dubá, č. 5/2014,
K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných
prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky. Plné
znění vyhlášky najdete na www.mestoduba.cz.
(mar)
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souvislosti bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá,
viz přílohy.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5h) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva na základě předložené písemné
žádosti Karate klubu Beringin, z.s., IČ 22840516,
poskytnout dotaci z rozpočtu města Dubá ve výši
35 000,- Kč na spolufinancování spolku na rok
2018, v této souvislosti bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Dubá, viz přílohy.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

6) SOUHLASILO na návrh paní starostky se
vstupem nových členských obcí Bakov nad Jizerou, Bezděz, Blatce, Chorušice, Velenice a Ždírec do dobrovolného svazku obcí EKOD.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

7) ZVOLILO na návrh paní starostky na základě podnětu předsedy Okresního soudu v
České Lípě nové přísedící Okresního soudu
v České Lípě pro další čtyřleté funkční období
s výkonem funkce na roky 2018 – 2021, kterými jsou paní Miroslava Papírníková, paní Věra
Pospíchalová, paní Miloslava Vokolková a paní
Barbora Tomášková, všichni adresa místa trvalého pobytu Dubá.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

8) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
a) rekonstrukce a vybudování veřejného osvětlení v Horkách, Nedamově a Dubé
b) doplnění veřejného osvětlení v parku za autobusovým nádražím v Dubé
c) rekonstrukce sklepů v Sadové ulici v Dubé
d) rekonstrukce místní komunikace na Křenově
e) opravy hráze městského rybníka na Malém
Mlýnku
f) rekonstrukce odtoku z městského rybníka v
Zátyní
g) obnovy obecního křížku před vsí ve Dřevčicích
h) doplnění výsadby stromů na hřbitově v Dubé
i) nákup techniky (vysavač listí za traktor a sekací traktor s příslušenstvím)
j) realizace projektu „Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Podralsko“ (kompostéry)
k) pozvání na rozsvícení vánočního stromu na
dubském náměstí 1. adventní neděli dne 3. 12.
2017
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Tomáš Novák, místostarosta města Dubá

Příští veřejné zasedání bude
14. prosince v Dubé

INFORMACE
O ZÍSKÁNÍ ÚČELOVÉ DOTACE
Město Dubá jako zřizovatel jednotky požární ochrany
kategorie JPO II/1 Sboru dobrovolných hasičů města Dubá získal
z „Dotačního fondu Libereckého kraje“ – Podpora požární ochrany
z programu: 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého
kraje příspěvek ve výši 13.686,- Kč (59,80 %) na nákup ochranných
pomůcek PO. Celkové náklady byly 22.945,- Kč.

Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá v říjnu
l Dne 25. 10. 2017 od 13:10 do 13:22 hodin vyjela jednotka s technikou
RZA I Nissan Patrol na žádost Městského úřadu Dubá na Křenov k odchytu
fenky, která se zdržovala u jednoho ze zdejších objektů. Fena byla nálezcem
předána do péče členů jednotky a převezena do záchytného kotce. Díky
výzvě na Facebooku byla dohledána majitelka, která si fenu vyzvedla.
l Dne 5. 10. 2017 od 20:19 do 20:33 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3 na komunikaci mezi částmi obcí Rozprechtice
a Křenov, kde se nacházel spadlý strom zasahující do vozovky. Pomocí motorové pily bylo provedeno jeho odstranění s následných úklidem vozovky.
l Dne 7. 10. 2017 od 20:08 do 20:41 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5 na Masarykovo náměstí v Dubé, kde došlo
v městském objektu v prvním patře v důsledku ucpání odpadu k vytopení bytu. Jednotka provedla pomocí protahovací pružiny částečné uvolnění
odpadu. Nájemnice se situaci snažila vyřešit použitím čisticího prostředku
– tzv. „krtka“, s nímž přišlo do styku malé dítě, které bylo rodiči převezeno
k ošetření do českolipské nemocnice.
l Dne 9. 10. 2017 od 02:27 do 02:49 hodin byla jednotka Krajským operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec vyslána s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3 na odstranění spadlého stromu, který se
nacházel na komunikaci I/9 mezi obcemi Bukovec a Medonosy. Jednotka
pomocí motorové pily strom rozřezala a následně provedla úklid vozovky.
l Dne 11. 10. 2017 od 15:04 do 15:14 hodin byla jednotka v počtu 1 + 2
vyslána do Dřevčic k odstranění spadlé větve, která zasahovala do třetiny
komunikace vedoucí k chatové oblasti „Butterberg“. Jednotka větev rozřezala pomocí motorové pily a provedla úklid komunikace.
l Dne 15. 10. 2017 od 16:52 do 17:05 hodin byla jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4 vyslána ke střetu traktoru s vlekem a motorkáře do obce Holany. Při cestě na místo zásahu byla jednotka operačním
střediskem odvolána zpět na základnu.
l Dne 22. 10. 2017 od 4:22 do 5:06 hodin byla jednotka operačním střediskem vyslána s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3 do Medonos. Po
příjezdu bylo zjištěno osobní vozidlo mimo komunikaci v rákosovém porostu.
Jednotka vypomohla s vytlačením vozidla na kraj komunikace a po domluvě s velitelem zásahu ze stanice Česká Lípa se vrátila zpět na základnu.

l Dne 30. 10. 2017 od 8:35 do 8:58 hodin byla jednotka vyslána s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4 do Vrchovan. Po příjezdu na místo bylo zjištěno,
že z domu č. p. 26 padá střešní krytina a autobusovou zastávku. Na místě byl přítomen starosta obce a majitel objektu. Jednotka provedla pomocí
pásky vytyčení nebezpečné oblasti a místo bylo předáno majiteli domu.
l Dne 30. 10. 2017 od 9:26 do 9:40 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4 na komunikaci mezi částmi obcí Pavlovice a Šváby, kde se na vozovce nacházely popadané stromy. Jednotka stromy pomocí motorové pily rozřezala, odstranila je a provedla úklid komunikace.

l Dne 29. 10. 2017 od 7:11 do 7:22 hodin byla jednotka s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 4 vyslána do části obce Rozprechtice, kde byla kvůli spadlému stromu zcela neprůjezdná komunikace. Jednotka strom rozřezala motorovou pilou, odstranila jej z vozovky a provedla její úklid.

l Dne 30. 10. 2017 od 9:39 do 12:40 hodin vyjela jednotka s technikou TA
Nissan v počtu 1 + 1 do Zakšína, kde byly na telefonním vedení zavěšeny
větve. Protože se nejednalo o bezprostřední nebezpečí, jednotka nezasahovala a po nahlášení na operační středisko se vrátila zpět na základnu.

l Dne 29. 10. 2017 od 7:42 do 16:01 hodin zasahovala jednotka v souvislosti s vichřicí Herwart u 17 případů stromů popadaných na elektrické vedení a komunikace. Po odstranění stromu ze silnice v Pavlíčkách a úklidu
vozovky se jednotka v důsledku přerušení spojení s operačním střediskem
musela rozdělit na dvě výjezdové skupiny. Jedna skupina v počtu 1 + 3 pokryla s technikou CAS-25 Liaz oblast Rozprechtic, Lhoty, Horek, Dražejova,
Nedvězí a Blatců. Druhá skupina v počtu 1 + 3 s TA Nissan zajišťovala průjezdnost komunikací v oblasti obcí Pavlíčky, Bukovec, Podolec, Vrchovany,
Horky a z důvodu množství popadaných stromů musela zcela uzavřít komunikaci na Drchlavu. Uzavření této komunikace bylo nahlášeno Policii ČR.

l Dne 30. 10. 2017 od 11:49 do 12:21 hodin byla jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4 vyslána do Dřevčic, kde se směrem na „Butterberg“ nacházely dva stromy spadlé přes komunikaci. Jednotka je pomocí
řetězové pily rozřezala, odstranila a provedla úklid komunikace.

l Dne 29. 10. 2017 od 13:57 do 15:53 hodin odstraňovala jednotka s technikou TA Nissan v počtu 1 + 3 v důsledku vichřice na Novém Berštejně
z komunikace tři spadlé stromy, aby zajistila průjezdnost vozovky. Po rozřezání stromů byl proveden úklid komunikace.

