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zdarma

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, úvodem vám ještě jednou přeji úspěšný nový rok 2018
prožitý ve zdraví, plný šťastných okamžiků a samých dobrých zpráv.
Hlavním tématem mého prvního úvodního slova v novém roce jsou kompostéry. Nádob určených na ukládání biologicky rozložitelných odpadů jsme
mezi občany rozdali celkem 183. Přiděleny byli těm z vás, kteří jste o ně
projevili zájem v rámci dotazníkové akce v srpnu roku 2015. Od zmíněného data až do samotného výdeje kompostérů uběhla skutečně dlouhá
doba, což jsme my sami ovlivnit nemohli, neboť nádoby byly pořizovány
v rámci společného projektu nesoucího název „Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Podralsko“ a všechny zapojené obce čekaly na vydání
rozhodnutí z Ministerstva životního prostředí ČR. Při převzetí kompostérů
jste obdrželi i nejdůležitější informace. Ne nadarmo se však říká, že opakování je matka moudrosti, proto mi dovolte, abych to nejzásadnější ještě
jednou připomněla.
Kompostéry mají občané po dobu pěti let v bezplatném užívání, po uplynutí této doby se nádoby stávají majetkem občanů. Aby proces přetváření
bioodpadů v kompostéru na kompost mohl probíhat správně, je třeba, aby
nádoba stála přímo na hlíně, nesmí tedy být umístěna na zpevněné ploše.
Protože je celý projekt spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti,
v rámci Operačního programu Životní prostředí, je povinností každého držitele kompostéru, aby nádobu na viditelném místě – nejlépe z boku, označil
samolepkou, na níž jsou uvedena nejen informace o projektu, ale především
identifikační číslo nádoby, které je shodné s jejím inventárním číslem a zároveň s číslem smlouvy, která byla při převzetí s občany podepsána.
Označení kompostéru samolepkou je první zásadní povinnost, druhá je
zajistit, aby po dobu udržitelnosti projektu, tedy v délce trvání pěti let, nedošlo k odcizení nádoby, nebo jejímu poškození vlivem špatného zacházení.
Protože se může stát cokoliv, žádám vás tímto, abyste veškeré případné
problémy neprodleně hlásili naší ekoložce sl. Zuzce Martínkové na tel. čísle
724 857 243. Pokud by se stalo, že při sestavování kompostéru zjistíte nějakou závadu nebo třeba chybějící součástku, rovněž prosím kontaktujte sl.
Martínkovou, která s vámi tuto věc bude řešit. Věřím, že díky kompostérům
pro vás nakládání s bioodpady bude opět o něco snazší, a že se nám díky
tomu podaří zase o něco snížit produkci domovního odpadu, který končí
v popelnicích a následně na skládce.
Druhým tématem je zimní údržba v našem městě. Protože to navzdory původním předpovědím vypadá, že si sněhu přeci jen užijeme, žádám

vás, stejně jako každý rok, abyste důsledně dbali na to, aby vaše vozidla
při parkování nebránila v průjezdu městské techniky zajišťující úklid chodníků a komunikací. Předejdeme tak zbytečným komplikacím. V tuto chvíli
samozřejmě nelze odhadnout, kolik sněhu v průběhu zimy napadne, každopádně vám předem děkuji za ohleduplnost a usnadnění práce našim
zaměstnancům.
Zároveň si vás dovoluji upozornit, že v případě nesjízdnosti některých
lokalit, zejména částí Horky, Panská Ves, Korce, Dražejov, Nedvězí, popř.
ulic Zahradní či Na Vyhlídce se může stát, že svozová firma se k vám v den
svozu odpadu nedostane. V takovém případě tuto skutečnost prosím ihned
nahlaste sl. Martínkové, která bude po firmě požadovat náhradní termín,
o kterém vás bude informovat.
Závěrem bych chtěla poděkovat zaměstnancům městské údržby, kteří se
zasloužili o výrobu Betléma, který od začátku prosince zdobí prostor u vánočního stromu na dubském náměstí. Zvláštní poděkování patří paní Markétě Myškové, která namalovala postavy Josefa a Marie a velice živě ztvárnila
také oslíka a kravičku. Když jsme si začali pohrávat s myšlenkou, že necháme vyrobit malý Betlém, vůbec mě nenapadlo, jak krásně může vypadat.
Všem, kteří při jeho výrobě přiložili ruku k dílu, tedy ještě jednou moc děkuji
a věřím, že se i občanům našeho města líbí tolik, jako mně samotné.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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Usnesení z veřejného
zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 10/2017 ze dne 14. prosince 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 paní Ludmilu Kadlečkovou a paní Gabrielu
Garrihy a zapisovatele usnesení pana Lubomíra
Wagenknechta.

služebnosti inženýrské sítě atd. budou uvedeny
ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 9/2017 ze dne 23. listopadu 2017, včetně
nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 10/2017 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha.
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 21/17, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městské nemovitosti – pozemku:
pozemkové parcely parcelní číslo 1250/28, trvalý travní porost, o výměře 30 m2, v obci Dubá,
katastrální území Korce. Jedná se o pozemek
navazující na nemovitosti ve vlastnictví žadatele v blízkosti stavby čp. 22 v části obce Korce.
Bližší podmínky prodeje budou uvedeny ve zveřejněném záměru.

4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva v rámci majetkoprávního vypořádání
(stavební akce „2. etapa bezbariérovosti, Dubá –
chodník Nedamovská – Požárníků – Českolipská“
a „část 3. etapy bezbariérovosti, Dubá – chodník Českolipská“), bezúplatný převod nemovitostí
– pozemků do vlastnictví města Dubá, a to: pozemkové parcely parcelní číslo 2942/17, ostatní
plocha (ostatní komunikace), o výměře 1 m2, pozemkové parcely parcelní číslo 2942/18, ostatní
plocha (ostatní komunikace), o výměře 47 m2,
pozemkové parcely parcelní číslo 2942/19, ostatní plocha (ostatní komunikace), o výměře 397 m2,
pozemkové parcely parcelní číslo 2942/32, ostatní plocha (ostatní komunikace), o výměře 377 m2,
pozemkové parcely parcelní číslo 2942/36, ostatní plocha (ostatní komunikace), o výměře 326 m2,
v obci Dubá, katastrální území Dubá.
SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva v této souvislosti uzavřít předloženou Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. UCL/2508/
17/BÚP-414/ÚE/17/Št mezi Českou republikou
– Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (jako převodce) a městem Dubá (jako
nabyvatel), viz příloha.

