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V Dubáčku
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– Velký problém Dubé?

(str. 8)

– Černé skládky

(str. 8)

– Autobus na přání (str. 14)
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Šťastné a veselé Vánoce
Slovo úvodem

Vážení spoluobčané,
úvod mého slova pro tento měsíc bych ráda věnovala změně ve složení městského zastupitelstva.
Ti z vás, kteří na veřejná zasedání zastupitelstva
chodí pravidelně nebo si alespoň přečtou usnesení, vědí, že k poslednímu říjnu uvolnila svůj mandát zastupitelky paní Markéta Slezák. Na její místo
po složení slibu nastoupil jako náhradník pan Jaroslav Hoza, kterého tímto po téměř dvouleté pauze opět vítám mezi zastupiteli. Zároveň mu tímto
ještě jednou přeji, aby se do své „staronové“ role
vžil rychle a v zájmu města a jeho občanů vykonával tuto funkci stejně svědomitě a dobře, jako
tomu bylo v minulém volebním období.
V listopadu byly dokončeny výstavby dvou
propojovacích chodníků v Dubé, a to sice podél
cukrárny směrem z ulice Českolipské do ulice
Sluneční a ve Vodní ulici kolem mateřské školy
do ulice Nedamovské. Zároveň došlo ke zpevnění prostoru mezi asfaltovou komunikací a přilehlými objekty č.p. 218 až 221 s vytvořením mělkého
odvodňovacího příkopu v Sadové ulici. Výběrové
řízení na tuto rozsáhlou akci vyhrála firma Strabag Liberec a samotná realizace vyšla město na
cca 829 tisíc korun. Zatím, co na oba propojovací chodníky byla použita betonová dlažba, stejná,
jako je např. v Českolipské ulici, v Sadové byla na
zpevnění použita čedičová lomová dlažba. Ačkoliv
v době, kdy píši tento sloupek, nebyly práce v Sadové ještě dokončeny, musím uznat, že pohledově
se tato ulice zcela nepochybně změnila k lepšímu. S rekonstrukcí a výstavbou dalších chodníků
máme v plánu pokračovat i v příštím roce.

V rámci příprav na letošní zimu jsme v Dubé
rozšířili počet stanovišť nádob se zimním posypem o další čtyři místa, a to sice v ulicích Luční
(mezi knihovnou a mateřskou školou), v Českolipské (u nákupního střediska), v Dlouhé (u základní školy) a čtvrtou nádobu jsme umístili na chodník ke Klubovému domu (malá škola). Tato místa
byla vytipována na základě zkušeností z let předešlých. Při výběru nových stanovišť posuzujeme
především to, o jak moc frekventovaná místa se
jedná a zda jsme se zde v předešlých letech potýkali s problémy v rámci zimní údržby.
K zimní údržbě se vrátím i v následujícím odstavci. Protože meteorologové předpovídají sněžení v relativně brzké době, chtěla bych vás opět
požádat o spolupráci a ohleduplnost vůči našim
zaměstnancům, kteří zajišťují odklízení sněhu
v ulicích Dubé. Každým rokem se potýkáme se
stejným problémem, a to sice se zhoršenou průjezdností naší techniky v některých ulicích. Na
vině není sama sjízdnost, ale nevhodně zaparkovaná vozidla, která našim zaměstnancům znemožňují bezpečně protáhnout ulice jako je Školní,
Poštovní, Malá, sídliště Na Výsluní a další místa. Je třeba, abyste dodržovali několik jednoduchých, ale zásadních pravidel, jako neparkovat
v těsné blízkosti křižovatek, příliš daleko od obrubníků a v případě Výsluní nechávali svá vozidla
stát tak, aby mezi nimi vznikl dostatečně široký
pruh na projetí traktoru. V opačném případě se
může stát a mnohdy se i stalo, že některé ulice
nebyly protažené, ale pouze částečně odházené, což je nejen velmi časově i fyzicky náročné,