TELEFONNÍ ČÍSLO
NA DUBSKÉ HASIČE: 725 076 553

l Dne 30. 10. 2017 od 13:21 do 13:48 hodin byla jednotka Krajským operačním střediskem HZS LK povolána ke spolupráci s pohotovostní službou el. rozvodných závodů ČEZ. Do k. ú. Blatce vyjela jednotka s technikou CAS-25 Liaz
v počtu 1 + 4. Na místě byl zjištěn strom opřený o elektrické vedení, které bylo
vypnuté, a proto mohla jednotka strom rozřezat a odklidit.
(Mar)

PODĚKOVÁNÍ VELITELE JEDNOTKY

Chtěl bych prostřednictvím Dubáčku poděkovat za skvělou práci a maximální nasazení při odstraňování škod napáchaných vichřicí Herwart, a to zasahujícím členům jednotky JPO II/1 SDHO Dubá – jmenovitě T. Maříkovi, J. Maříkovi,
J. Řeřichovi, V. Tomsovi, P. Koubkovi, O. Koubkovi a I. Geyčukovi. Odvedli jste skvělou práci ve velice nepříznivých
podmínkách a patří vám mé díky.
Zbyšek Stibor, velitel jednotky
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Pokračování přeshraniční spolupráce

V pátek 27. října 2017 se uskutečnila pátá setkávací aktivita v rámci přeshraniční spolupráce
s polským městem Mirsk. Toto setkání bylo stejně jako ta, která mu předcházela, realizováno
v rámci projektu nesoucího název „Nemusí to býti
nuda, když se spojí Mirsk a Dubá – aplikace dobré praxe do řízení obcí / Nie musi to być nuda, jak
się polączy Mirsk i Duba – stosowanie dobrych
praktyk w zarządzaniu gminami, CZ.11.4.120/
0.0/0.0/16_012/0000789“, který byl podpořen
z prostředků Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj). Do Dubé zavítala desetičlenná delegace z Mirska spolu s překladatelkou a koordinátorkou projektu Ing. Barbarou
Vítkovou.
Dopolední program zahájila prezentace na
téma „Monitoring potřeb a komunikace s odlehlými oblastmi měst Dubá a Mirsk“. V rámci prezentace se naši polští sousedé seznámili s tím,
jak u nás vznikají a pracují tzv. Osadní výbory,
které fungují v Deštné, ve Dřevčicích, ve Lho-

tě, na Korcích a v Zátyní. Krátce jsme si připomněli jejich dosavadní činnost a také plány do
budoucna.
Poté jsme spolu s panem Milanem Mordačikem, který spravuje církevní památky, navštívili
kostel Nalezení sv. Kříže v Dubé, kde nás provedl, seznámil nás s jeho historií a dokonce nám
zahrál na varhany. Další zastávkou byl kostel sv.
Václava v Deštné, i tady jsme se dozvěděli řadu
zajímavých podrobností a mimo jiné jsme zde
zhlédli nové okenní vitráže. Po prohlídce deštenského hřbitova, který je již několik let v popředí zájmu místního osadního výboru, jsme se
přemístili do hostince, kde nás Monika Šimonová – obyvatelka Deštné a hlavní organizátorka
Dětského dne a dalších kulturních akcí, které
se pravidelně v Deštné konají, seznámila s tím,
jak zdejší obyvatelé komunikují s osadním výborem, plánují a připravují jednotlivé akce a na
čem všem se podílejí v rámci společných brigád. Z Deštné naše cesta pokračovala na Dra-

žejov, kde jsme zavítali do kaple sv. Jana Nepomuckého. Panu Mordačikovi patří naše díky
a obdiv, neboť díky své znalosti polštiny vůbec
nepotřeboval pomoc tlumočnice. Odtud byl naplánován pěší výlet na nedalekou Řípskou vyhlídku, ze které je skutečně nádherný pohled
na okolní krajinu a v dáli se skví hora Říp. Společně strávený den jsme zakončili pozdním pracovním obědem.
Ačkoliv nám počasí po většinu času příliš
nepřálo, bylo to milé a příjemné setkání, během
něhož jsme si vyměnili další zkušenosti. Jedním z hlavních výstupů tohoto dne bylo schválení podkladů pro vytvoření společné turistické
mapy, jíž zpracovává naše kolegyně Bc. Lucie
Heringová, a která vznikne právě v rámci výše
zmíněného projektu.
Přeshraniční spolupráce mezi Dubou a Mirskem bude pokračovat dvoudenní návštěvou
Mirsku.
Zuzka Martínková

Uzavření sběrného dvora
Dovolujeme si vás informovat, že z důvodu čerpání řádné dovolené bude sběrný dvůr v Dubé v době
od úterý 27. do soboty 30. prosince uzavřen. Otevřeno pro vás bude opět od úterý 2. ledna 2018.
V případě dotazů mě můžete kontaktovat na tel. čísle 724 857 243.
Děkujeme za pochopení. Zuzka Martínková

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.

Všichni jsou srdečně zváni na Štědrovečerní Bohoslužby, které se konají v:
kostele sv. Václava v Deštné od 16 hodin, kostele Nalezení sv. Kříže v Dubé od 20,30 hodin,
kostele sv. Havla v Tuhani od 22 hodin.
27. prosince od 17 hodin se uskuteční bohoslužba v kapli sv. Jana Nepomuckého na Dražejově.
8

Zajímavosti z roku 1921

Soupisy obyvatelstva byly pořizovány již ve starověku, koneckonců známý je biblický příběh o sčítání lidu, kvůli kterému se vydal Josef s Pannou
Marií z Nazaretu do Betléma. V Rakousku-Uhersku se poprvé sčítalo z nařízení Marie Terezie
v roce 1754 a od roku 1880 bylo sčítání prováděno
víceméně v pravidelných desetiletých intervalech.
První Československé sčítání lidu proběhlo v roce 1921. Z údajů, které se nacházejí ve sčítacích

operátech, lze vyčíst nejen informace o obyvatelích jednotlivých měst a obcí, ale lze z nich zjistit také kolik rodin v kterých domech žilo, do jaké
osady či samoty to určité číslo popisné náleželo.
A pokud porovnáme tyto údaje s údaji ze stabilního katastru a současného katastru nemovitostí,
zjistíme leccos zajímavého o domech samotných.
Od doby, kdy vznikl stabilní katastr – tedy od první
poloviny 19. století – se událo mnoho zásadních
společenských změn
Butterberg a svět zažil dva velké
válečné konflikty.
Jak na dějinné zvraty doplatily například
dvě lokality, které náležely k Zátyní? Malá osada Uhlířské domky (Kohlhütte) dnes splynula se
Zátyním. V roce 1921 ji
tvořilo pět domů, o dva
méně, než v první polovině 19. století. V současnosti jsou zde dva
domy, dva rekreační objekty a jedna nedokončená stavba. Bohužel
velký zděný dům čp. 19,