4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 22/17, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městských nemovitostí – pozemků: části pozemkové parcely parcelní číslo 196/4,
vodní plocha, o výměře cca 150 m2, a části pozemkové parcely parcelní číslo 196/5, ostatní plocha (neplodná půda), o výměře cca 50 m2, v obci
Dubá, katastrální území Dubá. Přesné výměry
a rozsahy pozemků budou upřesněny geometrickým plánem. Jedná se o zaplocené pozemky
navazující na pozemky ve vlastnictví žadatele
v areálu v blízkosti stavby čp. 210 v části obce
Dubá. Další podmínky prodeje, věcné břemeno

4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva v rámci majetkoprávního vypořádání (stavební akce „část 3. etapy bezbariérovosti,
Dubá – chodník Českolipská“), bezúplatný převod nemovitostí – pozemků do vlastnictví města Dubá, a to: pozemkové parcely parcelní číslo 2942/33, ostatní plocha (ostatní komunikace),
o výměře 131 m2, pozemkové parcely parcelní
číslo 2942/34, ostatní plocha (ostatní komunikace), o výměře 789 m2, pozemkové parcely parcelní číslo 2942/35, ostatní plocha (ostatní komunikace), o výměře 308 m2, pozemkové parcely
parcelní číslo 2942/37, ostatní plocha (ostatní komunikace), o výměře 306 m2, pozemkové parcely

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

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

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

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

Z městské matriky
JUBILEA

Knotová Blanka, Dubá
Melicharová Věra, Dubá
Skalická Miloslava, Dubá
Jirkalová Libuše, Dubá
Pechr Jiří, Lhota
Škodová Hana, Dubá
Matouš Vladimír, Korce
Kulhanová Drahomíra, Deštná

NAROZENÍ

Dvořáková Adéla, Zakšín
Šemberová Karla, Dubá
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81 let
88 let
84 let
82 let
75 let
89 let
75 let
86 let

parcelní číslo 2942/38, ostatní plocha (ostatní komunikace), o výměře 301 m2, pozemkové parcely parcelní číslo 2942/40, ostatní plocha (ostatní
komunikace), o výměře 69 m2, pozemkové parcely parcelní číslo 2942/41, ostatní plocha (ostatní
komunikace), o výměře 40 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá.
SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva v této souvislosti uzavřít předloženou Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. UCL/2508/
17/BÚP-413/ÚE/17/Št mezi Českou republikou
– Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (jako převodce) a městem Dubá (jako
nabyvatel), viz příloha.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene
služebnosti inženýrské sítě na akci „Vodovodní
přípojka k pozemku p.p. p.č. 40/1, k.ú. Dřevčice“, mezi městem Dubá (budoucí strana povinná) a panem L.K. (budoucí strana oprávněná),,
která se týká zřízení (uložení), provozu, údržby
a oprav podzemního vedení – vodovodní přípojka s vodoměrnou šachtou v rozsahu 45 běžných
metrů, na části městské nemovitosti – pozemku
pozemkové parcele parcelní číslo 1145/1, v obci
Dubá, katastrální území Dřevčice. Jednorázová
finanční náhrada za zřízení práv odpovídajících
věcnému břemeni služebnosti je sjednána ve výši
2 000,- Kč bez DPH. Budoucí strana oprávněná
hradí všechny související poplatky.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4f) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě předložené písemné
žádosti uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na akci „Vodovodní přípojka k pozemku st.p. p.č. 29, k.ú.
Dřevčice“, mezi městem Dubá (budoucí strana
povinná) a panem Z.T. a paní L.T. (budoucí strana
oprávněná), která se týká zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav podzemního vedení – vodovodní přípojka s vodoměrnou šachtou v rozsahu
44 běžných metrů, na části městské nemovitosti – pozemku pozemkové parcele parcelní číslo
1145/1, v obci Dubá, katastrální území Dřevčice.
Jednorázová finanční náhrada za zřízení práv
odpovídajících věcnému břemeni služebnosti je
sjednána ve výši 2 000,- Kč bez DPH. Budoucí
strana oprávněná hradí všechny související poplatky.
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. listopadu 2017, který byl na hlavní činnosti
8 milionů 533 tisíc Kč, celkové finanční prostředky na účtech města Dubá byly 12 milionů 121 tisíc Kč, hospodaření města Dubá za leden až listopad roku 2017 skončilo kladným výsledkem ve
výši 2 miliony 492 tisíc Kč.
5b) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva rozpočtové opatření č. 10 rozpočtu
města Dubá na rok 2017, viz příloha.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Na straně příjmů jsou
upraveny tyto položky a paragrafy: 1381 – Daň
z hazardních her +55 000,- Kč, 6171 – Činnost
místní správy +15 000,- Kč. Na straně výdajů
jsou upraveny paragrafy: 3314 – Činnosti knihovnické +50 000,- Kč (havarijní stav kotle v knihovně a klubu seniorů), 3613 – Nebytové prostory
+20 000,- Kč. Návrh rozpočtového opatření města Dubá je předkládán jako vyrovnaný. Navrhovaný celkový schodek rozpočtu pro rok 2017 je výši
3 milionů 715 tisíc Kč a bude kryt z finančních
prostředků na účtech města.
5c) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva střednědobý výhled rozpočtu města
Dubá na roky 2019 – 2020, viz příloha.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 2

komentář starostky: Střednědobý výhled rozpočtu je součást rozpočtového procesu obce. Slouží
pro střednědobé finanční plánování rozvoje obce.
Saldo příjmů a výdajů pro roky 2019 a 2020 je
navrženo jako vyrovnané. Střednědobý výhled byl
vyvěšen na úřední desce města 28. 11. 2017.
5d1) NESCHVÁLILO protinávrh zastupitele pana
Milana Netrha oproti návrhu finančního výboru zastupitelstva týkající se požadavku na přesun částky ve výši 4 500 000,- Kč z prostředků na opravy
Slávie a Sušárny chmele a použít je na opravy silnic, na přípravu kanalizace ve Dřevčicích a z části
na krytí schodku finančním výborem předloženého
rozpočtu města Dubá na rok 2018.
pro schválení: 1 proti schválení: 8 zdrželo se: 1

komentář starostky: Částku 4,5 milionu Kč nelze přesunout, protože se jedná o krytí již schválených a uzavřených smluv.
5d2) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva rozpočet města Dubá na rok 2018,
viz příloha.
pro schválení: 8 proti schválení: 1 zdrželo se: 1