ale především výsledný efekt nikdy nemůže být
srovnatelný s použitím techniky.
Ráda bych se ještě zmínila o výběrovém řízení, které jsme vyhlásili na pracovní pozici referenta
investiční a projektové přípravy. Na konci roku odchází z městského úřadu paní Ing. Irena Žalovičová, která pro město zajišťovala nejen administrativu
spojenou s dotacemi. Tímto bych paní Žalovičové
chtěla poděkovat za vše, co pro město vykonala,
neboť byla po celou dobu svého působení na úřadě skutečně výraznou posilou našeho pracovního
týmu a díky její práci a zkušenostem se městu podařilo dosáhnout na řadu dotací, díky nimž byly
nejen realizovány významné akce, ale také zakoupena nová městská technika. Přeji paní Žalovičové mnoho štěstí a úspěchů v osobním i pracovním
životě a děkuji jí za dosavadní spolupráci. Veškeré informace o vyhlášeném výběrovém řízení jsou
uvedeny uvnitř prosincového Dubáčku.
Zahájení adventního času máme úspěšně za
sebou a já tímto děkuji všem, kteří se podíleli
na přípravě Vánoční výstavy, vztyčení vánočního stromu na náměstí a jeho rozsvícení a samozřejmě také všem, kteří se podíleli na doprovodném programu.
Nejkrásnější svátky roku jsou už téměř za
dveřmi, a proto vám všem přeji, aby se letošní
Vánoce nesly v duchu pohody, abyste je prožili
šťastně v kruhu svých nejbližších a do nového
roku 2013, ať všichni vykročíme pravou nohou.
Zkrátka veselé Vánoce a šťastný nový rok.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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telefon: 487 870 201

Střípky z radnice

Dubáček

e-mail: mesto.duba@tiscali.cz

• V sobotu dne 8. prosince 2012 můžete vyrazit na zájezd do Drážďan, kde si na vánočním trhu budete mít možnost
nakoupit dárky a nasát vánoční atmosféru. Odjezd je z autobusového nádraží v Dubé v 6.45 hodin. Cena na osobu je
250,- Kč. Zájemci se mohou hlásit u paní Evy Jelenové osobně nebo na telefonu 723 729 829.
• Milí spoluobčané, soutěžte s námi. Zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení nebyl nikdy tak atraktivní, jako nyní.
Proč? Protože nyní se s každým odevzdaným kusem drobného elektra můžete na sběrném dvoře zapojit do soutěže „Sbírej a vyhraj“, kterou pro vás město Dubá připravilo ve spolupráci s Libereckým krajem a společností ASEKOL.
Potřebujete k tomu leták, který je pro vás připraven v kancelářích v přízemí MěÚ Dubá, nebo si ho můžete vytisknout
z našich webových stránek: www.mestoduba.cz, kde najdete další informace. Informace o soutěži a pravidlech najdete též na www.asekol.cz.

Redakční rada Dubáčku
přeje všem svým pravidelným
i náhodným čtenářům
veselé Vánoce plné pohody
a krásných zážitků.
Do nového roku vám přejeme,
aby spolu s rokem 2012 zůstaly
za zavřenými dveřmi
všechny starosti a trápení,
a aby vás v nadcházejícím
roce 2013
provázelo štěstí
na každém kroku.
Dubáček
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Veselé Vánoce
a šťastný nový rok 2013
Městský úřad Dubá
přeje všem občanům poklidné
prožití vánočních svátků
a do nového roku 2013 hodně
štěstí, pevné zdraví
a mnoho úspěchů
v osobním i pracovním životě.

TJ Slavoj Dubá
přeje všem svým členům
a příznivcům
veselé Vánoce a šťastný vstup
do nového roku 2013.
Přejeme vám, aby pro vás
nadcházející rok byl rokem
plným úspěchů,
radosti, pohody a děkujeme
všem, kteří nám pomáhají,
fandí a hájí naše barvy.

Našemu milému kamarádu a příteli Himmerovi Miroslavu k jeho 85. narozeninám hodně zdraví a svěžesti do dalších let přejí přátelé a kamarádi.
Květy
Když na jaře první bílá kvítka sněženek objeví se,
a o něco později vykouknou žluté lístečky
podbělu,
věř mi, člověče, že mé srdce radostno zaplesá,
neb nový život nastává.
A když o něco déle v lukách
a lesích fialky a podléšky ozdobí okolní krajinu,
toť pravda veliká jest, že vesna rozvírá svoji
náruč,
aby potěšila naše nitra a srdce.