který stával na návrší, se nedochoval, stalo se
z něj pouhé zbořeniště. K Zátyní náležela i část
osady Lešnice (Löschnitz či Leschnitz). V roce
1921 zde stály tři domy, ve kterých žilo celkem
16 obyvatel. Nedochoval se žádný.
Větší štěstí měly osady obce Dřevčice – Poustka a Butterberg. Při sčítání v roce 1921 tvořilo osadu Poustka (Paustka) sedm domů. Ze dvou z nich
se do dnešních dnů stalo zbořeniště, ale ostatní dosud stojí a slouží svému účelu. V osadě Butterberg
se sice dva z původních šesti domů, zaznamenaných v roce 1921, rovněž změnily na zbořeniště,
ale nově zde přibyly tři jiné objekty.
Jaké podrobnosti nám mohou říci sčítací
operáty z roku 1921? Například se dozvíme, že
v dnes již zbořeném domě čp. 19 v Uhlířských
domcích žila rodina Günterova. Zemědělec Wilhelm Günter s manželkou Annou, která pocházela ze Zakšína, vychovávali své dvě děti – Marthu
a Willibalda a v roce 1920 si z Prahy k sobě vzali ještě desetilétého svěřence Alfreda. Všichni se
hlásili k německé národnosti. Z matrik se můžeme dozvědět, že rodina Günterova obývala dům
čp. 19 už roku 1773, kdy ve věku 59 let zemřela vdova Dorothea Günterová. Návrší s domem
čp. 19 říkalo Günterberg.
–myš–
Uhlířské domky a Günterberg v roce 1911

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
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Procházka po Dubé

V sychravém, nepříliš vlídném počasí stačí krátká
procházka, proto se vydáme jen na 2,7 km dlouhou trasu po městě Dubá. Vyjdeme z Masarykova náměstí Luční ulicí, kde po přibližně 50 metrech odbočíme vlevo do úzké uličky, takzvané
soutky. Těchto úzkých průchodů mezi domy bývalo v Dubé několik, ale jen tento se zachoval
v původní podobě. Projdeme prostranstvím za
domy, před sebou vidíme zadní trakt hotelu Slávie. Zabočíme doprava do Vodní ulice. Po levé
straně si můžeme všimnout domku čp. 220, který
je kulturní památkou, a představuje podobu zástavby Vodní ulice před modernizací domů.
Projdeme podél bývalého zahradnictví, napravo se nám otvírá pohled do zahrady mateřské školy. Vyjdeme do zatáčky Nedamovské ulice, na protější straně jsou do stráně zahloubené
skalní sklípky, které ale nepatří do chráněného
souboru. Zabočíme do dlážděné ulice, která také
nese název Nedamovská. Po levé straně míjíme
zajímavý dřevěný dům s pavláčkou nad vchodem.
Dojdeme k Máchadlu – silnému prameni, který
vytéká do nádržky, dříve používané k máchání
prádla. Nad pramenem stojí socha sv. Floriána.
Její původní stanoviště bylo u mostku přes potok
v dnešní Českolipské ulici, později u podzemního
odtoku z Kostelního rybníka, odtud byl sv. Florián
přestěhován k Máchadlu.
U Máchadla odbočíme doprava, projdeme
kolem několika sklípků z památkově chráněného
souboru a jdeme doleva vzhůru ulicí Na Terase.
Kolem dvou domů vystoupáme na návrší k rozcestí. Z návrší je pěkný výhled na oba Beškovské
vrchy a Vysoký vrch. Před Velkým Beškovským

vrchem můžeme vidět oblý pahrbek Kamenného
vrchu u Křenova. Na rozcestí půjdeme doleva,
cesta doprava vede k Malému Mlýnku. Před námi
bělostně svítí opravená zeď hřbitova, pokud s sebou máme pejska, půjdeme cestou podél hřbitova, jinak se dáme přes hřbitov, kde si můžeme
prohlédnout nově vysazenou alej.
Vyjdeme dolní brankou ze hřbitova a dáme
se cestou doleva přes plochu bývalého hřbitova,
kde stával první dubský kostel sv. Petra a Pavla. Byl zrušen za Josefa II. roku 1792 a později
zbořen. Vlevo vidíme márnici, postavenou v roce
1839. Sejdeme doprava po schodišti do Českolipské ulice, naproti napravo se tyčí dům čp. 63,
takzvaný Titanik, čekající na opravu. V něm měl
sídlo a fotoateliér fotograf Karl Streer.
Přejdeme Českolipskou ulici a dáme se kolem
památníku obětem válek doleva. Za památníkem
byla při říjnové vichřici zničena stará smuteční
vrba. Jdeme podél Kostelního rybníka, jehož nynější rozloha je pouhou třetinou původní velikosti.
Vlevo přes ulici na vysokém tarasu vidíme zadní trakt Panského domu, původně zde stál druhý dubský kostel sv. Kateřiny, později zasvěcený
Nanebevzetí Panny Marie. Rovněž byl zrušen za
Josefa II. Pokračujeme kolem boční strany takzvané Malé školy, přejdeme ústí Dlouhé ulice,
kde se nám naskytne pohled na vysokou budovu základní školy z let 1887 – 88, proti ní stojí
památkově chráněný objekt bývalé evangelické
fary, k níž patří i kaple, stojící směrem k autobusovému nádraží. Dnes objekt slouží postiženým lidem.
Pokračujeme Českolipskou ulicí ke koste-

lu, kde přejdeme na druhou stranu. Kostel Nalezení sv. Kříže z let 1744 – 60 přišel o původní
tvar věží při požáru v roce 1845. Kolem kostela býval hřbitov, zrušený v roce 1855. Projdeme
kolem průčelí kostela a zabočíme doleva, cesta
vede na tarasu nad bývalým hřbitovem. O něco
dále zahneme doprava a po přibližně 60 metrech
odbočíme z cesty doleva na pěšinu mezi plotem
a polem. Zakrátko vyjdeme na asfaltovou uličku od bytovek a po ní dojdeme na rozcestí, kde
se dáme rovně k bývalé sušárně chmele. Mohutná stavba se třemi sušícími věžemi – dvěma
okrouhlými a jednou hranolovou – je významnou
kulturní památkou. Na stráňce před ní je vysazen nový sad. Původně na tomto pozemku byl
morový hřbitov, podle farních záznamů zde bylo
pohřbeno 134 lidí, zemřelých v době od 5.7. do
1.12. 1680.
Od sušárny půjdeme doleva, mineme několik zahloubených skalních sklípků, náležejících do
chráněného souboru. Projdeme kolem pobořené
kamenné zdi, posledního pozůstatku dvou stodol, které zde stály. U zdevastovaného památkově chráněného domu čp. 182 vyjdeme na silnici.
U domu stojí kříž na kamenném soklu, který nechal zřídit v roce 1803 Anton Ungermann. Tentýž dubský občan věnoval v roce 1810 kostelu
Křížovou cestu. Po levé straně v ulici Požárníků
vidíme hasičskou zbrojnici, na jejím místě býval
Lázeňský rybník. Na křižovatce stojí světlezelený památkově chráněný dům čp. 149, kolem něj
směrem k náměstí pokračuje ulice Jana Roháče, začínající u sušárny chmele. Touto ulicí se
vrátíme na náměstí.
–myš–
Průčelí kostela

Soutka

Pohled do ústí Dlouhé ulice
Kostelní rybník

Márnice na bývalém hřbitově
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Výhled na čp. 63
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Pojďme podnikat!