komentář starostky: Rozpočet města je základním materiálem, podle kterého se řídí veškeré
finanční hospodaření města v daném rozpočtovém roce. Pravidla jeho sestavení, projednávání
a schválení jsou daná zákonem o obcích č. 128/
2000 Sb., zákonem o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., v platném
znění, a dále zákonem o státním rozpočtu.
V místním měřítku je podkladem rozpočtu rozpočtový výhled a zastupitelstvem města chválený dokument Plán rozvoje města Dubá na roky
2013-2017.
K finančnímu hospodaření města mají občané
právo se vyjadřovat, nahlížet do rozpočtu i do
závěrečného účtu města. Proto je návrh zveřejňován na úřední desce a webových stránkách
města: www.mestoduba.cz. Rozpočet byl vyvěšen 28. 11. 2017. Návrh rozpočtu města Dubá
je předkládán jako schodkový ve výši 3 milionů
485 tisíc Kč a bude kryt z finančních prostřed-
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ků na účtech města.
Daňové příjmy představují nejvýznamnější část
příjmů obce. Jejich výše se odvíjí od celorepublikových daňových výnosů, které se následně
přerozdělují podle ustanovení zákona o rozpočtovém určení daní. Do rozpočtu jsou zapojené
příjmy z dotací na mzdu zaměstnanců na veřejně prospěšné práce a předpoklad příjmu již
schválených dotací, ostatní transfery ze státního rozpočtu, případně z rozpočtu Evropské Unie
či Libereckého kraje budou doplňovány v rámci
rozpočtových opatření v průběhu roku.
Základem rozpočtového hospodaření jsou běžné provozní výdaje včetně oprav majetku, které
jsou přibližně 33 514 900,- Kč. Přímo do rozpočtu
jsou zapojené i výdaje na investiční akce, které
by se měly uskutečnit v roce 2018, v celkové výši
11 168 000,- Kč. Hlavní investice v roce 2018 budou: pokračování rekonstrukce Slávie a Sušárny,
rekonstrukce ulice Jana Roháče, nové veřejné
osvětlení v Korcích, pokračování příprav rekonstrukci na komunikace Na Výsluní, další akce
mohou být v průběhu roku do rozpočtu doplňovány v případě, že město Dubá získá na některou z plánovaných akcí dotaci (např. chodníky
v Deštné, Sportovní atletické hřiště).
Rekapitulace:
Daňové příjmy:
31 033 000,- Kč
Běžné výdaje včetně oprav: 33 514 900,- Kč
Nedaňové příjmy:
4 005 000,- Kč
Kapitálové (investiční) výdaje: 11 168 000,- Kč
Kapitálové (investiční) příjmy:
450 000,- Kč
Konsolidace výdajů:
165 000,- Kč
Přijaté transfery neinvestiční: 5 409 900,- Kč
Celkem výdaje:
44 517 900,- Kč
Přijaté transfery investiční:
300 000,- Kč
Konsolidace příjmů:
165 000,- Kč
Celkem příjmy:
41 032 900,- Kč
Schodek rozpočtu:
3 485 000,- Kč
6a) STANOVILO na návrh paní starostky neuvolněným členům Zastupitelstva města Dubá za
výkon funkcí odměny za měsíc následovně: předseda výboru zastupitelstva nebo komise starosty
odměna ve výši 1 000,- Kč, člen výboru zastupitelstva nebo komise starosty odměna ve výši
650,- Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí
odměna ve výši 400,- Kč. V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva bude poskytnuta souhrnná odměna, avšak
maximálně jen za tři souběžně vykonávané funkce s nejvyšší schválenou odměnou. Odměna bude
poskytována ode dne 1. ledna 2018. V případě
nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva bude odměna poskytována ode
dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení či jmenování do příslušné
funkce. Neuvolněnému členu Zastupitelstva města
Dubá za výkon funkce místostarosty odměnu za
měsíc ve výši 19 500,- Kč. Odměna bude poskytována ode dne 1. ledna 2018.
Tímto usnesením se zároveň ruší usnesení Zastupitelstva města Dubá ze dne 6. listopadu
2014, č. usnesení 6b-1/2014 a 6a5-1/2014, a to
k datu 31. 12. 2017.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 1

komentář starostky: Ke změnám došlo na základě nové právní úpravy právních poměrů a odměňování zastupitelstev obcí.
6b) STANOVILO na návrh paní starostky že členům výboru zastupitelstva nebo komise starosty,

kteří nejsou členy zastupitelstva, náleží dle dohody o provedení práce částka vypočtená jako
násobek 100,- Kč a počtu jejich účastí na jednání výboru zastupitelstva nebo komise starosty.
Pokud jde o předsedy komise starosty, kteří nejsou členy zastupitelstva, náleží jim dle dohody
o provedení práce částka vypočtená jako násobek 200,- Kč a počtu jejich účastí na jednání komise starosty. Předsedům osadních výborů zastupitelstva náleží dle dohody o provedení práce
částka vypočtená jako násobek 200,- Kč a počtu jejich účastí na jednání zastupitelstva. Tyto
částky budou vyplaceny 1 krát ročně ve výplatě
za měsíc listopad (do 12. 12. příslušného roku).
Tímto usnesením se zároveň ruší usnesení
Zastupitelstva města Dubá ze dne 6. listopadu 2014, č. usnesení 6c2-1/2014, a to k datu
31. 12. 2017.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Odměňování se v tomto
případě nemění.
6c) SCHVÁLILO na návrh paní starostky možnost plnění z peněžního fondu nebo z rozpočtu obce členům Zastupitelstva města Dubá,
a to za obdobných podmínek a v obdobné výši
jako zaměstnancům obce: Pro uvolněné i neuvolněné členy zastupitelstva: příspěvek na úhradu
zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li
o oddávající nebo členy zastupitelstva obce zastupující obec na veřejných občanských obřadech; příspěvek na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva
obce; odměnu při významném životním výročí;
příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem
funkce člena zastupitelstva obce. Pouze pro uvolněné členy zastupitelstva: příspěvek na stravování; příspěvek na penzijní připojištění se státním
příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění; příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit a příspěvek
na rekreaci. Plnění bude poskytováno ode dne
1. ledna 2018.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

7) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
předloženou výroční zprávu o činnosti Základní
školy Dubá – příspěvková organizace, za školní
rok 2016 – 2017, viz příloha.
komentář starostky: Děkuji ředitelce základní
školy paní Mgr. Jindřišce Skalické a všem pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům
školy za jejich celoroční práci.
8) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
předloženou výroční zprávu o činnosti Mateřské
školy Dubá – příspěvková organizace, za školní
rok 2016 – 2017, viz příloha.
komentář starostky: Děkuji ředitelce mateřské
školy paní Mgr. Zdeně Šindelářové a všem jejím
zaměstnancům za odvedenou práci v uplynulém
školním roce.
9) VZALO NA VĚDOMÍ ukončení členství paní
Naděždy Šabatkové v Osadním výboru Deštná
– Zakšín.
JMENOVALO na návrh paní starostky nového předsedu Osadního výboru Deštná – Zakšín pana Miloslava Stehno, adresa místa trvalého
pobytu Dubá, Deštná.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

10) STANOVILO na návrh paní starostky data,
časy a místa konání řádných veřejných zasedání
Zastupitelstva města Dubá v roce 2018. Veřejná

zasedání se budou konat ve čtvrtek od 18 00 hodin v termínech: 25. ledna, 22. února, 22. března,
19. dubna, 24. května, 21. června a 20. září.
Místo konání zasedání: Dubá, Dlouhá ulice čp. 86
(Klubový dům, zasedací místnost) s výjimkou termínu 19. dubna (ve Dřevčicích).
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

11) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
a) konání volby prezidenta republiky ve
dnech pátek 12. a sobota 13. ledna 2018 (případné II. kolo volby ve dnech pátek 26. a sobota
27. ledna 2018)
b) pozvání na štědrovečerní bohoslužby
v neděli dne 24. 12. 2017 od 16.00 hodin v kos-

tele sv. Václava v Deštné a od 20.30 hodin v kostele Nalezení sv. Kříže v Dubé, a pozvání na vánoční bohoslužbu při svíčkách ve středu dne
27. prosince 2017 od 17.00 hodin v kapli sv. Jana Nepomuckého na Dražejově
c) pozvání na silvestrovský ohňostroj v sobotu dne 31. 12. 2017 od 18 hodin na autobusovém nádraží v Dubé
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Tomáš Novák, místostarosta města Dubá

Příští veřejné zasedání bude
25. ledna v Dubé

SPLATNOST
POPLATKU ZA ODPADY

Ani pro právě započatý rok 2018 se výše poplatku za svoz, sběr, třídění a likvidaci odpadů nemění a zůstává tedy ve výši 450,- Kč
za trvale hlášeného občana nebo rekreační
objekt. Abyste se vyhnuli zbytečnému navyšování poplatku formou penále za jeho pozdní úhradu, je třeba poplatek za první pololetí (tedy alespoň ve výši 225,-Kč) uhradit buď
hotově, nebo převodem na účet města do 31.
ledna 2018. Více informací získáte na tel. čísle
487 870 201 u paní Plzákové.