JUBILEA

No a léto, toť měsíce jsou plné pohody,
kdy záhony květin překypují svými barvami
a na lukách jest také nepřeberné množství kvítků,
a to vše doprovází krásný ptačí zpěv.
Buď zdráva ty, pohádko máje,
a ty, člověče, ber si kolik uneseš
a pojmeš bohatých vůní.
Vždyť to vše nám dává a ráda nabízí
ta naše drahá vlast.
„Horal“ Himmer Miroslav

Z městské matriky

Sirovátka Josef, Plešivec
Antalová Albína, Dubá
Valenta Jaroslav, Heřmánky
Himmer Miroslav, Dubá
Vrátilová Hana, Dubá
Krejčí Zdeněk, Dřevčice

ÚMRTÍ

Z

Hřebíčková Věnceslava, Deštná
Šebestová Marie, Dubá
85 let
82 let

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 112 – Integrovaný záchranný systém,
hasiči – 150, záchranná služba – 155, policie – 158, hasiči Dubá – 725 076 553

Dubáček -
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MĚSTO DUBÁ
Masarykovo náměstí 138, 471 41 Dubá
Tajemník Městského úřadu Dubá vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., O úřednících územních samosprávných
celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

REFERENT INVESTIČNÍ A PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY
Místo výkonu práce:

Městský úřad Dubá, Masarykovo náměstí čp. 138, 471 41 Dubá

Charakteristika vykonávané činnosti:
• zajišťování agendy související s přípravou, realizací a vyúčtováním tuzemských i evropských dotací a projektů
• zajišťování agendy veřejných zakázek
• zajišťování agendy přípravy a realizace investičních akcí města Dubá
Zákonné předpoklady:
• státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů
• dosažení věku 18 let
• způsobilost k právním úkonům
• bezúhonnost
• ovládání českého jazyka
Kvalifikační předpoklady:
• vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání nejlépe stavebního či technickoekonomického směru
Jiné požadavky:
• praktické zkušenosti s přípravou, řízením, realizací a vyúčtováním investičních i neinvestičních projektů financovaných z tuzemských
i evropských zdrojů
• praktické zkušenosti se zajišťováním přípravy a koordinací investičních akcí
• orientace v legislativě veřejných zakázek (zákon č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a uzavírání smluvních vztahů (obchodní a občanský zákoník)
• orientace v legislativě stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
• schopnost čtení v projektových dokumentacích, územním plánu a katastrálních mapách
• vysoká míra pečlivosti, systematičnosti, zodpovědnosti a samostatnosti
• kladný vztah k administrativě, schopnost týmové práce
• dobré komunikační a vyjednávací dovednosti, včetně schopnosti vystupovat na veřejnosti
• výborná znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, schopnost práce s internetem)
• řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
• pracovní zkušenosti z oblasti veřejné správy výhodou
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
• přesné označení výběrového řízení
• jméno, příjmení, příp. titul uchazeče
• datum a místo narození uchazeče
• státní příslušnost uchazeče
• místo trvalého pobytu uchazeče
• číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
• datum a podpis uchazeče
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
• strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost
vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Platové zařazení: vysokoškolsky nebo středoškolsky vzdělaný uchazeč, 10. platová třída, (nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů)
Druh pracovního poměru: na dobu neurčitou
Předpokládaný termín nástupu: leden 2013 nebo dle dohody
Lhůta pro podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Dubá, tajemník Městského úřadu Dubá, Masarykovo
náměstí čp. 138, 471 41 Dubá, nejpozději do pondělí 17. prosince 2012 do 16.00 hodin.
Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT – Výběrové řízení na místo REFERENT INVESTIČNÍ A PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY“.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.
Případné dotazy zodpoví tajemník Městského úřadu Dubá pan Bedřich Janďourek na telefonu 487 870 496, mobilu 606 372 922, nebo
na e-mailu mesto.duba@tiscali.cz.
V Dubé dne 22. listopadu 2012

Bedřich Janďourek, tajemník Městského úřadu Dubá
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Usnesení z veřejného zasedání