V úterý 24. října se žáci 9. třídy účastnili na SPoSŠ v České Lípě přednášky a workshopu z oblasti finanční gramotnosti. V rámci finanční dílny se
seznámili se zakládáním firmy OSVČ, druhy živností a zákonnými povinnostmi ve vztahu ke státu. Sami si vyzkoušeli pracovat se Živnostenským
zákonem. Odnesli si tak řadu praktických dovedností a zkušeností využitelných v reálném životě.
Mgr. Miroslava Sochová
24. října jsme se vydali do České Lípy na Střední podnikatelskou školu. Nejdříve nás paní ředitelka celou školou provedla, ukázala nám učebny a seznámila
nás s možnostmi studia. Pak jsme přešli do jedné třídy, kde jsme si vyslechli
přednášku z finanční gramotnosti. Poté jsme se rozdělili do tří skupin a vyzkoušeli jsme si, jak se dá podnikat. Vymysleli jsme si živnost, navrhli jsme
vlastní logo a způsob prezentace naší firmy. Nakonec jsme svůj záměr před
všemi odprezentovali.
za 9. třídu Míša Holíková a Šárka Švecová

Ze života škol

Moderní škola

Nevím čím to je, ale pořád slýchám, že škola v Dubé je „vesnická“ škola.
Pokusím se Vás následujícími řádky přesvědčit, že to tak není a že jsme
velice dobře vybavená moderní škola.
Ve čtvrtek 25. října proběhlo ve druhé třídě projektové vyučování na
téma podzim. Vyučování probíhalo na školní zahradě, kde měli žáci sledovat měnící se přírodu a barvy podzimu. Avšak nezůstali jsme jen u pozorování pouhým okem. Při pozorování květu afrikánu si děti všimly miniaturních černých teček a najednou se v nich objevil badatelský duch.
Květ a spoustu dalších plodů, listů a hub jsme museli vzít pod mikroskop
a prozkoumat. Druháčci se setkali s mikroskopem poprvé, takové nadšení
a úžas jsem u nich ještě neviděla.
Ale to není vše. Po odeznění euforie z mikroskopů přišla další hodina
výuky. Slyšeli jste o „Olínkách“? Základní škola Dubá je první základní školou v Libereckém kraji, která takové „Olínky“ neboli velké tablety používá při
výuce. Výhodou je to, že děti mohou pracovat ve skupinkách. A na každý
olínek se může nahrát jiné interaktivní cvičení, takže na jednom jsme procvičovali listnaté a jehličnaté stromy, na druhém jedlé a jedovaté houby a na interaktivní tabuli přiřazovali činnosti, které můžeme dělat v jednotlivém ročním
období. Žáci si během vyučování mohou vše procvičit a jen nesedí v lavici.

Krajské kolo olympiády

Úspěšní řešitelé Logické olympiády okresního kola – Karel Žalovič a Daniel
Hryb – žáci z Ekoškoly Dubá se v pátek 3. listopadu zúčastnili krajského
kola této olympiády v Liberci. Museli vyjet už v 5:45 z Dubé, aby se mohli
v klidu připravit v aule TU Liberec. Troška nervozity byla patrná, ale už to,
že se kluci dostali do krajského kola je velký úspěch! Čekaly na ně dva
testy, které kluci zodpovědně zpracovali. Po opuštění fakulty následovala
odměna v podobě skvělého oběda! Cesta domů byla už v pohodě.
A jaké máme výsledky? Kája Žalovič se umístil na 31. místě (z 50)
v kraji, Daniel Hryb se umístil na nebodovaném místě. Kluci, moc Vám
oběma gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.
Mgr. Jana Mašková

Pořád máte pocit, že jsme vesnická škola? Mě osobně překvapilo to,
že ve větších městech než je Dubá pořád za moderní technologii považují
barevné křídy.
Bc. Tereza Jelenová

VAŘENÍ SE ZVÍŘÁTKY

Děti z chovateláku nasbíraly v lese kaštany
pro zvířátka. Za utržené korunky si pochutnaly
na palačinkách od Pavla!
Chutnalo všem, zvířátka jen jukala.

15

Světový den
Ekoškol...

...oslavila Ekoškola Dubá hned dvakrát.
Ráno se sešli na dvoře sběrači papíru, kteří
společně odevzdali celkem 785 kg!
Děkujeme Alence Tomsové, Kubovi a Honzíkovi Janďourkovým, Honzíkovi Kubíčkovi, Elišce Balouškové, Nikolce, Natálce a Dádovi Kadlečkovým, Terce a Lukášovi Krejčovým, Aničce
a Davídkovi Dlouhým, Aličce Holoubkové, Milánkovi Olbrichovi, Barunce Malčíkové, Káje Pokorné. Zachránili tak 10 stromů, za což jim moc
a moc děkujeme.
V dopoledním bloku si třídy připravily různé
ekoaktivity – prvňáci vyšli do přírody k čističce
odpadních vod, druháci vyčistili studánku v Nedamově, třeťáci, čtvrťáci a páťáci tvořili z odpadového materiálu, druhý stupeň se vydal do
sběrného dvora.
Všem dětem a pedagogům děkujeme za aktivní přístup a věříme, že si to všichni řádně užili.
Mgr. Jana Mašková

Na hodinu „Euroškolákem“

V úterý 7. listopadu jsme navštívili burzu škol v České Lípě. Nabídka škol byla
dostačující a jistě si každý rozmyslel své možnosti a rozhodl se pro správnou
školu. Obory byly lákavé a zajímavé. Po prohlédnutí burzy jsme spěchali do
školy, kam jezdíme každý rok, protože se nám líbí jejich interaktivní a zábavná prezentace oborů, a samozřejmě jsme se také těšili na naše bývalé žáky
a zajímalo nás, jak jsou úspěšní. Euroškola, kterou tak chválíme, předvedla nejen své úspěchy, ale ukázala nám, že každý obor má své a v každém
je to svým způsobem složité, proto je důležité umět si vybrat ten, který nás
bude bavit. Ono nakrájet nejdelší slupku od brambor, ozdobit dort, aby krásně vypadal, namíchat koktejl a poskládat ubrousek zajímavě, aby to na stole
vypadalo slavnostně, nebylo pro naše žáky nic lehkého. Sebeobrana a orientace v zákonech, prezentace stáží, tvorba videí a reklam… profesionalita
studentů, co dodat… nádherná hodina nových zážitků a zkušeností. Děkujeme. Matyáši, Vojto, Andrejko a Evičko, jsme na vás pyšní a přejeme vám,
ať jste stále lepší a lepší.
Jana Pytlounová, Mgr. Ladislav Novotný

Stydím se, aneb hrou proti AIDS

Aids, pohlavní nemoc, která souvisí s tématem velmi citlivým, a tak zpočátku naši žáci
z 8. a 9. třídy nebyli bezprostřední, ba naopak.
Ovšem počáteční stud vlivem všech informací z řad studentů Obchodní akademie Česká
Lípa se odboural natolik, že naši žáci pilně
plnili všechny aktivity, které byly připraveny.