První společný přeshraniční projekt
s městem Mirsk končí, spolupráce pokračuje

První společný přeshraniční projekt měst
Dubá a Mirsk „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) prostřednictvím Fondu malých projektů
Euroregionu Nisa, se dostal do své finální realizační fáze, a ve dnech 07. – 08. 12. 2017 byla
zorganizována šestá setkávací aktivita, tentokrát
na téma: PŘEDÁVÁNÍ DOBRÉ PRAXE OBCÍ a
průřezové téma: Spolupráce zaměstnanců Infocentra cestovního ruchu v Dubé a Mirsku. Dvoudenního programu se zúčastnilo 16 zástupců
města Mirsk a 16 zástupců města Dubá a další hosté, koordinátorka projektu Barbara Vítková a tlumočnice Dagmar Rubešová. Do teoretické části programu byla zařazena prezentace
úspěšných investičních akcí města Mirsk během
posledních několika let a předávání zkušeností a
dobré praxe týkající se strategického plánování
a rozvoje obce, plánování investic, a efektivního
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využívání regionálních, národních i evropských
dotačních zdrojů.
Vzhledem k tomu, že ambicí projektu bylo také
„poznávání souseda“, byla do programu zařazena
i praktická část týkající se poznávání svátečních
tradic. Díky výborné organizaci paní Danuty Wołosecké jsme navštívili místní střední školu, kde jsme
pekli a zdobili pod vedením kantorů i studentů perníčky a vyráběli vánoční ozdoby. Z dalšího programu nám zůstaly velice krásné vzpomínky spjaté
s návštěvou mateřské školy, kde nám děti pod vedením jejich učitelek předvedly pásmo písniček a
tanců v lidových krojích. Měli jsme možnost některé
úspěšně realizované investice si projít a prohlédnout, např. noční procházka Geoparkem, prohlídka
škol v Mirsku a sportovního zázemí, tj. tělocvičen,
hřišť, kde se aktivně někteří čeští i polští kolegové
zapojili do cvičení aerobiku, návštěva dětí ve třídách škol i mateřské školy a krátké česko-polské
rozhovory s nimi, prohlídka vyhlídkové věže v Mirsku, atd. Ubytování bylo zajištěno v příjemném Art
penzionu v místní části Przecznica. Vzhledem k tomu, že aktivita byla zorganizována jako dvoudenní
akce, bylo možné se s polskými kolegy potkat večer

v klubovém domě v Przecznici, kde nás navštívil i
Mikuláš a aniž by potřeboval služeb naší tlumočnice, s každým si promluvil a každému osobně popřál krásný předvánoční čas a šťastný nový rok.
Kromě toho, že jsme měli možnost ochutnat si
tradiční polskou kuchyni spjatou s časem vánoc,
podařilo se nám zazpívat si několik českých a polských koled a zjistili jsme tolik podobností….
V rámci průřezové aktivity, a to spolupráce infocenter obou měst, se podařilo společně navrhnout
a připravit společnou mapu památek a zajímavých
míst obou obcí, která poslouží ke společné propagaci projektu a obou projektových partnerů s cílem
rozvíjet cestovní ruch po obou stranách hranice.
Projekt končí, ale spolupráce pokračuje….
Starostové obou měst, paní Mgr. Zdeňka Šepsová i pan Andrzej Jasiński, vnímají projekt jako
úspěšný start pro další spolupráci obou partnerských měst. Držme si tedy pěsti, abychom byli
při předkládání společných projektů, jak těch,
které se týkají např. revitalizace Sušárny chmele v Dubé a výstavních prostor v Geoparku v Mirsku, či spolupráce škol, školek, sportovců, hasičů
a dalších, tj. v projektech podporujících integraci
v česko polském příhraničí, na území Euroregionu Nisa, obstáli v konkurenci dalších projektů
a získali dotaci pro realizaci našich společných
plánů a záměrů.
Ing. Barbara Vítková

Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá v listopadu
l Dne 19. 11. 2017 od 14:54 do 15:42 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS-25 Liaz a CAS-32 Liaz v celkovém počtu pěti členů jednotky k nahlášenému požáru rodinného domu do Snědovic. Po příjezdu na místo, kde
již zasahovala jednotka z HZS Štětí, pokračovali členové JPO II/1 SDHO
Dubá v průzkumu domu za pomoci dýchací techniky. Podle informací ma-

jitelky domu se uvnitř měla nacházet tři domácí zvířata. Po otevření oken
a odvětrání prostor byli v patře objektu nalezeni dva psi bez známek života. Po likvidaci požáru v přízemí, kde se nacházelo ohnisko požáru, bylo
nalezeno rovněž uhynulé kotě. Po domluvě s velitelem zásahu se jednotka
vrátila zpět na základnu.
(Mar)

TELEFONNÍ ČÍSLO
NA DUBSKÉ HASIČE: 725 076 553

Kam po Vánocích s odstrojeným stromečkem

Po Dubé se po skončení vánočních svátků každoročně povalují odstrojené vánoční stromečky téměř na každém rohu. S jejich odvozem na sběrný dvůr
potom mají naši zaměstnanci plno práce. Proto vás žádám, abyste je odkládali pouze na místa k tomu určená, a ta jsou následující:
bezprostřední okolí stanovišť separátů Na Výsluní, vedle bytovek v Nedamovské ulici, na parkovišti pod koupalištěm v Nedamově, na parkovišti pod městským úřadem, a v Zahradní ulici. Odvézt je můžete také přímo na sběrný dvůr.
Stromečky budou sváženy vždy při vývozu odpadkových košů po městě, a to v průběhu celého ledna. V žádném případě, prosím, nevhazujte stromečky ani do popelnic, ani do kontejnerů. Děkujeme za spolupráci a pochopení.
Zuzka Martínková