Dubáček

Usnesení č. 9/2012 ze dne 22. listopadu 2012 z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá s komentářem starostky 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) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený doplněný program veřejného zasedání
Zastupitelstva města Dubá č. 9/2012.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele
zápisu paní Evu Jelenovou a pana Václava Hátle
a zapisovatele usnesení pana MUDr. Jiřího Klementa.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) VZALO NA VĚDOMÍ rezignaci zastupitelky
paní Markéty Slezák na mandát člena Zastupitelstva města Dubá a zároveň na funkci členky
Osadního výboru Nový Berštejn, členky Komise
pro regeneraci městské památkové zóny města
Dubá a členky Komise pro občanské záležitosti ke dni 31. října 2012. Podle pořadí je prvním
náhradníkem z kandidátní listiny volební strany
Starostové pro Liberecký kraj na uvolněný mandát člena Zastupitelstva města Dubá pan Jaroslav Hoza, bytem Dubá-Horky. Pan Jaroslav
Hoza převzal osvědčení o nastoupení do funkce
člena Zastupitelstva města Dubá ke dni 1. listopadu 2012 a složil zákonem předepsaný slib.
4) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 8/2012 ze dne 18. října 2012 včetně
nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 9/2012 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
5a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě písemné žádosti (složka č. 19/12), vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje
městského pozemku: část p.p.č. 1145/1, ostatní
plocha o výměře cca 100 m2, v obci Dubá, katastrální území Dřevčice. Výměra a rozsah pozemku budou upřesněny geometrickým plánem.
Jedná se o pozemek u budovy čp. 10 ve Dřevčicích.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě písemné žádosti (složka č. 20/12), vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje
městského pozemku: p.p.č. 14/3, trvalý travní
porost o výměře 2 846 m2, v obci Dubá, katastrální území Korce.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městského pozemku
(záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 17/12): p.p.č. 188, trvalý travní
porost o výměře 2 100 m2, v obci Dubá, katastrální území Dražejov u Dubé. Strana kupující: pan D.J., kupní cena činí 84 000,- Kč plus
správní poplatky, vše se splatností při podpisu
kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy
a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději
do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření

předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený
prodej zrušen.

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

5d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městské bytové jednotky (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, složka
č. 18/12): podle vypracovaného prohlášení vlastníka budovy se jedná o bytovou jednotku č. 271/
1 v budově čp. 271 v Českolipské ulici v Dubé
včetně příslušného spoluvlastnického podílu
o velikosti 80/537 na společných částech budovy a na pozemcích st.p.č. 59, zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 964 m2, p.p.č. 65/1, zahrada
o výměře 432 m2, v obci Dubá, katastrální území
Dubá. Strana kupující: pan M.F., kupní cena činí
200 000,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu
kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení
tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde
k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento
schválený prodej zrušen.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě předložené žádosti zřízení věcného břemene mezi městem Dubá
(strana povinná) a společností RWE GasNet,
s.r.o., Ústí nad Labem (strana oprávněná), které se týká uložení podzemní plynovodní přípojky v délce 31 m na částech městských pozemků
p.p.č. 3015/1 a p.p.č. 3019/5, v obci Dubá, katastrální území Dubá, včetně práva vstupu a vjezdu
na tyto části pozemků v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, opravami a provozováním
distribuční soustavy a plynovodní přípojky, podle geometrického plánu pro vymezení věcného
břemene, v rámci stavby „Plynová přípojka k budově čp. 81 ve Školní ulici v Dubé“. Jednorázová
finanční náhrada za zřízení věcného břemene je
sjednána ve výši 1 000,- Kč včetně DPH.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

6a) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočtovou změnu č. 5 rozpočtu
města Dubá na rok 2012, viz příloha k nahlédnutí
na Městském úřadě Dubá a na úřední elektronické desce.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: V úpravě rozpočtu č. 5 je
zapojena dotace na veřejně prospěšné práce ve
výši 190 tisíc Kč a dotace na akceschopnost hasičů ve výši 117 tisíc Kč. Na straně výdajů jsou
dvě významnější úpravy: 125 tisíc Kč se přidává
do paragrafu 3639 Komunální služby a územní
rozvoj na příspěvky občanům na fasády a výměnu oken. Paragraf 5512 Protipožární ochrana se
mimo dotaci 117 tisíc Kč navyšuje o příspěvek
od obce Chlum a dar od občanů celkem o 101
tisíc Kč. Další úpravou je zvýšení paragrafu 3543
Programy pomoci zdravotně postiženým o 17 tisíc
Kč. Jedná se o dar pro pana Jakuba Marka, tato
částka mu chybí na zakoupení závodního invalidního vozíku. Úpravou č. 5 se nemění plánovaný

hospodářský výsledek města, zůstává na schválené výši –1 milion 839 tisíc Kč.
6b) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se stavu finančních
prostředků města Dubá ke dni 31. 10. 2012, který je 11 milionů 172 tisíc Kč.
7) VYBRALO na návrh paní starostky na základě doporučení hodnotící komise v záležitosti výběru dodavatele – Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „KLUBOVÝ dům v Dubé
– úpravy elektroinstalace a stavba sociálního
zařízení ve II. nadzemním podlaží“ firmu Tomáš
Novák – stavební práce, se sídlem Dubá. Stavební akce bude provedena podle předložené
cenové nabídky. Cena za dílo činí 400 059,- Kč
bez DPH, viz příloha k nahlédnutí na Městském
úřadě Dubá.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 2