Neváhali se ptát otevřeně, a proč by se také
báli, když jim odpovídali studenti jen o několik
málo let starší.
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Nemoc, kterou studenti představili formou
hry, byla zaznamenána poprvé asi před 25 lety
a od té doby si vyžádala přibližně 25 milionů
životů. Aids je celosvětově považováno za jednu z nejčastějších příčin úmrtí. Je zapříčiněné
vniknutím viru HIV, což je poškození lidského
imunitního systému, který selhává při sebemenší běžné nemoci.
Existují tři způsoby
přenosu: nechráněný
pohlavní styk, krevní
cesta a z matky na dítě.
Pro naše žáky bylo toto
téma zaměřeno hlavně
na nechráněný pohlavní styk, protože v jejich
věku je prevence nesmírně důležitá. Žáci byli
rozděleni na 5 skupinek,
které se po 20 minutách
točily po směru hodinových ručiček od stanoviště ke stanovišti.
První stanoviště, první zkouška studu, a sice
pantomima. Já osobně jsem si zkusila zahrát tlukot srdce a řeknu vám, že jako pozorovatel to

vypadá jednodušeji. Následovalo pantomimické
ztvárnění např. lesbického páru, líbání, pohlazení, láska, žárlivost, vyznání apod. Velmi těžké stanoviště pro první seznámení s danou tématikou.
Na druhém stanovišti už to bylo mnohem lepší
a snadnější, protože měli žáci za úkol přiřazovat
obrázky a rozhodovat se, jak se přenáší HIV.
Na třetím stanovišti odpovídali na otázky týkající se ochrany partnera. Zkoušeli si také navléknout kondom.
Na čtvrtém stanovišti zajímavě diskutovali
o dámské ochraně. Byli překvapeni, že existuje
tolik způsobů dámské antikoncepce. Dokonce je
zaujal i dámský kondom. Antikoncepce sice nezabrání přenosu HIV, ale informace byly užitečné
hlavně pro dívky, protože jim ukázaly cestu proti
předčasnému otěhotnění.
Poslední stanoviště se věnovalo skutečnému
reálnému příběhu, kde si žáci sami vymysleli postavy a ukazovali příklady z reálného života, protože to, o čem se učíme, může potkat zanedlouho
i nás, a pokud budeme vědět, jak tomu předcházet a nebudeme riskovat, ČEKÁ NÁS KRÁSNÝ
A PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT.
Jana Pytlounová, Mgr. Ladislav Novotný

Dlabání dýní a lampionový průvod

Podzimní prázdniny jsme si v Klubu malých Dubáčků zpříjemnili dílničkou. Vyráběli jsme společně
s dětmi podzimní svícny, pavoučky, kočky a strašidla. Jako každý rok jsme dlabali dýně a některé z nich zdobily naší školku. Děkuji paní Lence Havránkové a Daně Dalecké za věnované dýně
na naši dílnu.
Další den se rodiče a strašidla sešli na náměstí. Po rozdání dárečků dětem, vyrazil dušičkový
průvod ke hřbitovu. Letos jsme cestou všichni promokli, ale i tak jsme si to užili.
Děkuji všem strašidlům a dospělákům, že přišli!
Klub malých Dubáčků

Turistický kroužek
na skok v jeskyni

Ve čtvrtek 26. října svítilo po dlouhé době sluníčko, což nás velice potěšilo. Měli jsme před sebou
dlouhý výlet na Vysoký Vrch.
Sešli jsme se před školou, vyzvedli kárku
pro paní učitelky malou sestřičku, a již nám nic
nebránilo vyrazit. Cesta byla dlouhá a i prudké
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kopce jsme zdolávali. Na vrcholu jednoho z nich
na nás čekalo překrásné skalnaté obydlí s malou kuchyňkou a ohništěm. Rozdělali jsme oheň
a upekli na něm párky s rohlíky. Někteří z nás
měli takový hlad, že si dali i předkrm ve studené podobě. U obydlí se nachází krásná vyhlídka,
tak jsme se všichni pokochali úžasným výhledem
a vyrazili směr škola.
Při cestě zpět, která byla tentokrát z kopce
dolů, jsme si užili spoustu legrace.
Ani jsme se nenadáli a už hráli zábavné hry
ve škole. Zpěv za doprovodu ukulele byl nedílnou
součástí akčního večera. Poté se pustila mladším dětem pohádka na dobrou noc a starší děti si
ještě chvilku vyprávěly strašidelné historky. Dlouho nikdo nevydržel a z pod spacáku se ozývalo
jen jemné oddychování. Vždyť zdolat 12 km je
pro začátek až dosti. Ráno jsme po sobě uklidili
a odcházeli spokojeni domů.
Asistentka pedagoga Adriana Velebná,
Jana Pytlounová

BĚH 17. LISTOPADU

45. ročník Běhu 17. listopadu proběhl v areálu za autobusovým nádražím. Tradiční školní
akce se zúčastnil i zakladatel běhu pan učitel Pepa Koza!
Věříme, že si všichni závodníci běh užili, děkujeme za účast MŠ Dubá.
Děkujeme panu Kadlečkovi za sponzorský
dar v podobě nádherných medailí.

Havelské posvícení
a Halloween v MŠ

V říjnu jsme se připravovali na dvě tradiční a oblíbené akce. Nejdříve na Havelské posvícení,
které se opět konalo za velké účasti rodičovské
veřejnosti na školní zahradě. Rodiče s dětmi pomohli s podzimní výzdobou a děti s paní učitelkami a tetami připravily „něco na zub“. Tradičně
se konala soutěž o nejlepší, spíše nejchutnější,
moučník. Pro rodiče s dětmi byly připravené pracovní dílničky, kde si každý mohl vyzkoušet svoji
zručnost, šikovnost i uplatnit svoji fantazii. Děti se
„vyřádily“ při diskotéce. Počasí nám přálo, všem
chutnalo, děti byly spokojené, co si více přát.
Bylo to vydařené odpoledne.
Halloween, oblíbený to den dětí, na který
jsme se u Berušek předem připravovali. A nejen
u Berušek, ale ve všech třídách.
S dětmi jsme společně vyzdobili třídu, vydlabali dýňové strašidlo (dýně nám vyrostla na
našem školním záhonku) a upravili prostor před
budovou. V den „H“ děti přišly do mateřské školy v různých kostýmech strašidel, duchů a čarodějů. Pohráli jsme si s malovátky na obličej
a takto „vyšňoření“ jsme potichoučku, jako duchové, šli malinko postrašit naše kamarády do
Sluníček. Trochu se nás lekli, ale jen opravdu
trošinku. No a co bychom to byli za duchy a čaroděje, kdybychom si nezazpívali a nezatancovali při hudbě z filmu „Ať žijí duchové“. Všem se
nám to moc líbilo.
Nemešová Jaroslava, učitelka MŠ

Zeměpis na základní škole jedním slovem?