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC V NOUZI

Chtěla bych ze srdce poděkovat mladé paní a mamince dvou malých dětí, která mi velice ochotně pomohla vstát z mokré trávy a bláta dne 22. 11. 2017 při pádu a zranění u rybníka v Dubé při hlavní silnici, a to
přesto, že sama měla starost o miminko v kočárku a malého školáčka.
Všemi silami mi pomohla vstát, převedla mě přes silnici až do prodejny samoobsluhy, kde se mě ujaly prodavačky a zavolaly mi lékařskou pomoc, která mě dovezla k ošetření do České Lípy. Při pádu jsem utrpěla
úraz prstu levé ruky a úder do hlavy o chodník. Těm všem ženám patří moje poděkování.
Mladou paní jsem neznala, ale při ptaní lidí jsem zjistila, že se jmenuje Olbrichová a bydlí v Českolipské
ulici. Chci jí touto cestou ze srdce poděkovat za pomoc a ochotu. I když bydlí v Dubé krátkou dobu, je vidět, že se jí tu líbí, že je tu ráda a i k lidem je velice milá a neváhá jim pomoci. Nejen městečko je hezké,
ale i v okolí je krásně. Přeji jí i celé rodině hodně spokojenosti a krásných zážitků a moc si jí a její pomoci
vážím.
Hana Vrátilová, Dubá
PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

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

ZUBNÍ POHOTOVOST

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.
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Procházka přes Malý Mlýnek

Na kratší, asi 4,5 km dlouhou, zimní procházku
známými místy se vydáme z Masarykova náměstí
Školní ulicí k Panskému domu, stojícím na místě
kostela Nanebevzetí Panny Marie, původně sv.
Kateřiny, který existoval již na konci 14. století. Zabočíme doprava kolem zachovalého pilíře
vjezdu, druhý pilíř zanikl při stavbě silnice v roce
1947. Mezi vjezdem a takzvanou malou školou
býval původně park se sochou Josefa II.
Přejdeme silnici a dáme se přes autobusové
nádraží podél Kostelního rybníka, jehož jméno
odkazuje na kostel Nanebevzetí Panny Marie.
Přejdeme ulici Malá Strana a zabočíme doleva ke schodům na Výsluní. Dům, který stojí ve
svahu po levé straně, vlastnil do roku 1945 Wilhelm Koslik a místu se říkalo Koslikberg. Čtyřiasedmdesátiletý Koslik byl po II. světové válce
odsunut.
Vyjdeme po schodišti na Výsluní. Na ostrohu tohoto návrší stával původně dubský hrad, ze
kterého s nedochovalo vůbec nic. Archeologické
nálezy ze sběrů, datují život v této lokalitě před
rok 1319, a jsou uloženy v muzeu v Teplicích.
Procházíme podél parkové plochy mezi bytovými domy k hlavní silnici, kterou přejdeme. Po
levé straně v zahradě se nacházejí zbytky staré
dubské cihelny, po pravé straně míjíme hřbitov.
Jdeme cestou, ze které doprava odbočuje ulice

Na Terase. Hlubokým úvozem vede posléze cesta do údolí, kde se v meandrech vine potok do
Černého rybníka.
Z osady Mlýnek, či Malý Mlýnek (Kleine
Mühle), která ležela na rozhraní tří katastrů –
dubského, nedamovského a vrchovanského se
v údolí dochoval jen jeden dům, několik do skal
zasekaných místností a sklípků. Z mlýna (již neexistující čp. 3), který dal lokalitě jméno, zbyl dlouhý ve skále vysekaný náhon, štola a prostory ve
skále po levé straně cesty. Na hrázi mělkého rybníka si všimneme nově vyzděného stavidla. Pokračujeme cestou vlevo, míjíme mysliveckou chatu a úvozem stoupáme na planinu. Vlevo máme
dům, náležející k Vrchovanům, vpravo bývalou
bažantnici. Dojdeme na rozcestí, kde se dáme
doprava. Cesta je nově značená modrou turistickou značkou, která posléze odbočuje doleva
nahoru směrem k bývalé kapli sv. Barbory.
Pokračujeme rovně až k louce, kde se dáme
vpravo. Napravo za stromy na kraji louky bychom
mohli zahlédnout jeden z domů zaniklé osady
Rotberg. Další z domů této osady vidíme o něco
dále po pravé straně. Vyjdeme na úzkou silničku, kde pokračujeme dolů. Nalevo je další z domů, ostatní zástavbu lokality tvoří chaty. Scházíme nad Černým rybníkem dolů až na silnici, kde
půjdeme doprava. Na křižovatce u hospůdky se

dáme opět doprava. Mineme Černý mlýn a podél
staré lipové aleje míříme k Dubé. Procházíme kolem bývalé mlékárny, po pravé straně vidíme velkou strohou šedobílou budovu bývalého špitálu,
původně s ozdobnou štukovou fasádou.
Zabočíme doprava v trase turistických značek přes mostek a jdeme cestou podél stráně.
Mineme dva prameny, projdeme kolem památkově chráněné roubenky, po pravé straně odbočuje ulice Na Terase a začíná zde soubor památkově chráněných skalních sklípků. U Máchadla
míjíme sochu sv. Floriána a pokračujeme Sadovou ulicí podél řady sklípků. Nalevo si můžeme
všimnout památkově chráněného domů čp. 227.
Kolem oblého nároží sálu hotelu Slávie (kdysi
hotel Slunce), který rovněž památkově chráněný, půjdeme do Sluneční ulice- Projdeme rovně
na prostranství, kde se otvírá pohled na zajímavé zadní trakty domů. Odbočíme úzkou uličkou
doprava a vyjdeme do Českolipské ulice, kterou
vrátíme na Masarykovo náměstí.
–myš–
Am Koslikberg gab es eine beliebte Rodelbahn, von der lautstark die Freude der Kinder
am Schlittenfahren erscholl.
Na Koslikbergu se objevila oblíbená sáňkařská dráha, z níž hlasitě zaznívala radost dětí na
sáňkování.

Jeden z domů bývalého Rotbergu

Zbytek mlýna na Mlýnku
Černý rybník

Koslikberg
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Výročí v roce 2018
Každý rok připravuje Městská knihovna v České
Lípě Kalendárium, přístupné na webové stránce knihovny. Kalendárium informuje o významných regionálních výročích, připomíná historické
a kulturní události a mezinárodní dny. V Kalendáriu pro rok 2018 se Dubé týká několik zápisů.
670 let letos uplyne od první písemné zmínky
o Deštné v závěti nejvyššího purkrabího Hynka
Berky z Dubé. Před 130 lety v roce 1888 byla
v Dubé dokončena stavba novorenesanční školní
budovy, ve které byla umístěna měšťanská škola. Připomeneme si 120. výročí narození učitele,
muzejníka, turisty a fotografa Bohumila Kinského, prvního ředitele českolipského muzea. Bohumil Kinský, který se narodil roku 1898 v saském
Krippenu, sepsal a v roce 1936 vydal vynikající
turistický průvodce Dubské Švýcarsko.
Roku 1928, před 90 lety, se narodila Marie
Vojtíšková, historička, archivářka, spisovatelka,
autorka odborných i populárně-naučných článků
a knih z historie Českolipska. Podílela se také
v roce 1993 na vzniku brožury o Dubé. Před deseti lety zemřel malíř Pavel Forman, který do
roku 1948 žil ve Starých Splavech, a poté nějakou dobu působil na zámku Nový Berštejn, maloval okolí Dubé a další místa Českolipska. Před
40 lety do vesmíru vzlétla první československá
družice Magion 1. Všechna data, která družice
v kosmu sbírala, vysílala do observatoře v Panské Vsi u Dubé. Roku 1893, před 125 lety, zemřel Eduard Steffen, pedagog a malíř, který stál
u zrodu Okrašlovacího spolku v České Lípě. Profesor Steffen namaloval čtyři obrazy pro dubský
kostel Nalezení sv. Kříže. V roce 1878 se v Dubé
se narodil Arnošt Dittrich, astronom a profesor
Univerzity Karlovy.
Seznamme se blíže s PhDr. Arnoštem Dittrichem, který sice v Dubé strávil jen několik let