Každoročně paní učitelka Pytlounová začíná výuku tím, že nám rozdá témata a my si vybíráme.
No jo, ale to ještě nikdo netuší, jaká to bude práce. Projekt má totiž váhu deset, což je nejlepší
možné ohodnocení z daného předmětu. Dá nám
několik měsíců na vypracování a vyžaduje dodržet dohodnuté podmínky.

kud to někdo ze spolužáků neodflákne, což paní
učitelka hned pozná, protože takové projekty zadává již dlouhou dobu.
My sedmáci máme za úkol zpracovávat Ameriku, ale v minulém roce deváťáci pracovali na ČR
a to bylo hodně zajímavé, protože někteří dokonce navštívili daný kraj a nafotili se u zajímavých

Pomóóóóóóc, žádná teta wikipedie, ani
strýček google. Najednou se stáváme vedoucími cestovní kanceláře a snažíme se třídu přesvědčit o návštěvě dané země, případně místa.
Podmínky jsou jasné: být kreativní, zaujmout,
nalákat, ukázat, přichystat nejtypičtější pokrm
a převléknout se do „národního kroje“. Říkáme
si, to nejde splnit, ale čím více se věnujeme zadanému tématu, tím přicházíme na zajímavější
věci. Každý výstup je něčím zajímavý, tedy po-

míst, a poté to prezentovali před třídou. Nechyběl ani typický výrobek daného kraje, a tak po
škole byly například cítit syrečky, okurky, pravé
koláče, které voněly až ven a mnoho dalšího. My
to máme složitější, protože letenku do Ameriky
nám nikdo nezaplatí, ale i tak se snažíme a moc
nás to baví.
Jako první na řadě byl Milda, který měl za
úkol vypracovat faunu a floru v Americe. Vydával
se za průvodce národními parky a krásně zma-

poval zvířectvo a rostlinstvo. Dal nám ochutnat
místní povzbuzovač energie v podobě 100% čokolády a krokodýlí prsíčka (vtip). Pozval nás do
okolí Amazonie, kde jsme mohli vidět zajímavé
druhy žab, nebo například piraně. Nechybělo
ani ptactvo a dokonce jsme zjistili, že v Americe žije americký lev. O Anakondě a krokodýlech
byla také zmínka. Kondor, nandu a kapybara byli
pro nás objevem, protože jsme nevěděli, jak vůbec taková zvířata vypadají. Nezapomněl ani na
sekvoje, což jsou stromy vysoké až 100 m, říká
se jim „mamutí stromy“. V závěru nechyběla křížovka se zopakováním jednotlivých zvířat a rostlin v Americe.
Jako druhý představil Adam USA, nalákal nás
do států a měst pro něj zajímavých. Např.New
York se díky celodennímu ruchu někdy přezdívá „Město, které nikdy nespí“ (The City That
Never Sleeps). Dalšími přezdívkami jsou „Velké
jablko“ (Big Apple) a „Gotham“. Jako další si pamatuji, že představil Las Vegas jako nejhříšnější
město ve Spojených státech amerických. Los Angeles si spojuji se seriálem The Simpsons a Wahington D.C. zase s Donaldem Trumpem apod.
Nezapomněl ani na obezitu. Důvod? Důvod je,
že mají na každém kroku McDonald’s a lidé si
zvykli na tučná jídla a pořád jí tučná jídla a tloustnou a tloustnou. Sní veliký obsah tuků a cukrů
a soli. Na závěr otestoval, jak jsme dávali pozor
a formou šibenice jsme měli přijít na jméno prvního prezidenta USA.
Třetím byl Danda, který představil Kanadu.
Jak jinak, než hokejově.
Těšíme se na další projekty. Takhle nás to
totiž baví.
Sedmáci a paní učitelka Jana Pytlounová

ZDRAVÁ ŠKOLA

V sobotu 4. listopadu se konala v Praze konference Skutečně zdravá škola, na které
Ekoškola Dubá získala Bronzové hodnocení. Předcházelo tomu roční plnění podmínek,
které pro školu znamenaly završení už dlouholetého působení v oblasti zdravého stravování, a to jak ve školní jídelně, tak ve školní
kantýně. Na ocenění jsme patřičně pyšní.

VÁNOČNÍ DÍLNA

V pondělí 13.11. proběhla v naší škole tradiční vánoční dílna. Vyrobit jste si mohli vánoční
stromeček, anděla, svícen, přání. Svou vánoční
kolekci nabídla i Diakonie Dubá. Bohatá účast
a chuť vyrobit si vlastní vánoční dekoraci provázela celou akci až do pozdních hodin.
Děkujeme všem pedagogům, kteří pod vedením
Jany Pytlounové připravili úžasnou dílničku!

KRINDI A SINDI

V našem chovatelském kroužku máme
nové křečíky. V úterý 7. listopadu si děti připravily návrhy jmen, ze kterých vybíraly. Jména Krindi a Sindi už zdobí terária s mazlíky.
Dokonce jsme některá zvířátka zvážili.
Svalnatí činčiláci – 650 g – váhově vyhráli.
Jana, Pavel, děti
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ČESKÁ LÍPA

Jiráskovo divadlo
11.12.2017 – 19:00 VELKÁ ZEBRA, ANEB JAKŽE SE TO JMENUJETE?
Christian, který měl vždy vše dopodrobna naplánováno, musí najednou improvizovat a ke své
hrůze se ocitá tváří v tvář se svými „vdovami“ i
novou snoubenkou. Podaří se mu tuto nezávidění
hodnou situaci zvládnout i potřetí?
Hrají: Ondřej Vetchý, Kaira K. Hrachovcová, Jaromír Dulava, Dana Černá, Martina Hudečková,
Zdeněk Vencl / Jiří Štrébl. Vstupné: 360 Kč
17. 12. 2017 – 18:00 SLYŠTE, SLYŠTE... SKETY
Vánoční benefiční koncert pro Ozvěnu. Skety
– a cappella jazz sextet: Veronika Vítová, Alice
Bauer, Marta Kloučková, Michal Strnad, Štěpán
Janoušek, Petr Wajsar... Vstupné: 200 Kč
6. 1. 2018 – 19:00 TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT:
FRAGILE
Vokální skupina Fragile je složená z populárních
osobností, známých z různých televizních seriálů,
divadelních, muzikálových produkcí či TV show.
Vstupné: 290 Kč
Crystal
14.12.2017 – 19:00 VÁNOČNÍ KONCERT FEŠÁKŮ: 50 LET
V roce 2017 to bude 50 let, kdy v severočeském Ústí nad Labem vznikla slavná legendární
česká country skupina FEŠÁCI. Kapela po celé
své 50tileté období veřejně vystupuje se svými
dnes již legendárními saloony, plnými známých
a oblíbených písní i nezaměnitelného fešáckého humoru, po celé naší republice i Slovensku.
Vstupné: 250 Kč
Vlastivědné muzeum a galerie
Galerie chodba
do 31. 12. 2017 JAN KOMÁREK
plastiky ze sbírky Vlastivědného muzea a galerie

do 31. 12. 2017 KLÁRA HORÁČKOVÁ
sklářská výtvarnice, asistentka v ateliéru skla na
UMPRUM v Praze
Hrad Lipý
9. 12. – Vánoční jarmark na hradě

MŠENO

náměstí Míru
13. 12. 2017 18:00 - 19:00 ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
chrám sv. Martina
16. 12. 2017 17:00 - 18:00 ADVENTNÍ KONCERT
Tradiční adventní koncert smíšeného pěveckého sboru Intermezzo ze Mšena. V programu
zazní skladby věnované adventnímu období, mj.
Mšenská pastorela dr. Josefa Šebesty a pastorela Ovečky Antonína Ptáčka.

CHORUŠICE

kostel Nanebevzetí Panny Marie
9. 12. 2017 15:00 - 16:00 ADVENTNÍ KONCERT
Smíšený pěvecký sbor Intermezzo ze Mšena.

NEBUŽELY

kostel sv. Jiljí
9. 12. 2017 17:00 - 18:00 ADVENTNÍ KONCERT
Smíšený pěvecký sbor Intermezzo ze Mšena.