v dětství, ale byl významnou osobností vědeckého světa a tím své rodiště proslavil. Jeho otec
Hypolit Dittrich pocházel z Krkonoš, v roce 1877
působil v Dubé jako berní inspektor a posléze
finanční rada, a bydlel v čp. 148 v tehdejší Talgasse – dnešní ulice Jana Roháče. V tu dobu
se v Mimoni oženil s Rosou Friedrichovou, o rok
později 23. července 1878 se jim v Dubé narodil
syn Arnošt a o dva roky později dcera Růžena.
Další tři děti, chlapci Hypolit a Bedřich a dcera
Ruth, se již narodily v Praze na Smíchově, kam
se rodina odstěhovala. Arnošt Dittrich vystudoval
matematiku a fyziku, učil na středních školách,
stal se profesorem v oboru kosmická fyzika na
pražské univerzitě a pracoval řadu let na hvězdárně v dnešním Hurbanově na Slovensku. Zabýval se nejen teorií relativity, ale také dějinami
astronomie, například astronomií Mayů a jejich

obrázkovým kalendářem. Psal články a publikace, které byly ceněny v zahraničí. Zemřel v Lomnici nad Lužnicí 15. prosince 1959.
Z dalších dubských výročí si můžeme připomenout, že letos uplyne 610 let od zmínky
o druhém dubském farním kostele sv. Kateřiny,
který stál na místě Panského domu. Při kostele
v tu dobu existovala farní škola. O šedesát let
později roku 1468 byl jmenován rektor pro školu v Dubé. V roce 1788 byly v kostele Nalezení
sv. Kříže postaveny původní varhany. Pocházely
z dílny mistra Franze Katzera ml. z Kralic, měly
18 rejstříků a ještě o sto let později byly hodnoceny jako nejkrásnější široko daleko. V roce 1894
byly do původní skříně vestavěny nové varhany,
některé z rejstříků původních varhan byly použity do nových. Letos uplyne 110 let od zahájení
pravidelné dopravy na linkách Dubá – Liběchov
a Dubá – Doksy. Výročí slaví i současný dubský
hřbitov – zřízen byl před 90 roky.
–myš–

Varhany v dubském kostele

PhDr. Arnošt Dittrich

Bohumil Kinský

Obraz P. Formana

HÁDANKA

Víte, kde stojí Boží muka vyobrazená na titulní straně? V příštím čísle se dozvíte odpověď.
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Junior náboj 2017

Již podruhé se v pátek 24.11.2017 naše škola zúčastnila mezinárodní matematicko-fyzikální soutěže s názvem JUNIOR NÁBOJ. Je to klání čtyřčlenných týmů žáků druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií z České republiky, Slovenska a Polska. Na začátku
soutěže obdržel každý tým šest příkladů. Jakmile některý z nich vyřešil,
dostal zadání dalšího. Obtížnost příkladů postupně vzrůstala, a kdo vyřešil
v časovém limitu 120 minut nejvíce příkladů, vyhrál.

Na Gymnáziu Česká Lípa reprezentovali dubskou školu dva žáci devátého ročníku – Viktorie Špoulová a David Mareš, osmou třídu Tomáš Pabiška
a Jan Žalovič. V silné oblastní konkurenci šestnácti gymnázií (Česká Lípa,
Rumburk, Děčín) a velkých základních škol z České Lípy, Nového Boru, ze
Skalice u České Lípy obsadili pěkné 10. místo. Na mezinárodním poli se za
účasti 686 družstev umístili na výborném 449. místě. Gratuluji a děkuji za
pěknou reprezentaci naší malé školy.
Mgr. Miroslava Sochová

Návštěva Infocentra

V rámci předmětu Člověk
a svět jsme poznávali Dubou. Navštívili jsme naše
Infocetrum, abychom se
dozvěděli, k čemu každé město infocentrum
má. Děkujeme paní Lucce Heringové za trpělivé
vysvětlení a spoustu letáčků k výuce. Druháčci byli nejvíce nadšení
z map, kde hledali nejbližší vesnice, a samozřejmě z razítek.
Druháčci s paní učitelkou Jelenovou
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Ze života škol

Dopis Ježíškovi

Druhá třída psala dopis Ježíškovi. Nééé jen tak obyčejný, který každý zná.
Milý Ježíšku pod stromeček si přeji,….a veškerý seznam nejmodernější
technologie. Ne, druháčci psali Ježíškovi klasický dopis, kde se ho měli
zeptat na nejrůznější otázky. Jak to dopadlo? Jen čtěte!
Pavel Šolc: Milý Ježíšku, jak vypadáš? Myslím, že dobře. Tvůj Pavel
Venda Dufek: Milý Ježíšku, jak se máš? Kolik ti je let? Máš syna?
Samík Randlíszek: Milý Ježíšku, jak se máš? Doufám, že dobře. Píšu ti,
abych se tě zeptal, jak ti tvoje sáňky letí. Od Samíka
Véna Bystrý: Milý Ježíšku, jakého máš syna? Ježíšku, jak vypadáš? Jakou máš maminku? Kolik ti je let? Kolik je tvému taťkovi? Chodil jsi také
do školy v 8 letech? Tvůj Véna Bystrý
Emma Jankotová: Ahoj Ježíšku, chtěl bys pomoci? Asi máš moc práce.
Tvoje Emma
Claudie Hrušková: Milý Ježíšku, jak se má tvůj tatínek a maminka? A máš
tam nějaké kamarády? A co tam děláš? Co máš nejradši?
Pepík Stuchlík: Milý Ježíšku, jak se tam nahoře máš? Já tady dobře. I
moje rodina se má dobře. Tvůj Pepa
Filip Kožej: Milý Ježíšku, jak vypadáš? A co děláš? Máš rád všechny hodné děti? Když ne, tak to nevadí. Ale neměj rád zlobivé děti! Mám tě rád.
Jsem rád, že jsi hodný. A máš rád čerty? Když ne, tak to nevadí. Nechtěj
je vidět! Tvůj Filip
Kája Jelínková: Milý Ježíšku, chtěla bych se zeptat, jak vypadáš? Jak se
tam máš? Ráda bych se tě zeptala, kdy budou Vánoce. Tvoje Kája
Terka Heptnerová: Ahoj Ježíšku, tady tvoje Terezka, zeptám se tě na nějaké otázky. 1.otázka: Jak vypadáš? 2. Kdo je tvůj syn? 3.Jak se má tvá
maminka? 4. Ty máš letadlo nebo létáš? 5.Kolik je ti let? 6.Kolik je tvému
tatínkovi? 7. Chodil jsi do základní školy? Mám tě ráda.
Hezké, že?
Druháčci s paní učitelkou Jelenovou