LOBEČ

kostel Povýšení sv. Kříže
16. 12. 2017 14:00 - 15:00 ADVENTNÍ KONCERT
Tradiční adventní koncert smíšeného pěveckého sboru Intermezzo ze Mšena. V programu
zazní skladby věnované adventnímu období, mj.
Mšenská pastorela dr. Josefa Šebesty a pastorela Ovečky Antonína Ptáčka. Spoluúčinkuje soubor komorních sólistů.

15 let spolku

Krátce před Vánoci v roce 2002 vznikl Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací.
Jeho cílem bylo sdružit tvořivé a uměnímilovné lidi, kteří mají vztah k regionu pod Bezdězem. V průběhu času pořádal spolek nejrůznější akce, od hudebních produkcí, přes výstavy, autorská čtení,
sympozia až po vydávání sborníků, hudebních CD a katalogů k výstavám. Významné bylo Krajinářské
sympozium v roce 2004, které zahrnovalo koncerty, výstavu, či komentovanou vycházku s dr. Václavem Cílkem. V roce 2007 vydal spolek objemný Almanach a v následujícím roce uspořádal interdisciplinární sympozium Sdýchávání s krajinou. Několik let provozoval spolek také filmový klub, ale
především po celou dobu své existence se věnoval výstavní činnosti. Prvních několik let se výstavy
konaly v městské šatlavě, od roku 2006 provozuje spolek Galerii Pošta v Dubé v Panském domě.
Zdeněk Dudka
Krajinářské sympozium v roce 2004 – vycházka s dr. Cílkem
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Kult ura

Hrady a zámky

Státní zámek Sychrov je otevřen celoročně, každý den v týdnu. (www.zamek-sychrov.cz)
9. - 10. prosince: státní zámek Frýdlant - Adventní prohlídky. Prohlídky slavnostně vyzdobenými zámeckými interiéry s vůní jehličí a vánočního
pečiva. Otevřeno od 11:00 do 15:00. Prohlídky vždy v celou hodinu. Rezervace je vhodná.
Teplé oblečení nutné. Cena: 120 Kč. Snížené:
80Kč. Rezervace na emailu: frydlant.rezervace@npu.cz (www.zamek-frydlant.cz)
9. - 10. prosince: státní hrad Grabštejn – Adventní prohlídky. V předvánočním čase si i letos
budete moci opět prohlédnout slavnostně vyzdobené interiéry a připomenout si tradice více či
méně pozapomenuté. Během adventních prohlídek zavítáte nejen do hradních interiérů vybavených mobiliářem z 16. až 20. století, ale budete
moci načerpat i vánoční atmosféru v kapli svaté
Barbory, skvostu renesanční architektury. Prohlídky vycházejí každou celou hodinu a trvají 50
až 60 minut, proto prosím dorazte teple oblečeni! Vstupné: plné: 120 Kč, snížené 80 Kč, rodinné
320 Kč. (www.hrad-grabstejn.cz)
9. - 10. prosince: státní zámek Zákupy – Císařské Vánoce. Prohlídky vyzdobených interiérů
zámku s povídáním o vánočních zvycích na panovnických dvorech. V letošním roce budou vánoční prohlídky probíhat na II. Okruhu. Začátky
prohlídek: 10.00 hodin, 11.00 hodin, 12.00 hodin,
13.00 hodin a 14.00 hodin. Vstupné: plné 120
Kč, snížené 80 Kč, rodinné 320 Kč. (www.zamek-zakupy.cz)
16. prosince: státní zámek Zákupy - Adventní
koncert – vystoupení sopranistky Karolíny Žmolíkové. Od 15 hod v koncertním sále císaře Josefa
II. V přízemí zámku. Vstupné: 50 Kč. (www.zamek-zakupy.cz)
- Předvánoční pohoda v zámku a podzámčí.
Komponovaný program zámku Zákupy a Eduard
Held muzea na náměstí (stánky, vystoupení zákupských ochotníků, nadílka zámeckému medvědu Medouškovi) (www.zamek-zakupy.cz)
16. - 17. prosince: státní hrad Grabštejn – Adventní prohlídky. V předvánočním čase si i letos
budete moci opět prohlédnout slavnostně vyzdobené interiéry a připomenout si tradice více či
méně pozapomenuté. Během adventních prohlídek zavítáte nejen do hradních interiérů vybavených mobiliářem z 16. až 20. století, ale budete
moci načerpat i vánoční atmosféru v kapli svaté
Barbory, skvostu renesanční architektury. Prohlídky vycházejí každou celou hodinu a trvají 50
až 60 minut, proto prosím dorazte teple oblečeni! Vstupné: plné: 120 Kč, snížené 80 Kč, rodinné
320 Kč. (www.hrad-grabstejn.cz)
16. - 17. prosince: státní zámek Zákupy – Císařské Vánoce. Prohlídky vyzdobených interiérů
zámku s povídáním o vánočních zvycích na panovnických dvorech. V letošním roce budou vánoční prohlídky probíhat na II. Okruhu. Začátky
prohlídek: 10.00 hodin, 11.00 hodin, 12.00 hodin,
13.00 hodin a 14.00 hodin. Vstupné: plné 120
Kč, snížené 80 Kč, rodinné 320 Kč. (www.zamek-zakupy.cz)

13. prosince se město Dubá opět zapojí
do akce Česko zpívá koledy.
Sejdeme se v 18.00 hodin na náměstí
v Dubé, abychom si nejen společně
zazpívali, ale prožili
i příjemný adventní čas.
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CENÍK INZERCE
ČERNOBÍLÁ INZERCE

BAREVNÁ INZERCE

celá strana

celá strana

2.000,-

1.200,-

1/2 strany

650,-

1/2 strany

1.000,-

1/4 strany

350,-

1/4 strany

600,-

1/8 strany

200,-

1/8 strany

400,-

1/16 strany

100,-

1/16 strany

200,-

PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

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

TJ SLAVOJ DUBÁ

Podzimní část zakončil Slavoj výhrami
12. kolo sobota 28.10.2017 14:30
TJ Sokol Zahrádky x TJ Slavoj Dubá 1:3 (0:1)
Branky: 73. Zbyněk Habel x 28., 78. Miloslav Vo-

22

kolek, 81. Luboš Wagenknecht
Rozhodčí: Folk Miroslav – Mengr Jiří, Řezáč
Josef
Sestava Dubé: Tomáš Dvořák (GK) –
Jakub Sloup, Jan Jeništa (C), Josef Rejzek,
Martin Beneš –
Jaroslav Švec (88. Libor Drunecký), Petr Sýkora,
Lukáš Šembera, Luboš Wagenknecht –
Miloslav Vokolek, Ferdinand Hanuš (68. Dani-

el Sláma)
Vedoucí mužstva: Jaroslav Horyna
Trenér: Jakub Fliegel
Lékař/zdravotník: Karel Šedivý
Hodnocení trenéra: Z mého pohledu to bylo utkání dvou poločasů. V tom prvním jsme byli lepším
teamem, dařila se nám kombinace, v čem jsme
ale nebyli dobří, tak byla koncovka. Kdybychom
dali tři branky, tak bychom do druhého poločasu

mohli jít s větším klidem. Bohužel jsme dvakrát
netrefili prázdnou bránu, a tak jsme do poločasové přestávky šli s ošemetným jednobrankovým
vedením. V druhém poločase zahrádečtí vsadili
vše na útok a hráli stylem dlouhý nakopnutý balón do našeho vápna, což nám nevyhovovalo, jelikož jsme hráli proti silnému větru. Prvních 25 minut jsme nehráli dobře a po rohovém kopu jsme
dokonce inkasovali. Nepohlídali jsme hráče ze
Zahrádek, který byl sám v malém vápně a hlavou
uklidil míč do naší brány. Tento inkasovaný gól
nás nakopnul, zařadili jsme vyšší rychlostní stupeň a dokázali jsme utkání zlomit na svou stranu
dvěma góly. Myslím si, že až na ten 25 minutový
výpadek jsme odehráli dobré utkání a tři body vezeme do Dubé zcela zaslouženě.
13. kolo sobota 04.11.2017 14:00
TJ Slavoj Dubá x TJ Dubnice 5:0 (3:0)
Rozhodčí: Klimt Pavel – Böhme Ladislav, Chládek David
Branky: 20., 47. Miloslav Vokolek, 36. Miroslav Soukup, 44. Lukáš Šembera, 79. Lubomír
Wagenknecht
Sestava Dubé: Tomáš Dvořák (GK) –
Jakub Sloup (78. Tomáš Hladký), Jan Jeništa (C),

Josef Rejzek, Martin Beneš –
Martin Šverma, Petr Sýkora (70. Švec Jaroslav),
Lukáš Šembera, Miroslav Soukup (77. Libor
Drunecký) –
Miloslav Vokolek (67.), Luboš Wagenknecht (79.
Daniel Sláma)
Vedoucí mužstva: Jaroslav Horyna
Trenér: Jakub Fliegel
Lékař/zdravotník: Karel Šedivý
Hodnocení trenéra: Jeden z našich nejlepších
výkonů v podzimní části sezóny. V zápase jsme
soupeře do vyloženější šance nepustili, průběh
utkání jsme měli ve vlastní režii a náš dobrý výkon jsme podtrhli vstřelenými pěti góly. Z našeho teamového výkonu mám radost a mužstvo si
zaslouží mou pochvalu.
Další pozitivní zprávou je, že se nám po vleklém zranění kolena vrátil do sestavy Tomáš
Hladký, a já jen doufám, že se mu už zdravotní problémy budou vyhýbat velikým obloukem a že bude teamu nápomocen i v dalších
utkáních.
Odložené 1. kolo neděle 12. 11. 2017, 14:00
PV FC Polevsko x TJ Slavoj Dubá 0:0 (0:0)
PK 4:3

Rozhodčí: Ujka Jakub – Král Jaroslav, Martínek Lukáš
Sestava Dubé: Tomáš Dvořák (GK) –
Jakub Sloup (75. Lubomír Wagenknecht), Jan
Jeništa (C), Josef Rejzek, Martin Beneš (60.
Švec Jaroslav) –
Martin Šverma, Petr Sýkora (68. Daniel Sláma),
Lukáš Šembera, Miroslav Soukup
Miloslav Vokolek, Luboš Wagenknecht (65. Tomáš Hladký)
Vedoucí mužstva: Jaroslav Horyna
Trenér: Jakub Fliegel
Lékař/zdravotník: Libor Drunecký
Hodnocení trenéra: Poslední utkání v podzimní
části sezóny jsme odehráli v Polevsku na podmáčeném terénu. První poločas byl z naší strany katastrofální, Polevsko nás vůbec nepustilo do kombinace. Naštěstí naše mužstvo podržel výbornými
zákroky Tomáš Dvořák, který chytil čtyři 100% gólové šance soupeře. V druhém poločase jsme se
zlepšili a Polevsku jsme toho moc nedovolili zase
my. Bohužel jsme žádný gól, i když jsme vyložené
šance měli, nedali. Na velmi těžkém terénu a za
občasného sněžení skončilo utkání 0:0. Rozhodovaly tudíž pokutové kopy. V nich bylo úspěšnější
mužstvo z Polevska.
Fliegel Jakub

Výsledky mladší přípravky TJ Slavoj Dubá

Naši kluci hrají již třetí sezónu, a je nutno říci,
že jejich výkonnostní vzestup je znatelný, za což
hovoří níže uvedené výsledky. V podzimní části
kluci odehráli celkem 8 utkání, přičemž sedmkrát vyhráli a pouze jednou tak trochu smolně
a zbytečně prohráli. Střílíme hodně gólů, celkové skóre máme 119 : 39. Odměnou pro všechny
hráče za skvělou část sezóny byl slavností oběd
v restauraci U Nováků a poté bowlingový turnaj
v Jestřebí.
2. 9. Skalice : Dubá 5 : 13
9. 9. Dubá : Jestřebí 15 : 5
17. 9. Stružnice/H. Police : Dubá 3 : 14
23. 9. H. Libchava/Kamenice : Dubá 7 : 15
12.10. Dubá : St. Splavy/Doksy 6 : 9
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14.10.
21.10.
4.11.

Dubá : Bukovany 22 : 2
Dubá : Skalice 13 : 2
Dubá : Stružnice/H. Police 21 : 6

Jarní část sezóny začínáme hrát 7. 4. 2018
zápasem venku se St. Splavy/Doksy. V neděli 3. prosince 2017 od 8.00 do 14.30 hodin se
zúčastníme jako vloni zimního turnaje v Mladé
Boleslavi, kam nás pozval fotbalový klub SKP
Mladá Boleslav.
Zimní tréninky mladší přípravky v období od
1. 12. 2017 do 31. 3. 2018 se budou konat v tělocvičně Základní školy Dubá, a to v termínech:
čtvrtek od 17.00 do 19.00 hodin a v sobotu od
16.00 do 18.00 hodin.

Rozšířená sestava týmu: Tadeáš Bandola, Sean
Garrihy, Marián Harank, Kuba Janďourek, Dáda
Kadleček (C), Míra Knap, Dan Kováč, Vašík Krs
(A), Sebík Samko, Kuba Slovák, Honzík Svoboda, Pája Šolc, Denis Zabilanský
Nejlepší střelci týmu: Sebík Samko, Dáda Kadleček, téměř všichni dali alespoň jeden a více gólů
Realizační tým: trenér Václav Krs, asistent trenéra Karel Vokolek, časoměřič a zdravotník Karel
Šedivý, asistent časoměřiče Michal Kadleček
Poděkování patří: všem rodičům, kteří vozí děti
na zápasy, panu Jardovi Horynovi a jeho týmu za
skvělé občerstvení, a panu myslivci Tomáši Novákovi za sponzorské dary k turnaji v bowlingu.
–janbe–

Lampionový
dušičkový průvod
v Dubé

Nedvězí 2017

V sobotu 28. října se uskutečnil již sedmnáctý ročník tradičního výstupu na Nedvězí. Podzimní počasí přilákalo celkem 22 poutníků. Nejmladším byla
roční Majdalenka Černá, která vyjela i s kočárkem až na vrchol! Díky babi za pohon! Další šikulkou byla Anička Broučková, která se k vrcholu dostala
indiánským způsobem – chvilku chůze, chvilku kočárek. Dokonce dva odvážlivci – manželé Smékalovi – volili trasu Pramenným dolem. První v cíli byla
Majda Slováková, která do kopce i běžela!
Nepršelo, zato foukalo a foukalo. Oheň na buřtíky byl i přes nepřízeň počasí úspěšně rozdělán. Rychlé opečení vystřídalo rychlé uhašení. Děkujeme všem poutníkům za účast! Děkujeme paní Stehlíkové z řeznictví za buřtíky. Děkujeme panu Packovi za odvoz dřeva.
Jana a Pavel Maškovi
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