Finanční gramotnost

I letos se naši deváťáci ve složení Šárka Švecová, Viktorie Špoulová a
David Mareš účastnili 7. ročníku soutěže základních škol ve znalostech
v oblasti finanční gramotnosti. Okresní kolo se konalo v pondělí 4. 12. 2016
tradičně na SPoSŠ v České Lípě. Vybraní zástupci
reprezentovali školu ve
třech disciplínách. Nejprve prezentovali v PowerPointu v anglickém jazyce
na téma My Dream Job,
pak společně vyplnili test
týkající se finanční gramotnosti a nakonec si zasoutěžili ve virtuální realitě. V silné konkurenci 9 škol z celého okresu obsadili krásné 4. místo. Gratuluji a děkuji týmu za reprezentaci školy.
Mgr. Miroslava Sochová

ČESKÁ LÍPA

Jiráskovo divadlo
17. 1. 2018 19:00 V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA, TATÍNKU
Petr Nárožný v hlavní roli komedie o pařížském
dobrodružství sympatického venkovana. Dále
hrají: Simona Postlerová, Jan Šťastný a další
Vstupné: 350 Kč
28. 1. 2018 19:00 CELEBRITY S.R.O.
Divadelní komedie o natáčení nekonečného seriálu, kde úspěch určuje reklama a procento sledovanosti. O době, kterou dobře známe, nad níž
sice můžeme i plakat, ale lepší je se jí zasmát.
Hrají: Lukáš Pavlásek, Adéla Gondíková, Oldřich
Vízner, Filip Tomsa a další. Vstupné: 360 Kč
31. 1. 2018 19:00 HIT MUZIKÁL
Představení sestavené z písniček nejslavnějších
hitmuzikálů posledních let a příběhů před, za
i pod oponou v podání hvězd muzikálů Mamma
Mia, Děti ráje a mnoha dalších, Jitky Asterové,
Michaela Foreta, Bořka Slezáčka a Petry Peterové. Vstupné: 330 Kč

MĚLNÍK

Divadelní sál MKD
17. 1. 2018 19:00 – 21:30 CYRANO
Představení Divadla v Celetné, Kašpar. “Svůj širák odhazuji v dáli a s grácií… Jak známo, velký
nos velkého ducha značí…” Příběh plný hrdosti
a lásky, který rozhodně nezestárnul. Hrají: Martin
Hofmann, Jitka Čvančarová, Lukáš Jůza a další.
Vstupné: 380 Kč
30. 1. 2018 19:00 – 20:15 PROTON !!!
Představení Divadla Vosto5. Jevištní rozhlasová reportáž o objevu zapadlé ostravské kapely PROTON, která byla umlčena těsně předtím,
než se stala slavnou. Strhující příběh zapomenuté hudební legendy, od které velikáni populární hudby i undergroundu čekali asi mnohem
více. S hudební kometou zataženého nebe hluboké normalizace je totiž propleteno nevídané
množství osudů současných hudebníků. Hrají:
Ondřej Bauer, Ondřej Cihlář, Jiří Havelka a další. Vstupné: 280 Kč
8. 2. 2018 19:00 – 22:00 CHAPLIN
Představení Městského divadla Mladá Boleslav
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Směšně neveselý a nevesele směšný příběh
“krále komiků”. Osud Charlese Spencera Chaplina by vydal na několik divadelních her. Chaplinův život jakoby mapoval pohnuté osudy 20.
století a člověk si klade otázku: “co má dělat
umělec v tomto přízemním světě?”, nebo lépe
“co má dělat člověk v odlidštěném světě?” Hrají:
Matouš Ruml, Petr Prokeš, Lucie Matoušková,
Máša Málková a další. Upozornění: v inscenaci
se kouří! Vstupné: 380 Kč
Hudební sál MKD
15. 1. 2018 18:00 – 19:30 16000 KM VEJŠLAP
Cestopisná přednáška. Zkoušeli jste někdy důkladně využít ten nejstarší a nejpřirozenější dopravní prostředek, vlastní nohy? Přes 16000 km
pěšího putování a 31 měsíců na cestě z domova ve Dvoře Králové nad Labem k třem poutním
místům křesťanství. Santiago de Compostela ve
Španělsku, Řím v Itálii a Jeruzalém v Izraeli.
Přednáší poutník Petr Hirsch. Vstupné 80 Kč,
studenti a senioři 50 Kč

Kult ura

24. 1. 2018 18:00 – 19:30 LiStOVáNí: Co by
můj syn měl vědět o světě
Akční scénické čtení. Fredrik Backman (autor knihy Muž jménem Ove) vtipně stírá všechny úzkosti
a nedostatky rodičů jednadvacátého století v půvabné knize plné upřímných obav a nepodmíněných vyznání lásky, která zasáhne srdce všech
rodičů, a to dokonce i těch budoucích, potencionálních. Poprvé bude v LiStOVáNí účinkovat jen
jeden herec; Lukáš Hejlík je stejného věku jako
Fredrik Backman a má stejně starého syna. Účinkuje Lukáš Hejlík. Vstupné: 100 Kč
29. 1. 2018 18:00 – 19:30 POSVÁTNÁ MÍSTA BUDDHISMU
Přednáška o buddhismu, který je považován za
náboženství, ale je spíše naukou o tom, jak se
osvobodit od utrpení a vést šťastný a osvícený
život. Přednáší Mgr. Lenka Doležalová. Vstupné
80 Kč, studenti a senioři 50 Kč.

Kulturní kalendář města Dubá 2018
17.1.

Návštěva u zvířátek v ZŠ

26.1.

Výtvarná dílna - mandaly

15.2.

Výtvarná dílna – masopustní masky

17.2.

Masopust

29.3.

Velikonoční dílna

27.4.

Vernisáž výstavy „Jiří Matula -grafika“ - výstava 28.4. - 26.5.

30.4.

Pálení čarodějnic

1.5.
12.5.

Den rodiny

26.5.

Pohádkový les

1.6.

Vernisáž výstavy „Dagmar Šubrtová – sochy, objekty“ - výstava 2.6. - 30.6.

6.7.

Vernisáž výstavy „Marek Hrdý – fotografie“ - výstava 7.7. - 4.8.

7.7.

Letní slavnosti

21.7.

Sportovní hry

28.7.

Taneční večer v Nedamově

10.8.

Vernisáž výstavy „Jarmila Maturová – obrazy, objekty“ - výstava 11.8. - 8.9.

10. – 11.8.

24. Mezinárodní jazzové dny Dubá – Nedamov

25.8.

Taneční večer v Nedamově

14.9.

Vernisáž výstavy „Marie Burdová – obrazy, kresby“ - výstava 15.9. - 13.10.

15.9.

Dny evropského dědictví

28.9.

Svatováclavský běh Dubou

15.10. – 16.11.
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Jarní slavnosti

Výstava v Galerii Šatlava – 100 let republiky

20.10.

Drakiáda

24.10.

Projektový den – 100 let republiky

1.11.

Výtvarná dílna + dlabání dýní

2.11.

Lampionový průvod

2.12.

Rozsvícení vánočního stromu, zahájení Vánoční výstavy

5.12.

Mikulášská nadílka

12.12.

Vánoční dílna

12.12.

Česko zpívá koledy (termín ještě není jistý)

31.12.

Silvestrovský ohňostroj

Sport

Informace z KK Beringin

Podzimní seminář
V sobotu 18. listopadu se v tělocvičně ZŠ Dubá konal Podzimní seminář
tradičního Karate pod vedením trenéra Marka Hrušky, kterého se zúčastnili nejen členové KK Beringin, ale i z jiných klubů. Marek Hruška předvedl profesionální výkon, po celou dobu pilně vysvětloval jednotlivé postoje
a techniky s příklady z praxe. Děti i dospělí byli nadšení a i přes únavu
panovala skvělá nálada a atmosféra.
Kateřina Janďourková

Škoda Dětem aneb Cesta do Brna
Díky finančnímu příspěvku z nadačního programu Škoda Dětem odjel KK
Beringin reprezentovat město Dubá autobusem do Brna na mezinárodní
soutěž Pohár Brněnského Draka v sobotu 25. listopadu. Sportovního klání se zúčastnilo přes 200 závodníků z Čech, Moravy, Slezska, Slovenska
a Rakouska. V těžké konkurenci nebylo lehké obstát, v kategorii jednotlivců
nastupovalo přes 20 závodníků. Přesto si KK Beringin přivezl některé ocenění, např. Daniel Dlouhý obdržel cenu za nejmladšího účastníka. Dále jsme
získali medaile v kategorii Kata Team: 2. místo ve složení Amálie Šepsová,
Karel Žalovič a Daniel Dlouhý a 3. místo ve složení Josef Středa, Sebas-

tián Vydra a Filip Jančák. Pro všechny děti to byla cenná zkušenost, pro
rodiče pěkná podívaná. Organizátoři soutěže z klubu Fudokan Brno Žebětín měli soutěž perfektně připravenou, od občerstvení, po rozcvičovnu pro
závodníky i online časový harmonogram nebo výsledky. Cesta autobusem
tam i zpět nám rychle utekla. Děkujeme ještě jednou firmě Škoda Auto a.s.,
panu řidiči Svobodovi a společnosti Eurodoprava bus s.r.o..

Poděkování
Jménem celého klubu KK Beringin bychom chtěli poděkovat paní starostce Mgr. Zdeňce Šepsové, zastupitelstvu Města Dubá za finanční příspěvky
v roce 2017 a hlavně za schválený příspěvek na rok 2018. Dále bychom
rádi poděkovali paní ředitelce ZŠ Dubá Mgr. Jindřišce Skalické za pravidelné poskytování tělocvičny na tréninky i na další akce. Hodně zdraví a vše
dobré v novém roce 2018.
Marek Hruška, Dana Slováková a Kateřina Janďourková
NOVOROČNÍ PŘÁNÍ
Členové KK Beringin přejí všem svým fanoušků do
nového roku 2018 hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody!

Vánoční Pohár TKF

V sobotu 16. prosince se konal Vánoční pohár
v Praze Kobylisích, kterého se zúčastnilo 10 klubů
z Prahy, Ústí nad Labem, Teplic, Brna, Olomouce
a Dubé. KK Beringin dorazil s 14 závodníky. Při
slavnostním nástupu nabádal sensei Rahmy Soebajo děti k lásce, pomáhání a poslušnosti rodičů
a k plnění povinnostem ve škole, poté pozval k sobě naší starostku Mgr. Zdeňku Šepsovou a předal
jí pohár a diplom jako poděkování za podporu karate v Dubé. Soutěž začala disciplínou Kata tým,
poté Kata jednotlivec, dále Kihon Kumite a Enbu
a nakonec Kumite. Tentokrát nebyl závod tak časově náročný, protože po každé disciplíně bylo
hned slavnostní předání medailí.
Výsledky soutěže:
KATA TEAM mladší žákyně/žáci 2009-2008 mix
1. Šepsová Amálie, Velebná Rebeka, Hrušková
Claudie
2. Šepsová Amálie, Dlouhý Daniel, Slovák Jakub
KATA TEAM mladší žáci 2011-2010
2. Velebný Tobiáš, Dlouhý Daniel, Srbek Adam
KATA TEAM mladší žáci 2009-2008
3. Janďourek Jakub, Knap Miroslav, Žalovič Karel
KATA TEAM starší žákyně/žáci 2005-2004 mix
1. Hrušková Natálie, Hruška Marek ml., Hrušková Claudie
KATA mladší žáci 2011-2010
1. Dlouhý Daniel
2. Velebný Tobiáš
3. Srbek Adam
KIHON mladší žákyně 2011-2010 a mladší
2. Hrušková Melanie
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KATA mladší žáci 2009-2008
7 kyu
1. Knap Miroslav
KATA mladší žáci 2009-2008
5 kyu
1. Slovák Jakub
2. Janďourek Jakub
KATA mladší žáci 2007-2006
8 kyu
3. Žalovič Karel
KATA mladší žáci 2007-2006
2 kyu
2. Hruška Marek ml.
KATA mladší žákyně 2011-2010
1. Hrušková Claudie
KATA mladší žákyně 2009-2008
8 kyu
3. Šepsová Amálie
KATA mladší žákyně 2007-2006
6 kyu
2. Velebná Rebeka
KATA starší žákyně 2005-2004
1 kyu
2. Hrušková Natálie
KATA senior
1. Hruška Marek st.
KIHON Kumite mladší žákyně 2009-2008
1. Hrušková Claudie
KIHON Kumite mladší žáci 2009-2008
3. Janďourek Jakub
Enbu mix
1. Hruška Marek, Hrušková Natálie.
JYU IPPON Kumite starší žákyně 2005-2004
2. Hrušková Natálie
JYU IPPON Kumite mladší žáci 2007-2006
2. Hruška Marek ml.
KUMITE senior
1. Hruška Marek st.

Premiéru na soutěži měla nejmladší dcera trenéra Marka Hrušky tříletá Melánka Hrušková, která se statečně poprala s trémou a na kterou byli
rodiče právem hrdí! Všechny děti z KK Beringin
bych ráda pochválila, předvedly skvělé výkony,
žádné neodjíždělo s prázdnou a za všechny rodiče můžu potvrdit, že jsme měli radost a na
všechny jsme byli pyšní. Gratulujeme a do dalších závodů v roce 2018 přejeme hodně zdraví,
sil a pevné nervy! A vy, milí čtenáři, držte nám
palce na I.kolo Národního poháru, které se koná
v sobotu 13. ledna 2018 v Praze.
K. Janďourková