komentář starostky: Hodnotící komise posuzovala tři nabídky. Tomáš Novák – stavební práce, cena včetně DPH 480 071,- Kč; Petr
Tamchyna, stavební firma, cena včetně DPH
618 628,- Kč; PF profistav s.r.o., cena včetně
DPH 630 757,55 Kč. Komise vyřadila ze soutěže firmu PF profistav s.r.o., se sídlem 5. května
1235, 470 01 Česká Lípa, která nesplnila podmínky zadání. Komise doporučila zadat realizaci zakázky firmě Tomáš Novák – stavební práce,
se sídlem Na Výsluní 76, 471 41 Dubá.
8) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený dokument Místní program obnovy venkova – Plán rozvoje města Dubá na roky 2013 –
2017, viz příloha k nahlédnutí na Městském
úřadě Dubá, zpracovaný Ing. Irenou Žalovičovou.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 1

komentář starostky: Plán je sestaven pro krátkodobé až střednědobé plánování a řízení města, podrobněji se zabývá konkrétními plánovanými aktivitami na dobu přibližně 5ti let. Jsou zde
zaneseny investiční akce včetně vyčíslení nákladů na akci a dobu realizace. Plán je vhodné po
změně podmínek aktualizovat.
9) SCHVÁLILO na návrh paní starostky na
základě předložené písemné žádosti správce
Římskokatolické farnosti Deštná pana Mgr. Milana Mordačika poskytnout finanční příspěvek
z rozpočtu města Dubá ve výši 33 600,- Kč na
zhotovení mříže na kapli sv. Jana Nepomuckého
na Dražejově.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Instalací mříže do otvoru
hlavního vchodu kaple umožníme otevření dveří v letních měsících, a tím pádem bude interiér volně k nahlédnutí každému návštěvníkovi.
Bude také umožněno větrání kaple a zamezeno
tvorbě vlhkosti.
10) ROZHODLO na návrh paní starostky na základě předložené zprávy společnosti INGSTAV
Doksy s.r.o., se sídlem Doksy, o nemožnosti pro-
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vedení díla ve stanoveném termínu z důvodu
nevhodných klimatických podmínek týkající se
akce „Oprava povrchu místní komunikace Zakšín“ podle uzavřené smlouvy o dílo mezi městem Dubá a společností INGSTAV Doksy s.r.o.
ze dne 24. 10. 2012, odstoupit od této uvedené
smlouvy o dílo bez uplatnění jakýchkoli sankcí
z jedné nebo druhé strany. Začátkem příštího
roku město Dubá v této souvislosti vypíše novou výzvu k předložení nabídek na tuto veřejnou
zakázku malého rozsahu.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

11) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
a) rekonstrukce střechy a fasády na
městské budově čp. 12 na Masarykově náměstí
v Dubé
b) výstavby nových kanalizačních přípo-

jek s likvidací stávajících septiků pro městské budovy čp. 64 v Českolipské ulici a čp. 86 v Dlouhé
ulici v Dubé
c) opravy městské studny na hřbitově
v Dubé
d) zbourání a likvidace tří chatek a úpravy
prostranství v areálu autocampu Nedamov
e) vybudování nové zpevněné plochy na
umístění kontejnerů na komunální a separovaný
odpad a opravy zakrytí septiku na Novém Berštejně podle požadavku Osadního výboru Nový
Berštejn
f) vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa na Městském úřadě Dubá
na referenta investiční a projektové přípravy
komentář starostky: Referent bude zajišťovat
agendu související s dotacemi, veřejnými zakázkami a investičními akcemi města. Lhůta pro
podání přihlášek je 17. 12. 2012. Nástup do za-

městnání je možný od ledna 2013 nebo dle dohody. Celé znění výběrového řízení je zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách
města Dubá. Případné dotazy zodpoví tajemník MěÚ Dubá Bedřich Janďourek na telefonu 487 870 496, mobilu 606 372 922, popř. na
emailu mesto.duba@tiscali.cz.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka Města Dubá,
Tomáš Novák, místostarosta Města Dubá

Příští veřejné
zasedání zastupitelstva
se bude konat 13. 12.
od 18.00 v Dubé.

Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v říjnu

l Dne 4.10.2012 od 17:13 do 18:27 hodin vyjela
jednotka k technické pomoci do Zakšína s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl
zjištěn spadlý vzrostlý strom ze zahrady na komunikaci a stržená elektrická přípojka k rekreačnímu domu. Jednotka pomocí motorové řetězové
pily provedla postupné odřezání větví, uvolnění

přetrženého elektrického přívodu a následné odstranění spadlého stromu z komunikace. Na místo zásahu byli přivoláni pracovníci ČEZ.
l Dne 4.10.2012 od 17:33 do 18:22 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci
II. třídy, číslo 260 (u letiště) v KÚ Dubá s technikou: CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna nalomená větev, která byla pomocí motorové řetězové pily odřezána a následně odstraněna
z vozovky.
l Dne 6.10.2012 od 12:14 do 13:52 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci
III. třídy, číslo 27323 v KÚ Houska s technikou
CAS 25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna nalomená větev vzrostlého dubu o průměru
30 cm v desetimetrové výšce, která zasahovala
do komunikace a hrozila pádem na cyklostezku.
Jednotka pomocí motorových řetězových pil provedla její postupné odřezání a následné uvolnění
komunikace s cyklostezkou.

l Dne 17.10.2012 od 16:56 do 18:10 hodin vyjela jednotka na odchyt toulavého podvyživeného psa do obce Deštná s technikou RZA I Nissan
Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byl pes odchycen a odvezen do požární zbrojnice, kde byl napojen a dáno mu žrádlo. Následující den byl předán Ekoložce města Dubá sl. Zuzaně Martínkové, která ho
odvezla do útulku.
l Dne 27.10.2012 od 11:23
do 12:10 hodin vyjela jednotka
k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy, číslo 9 v KÚ Nový
Berštejn s technikou CAS-25
Liaz a RZA I Nissan Patrol
v počtu 1 + 6. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném
průzkumu byl zjištěn havarovaný osobní automobil mimo
komunikaci, který byl převrácen na střeše. Na místě byly
dvě starší osoby, které se v době příjezdu jednotky nacházely mimo vozidlo bez zjevných
zranění. Po
příjezdu Záchranné zdravotní
služby byly předány do jejich
péče. Vozidlo bylo zajištěno
proti možnému vzniku požáru
a úniku provozních kapalin. Dle
sdělení řidiče vozidla převáželi
kočku, která jim utekla. Jednotka ji následně našla a předala
majitelům. Místo zásahu bylo
předáno Policii ČR.
l Dne 27.10.2012 od 12:59
do 21:57 hodin jednotka postupně zasahovala při likvidaci následků námrazy a první
sněhové nadílky v KÚ Deštná,
Bukovec, Bylochov, Ždírecký Důl, Plešivec, Beškov, Beškovský Důl a Sušice s technikou CAS-25
Liaz a RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 7. Po
příjezdech na místa zásahů a provedených průzkumech byly zjištěny spadlé stromy a větve na
komunikacích. Jednotka pomocí motorových řetězových pil prováděla rozřezání kmenů stromů,

větví a jejich následné odstranění z komunikacích. Velitel jednotky děkuje všem členům, kteří
se podíleli na likvidaci námrazy a první sněhové
nadílky.
l Dne 28.10.2012 od 06:36 do 07:39 hodin jednotka vyjela k technické pomoci na komunikaci II.
třídy, číslo 259 v KÚ Kluk s technikou CAS-25 Liaz
v počtu 1 + 6. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý strom a poškozený sloup se sdělovacím vedením O2. Jednotka provedla pomocí motorových řetězových pil
uvolnění zbytku vedení, rozřezání kmene stromu
a jeho následné odstranění z vozovky.
l Dne 29.10.2012 od 12:36 do 13:59 hodin vyjela jednotka k požáru nákladního automobilu po
dopravní nehodě na komunikaci I. třídy, číslo 9
v Podolci (výjezd z Chlumského lomu) s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
požár celé kabiny nákladního automobilu Scania. Lokalizace a následná likvidace byla provedena dvěma proudy vysokotlaku. Na místě dále
zasahovala jednotka z Hasičského záchranného
sboru ÚO Česká Lípa. Při zásahu byl zjištěn únik

motorového oleje na komunikaci, který byl zlikvidován sorbetem a následně uklizen správce komunikace. Příčina vzniku požáru byla dopravní
nehoda. Škoda na vozidle je v šetření Policie ČR,
uchráněn byl návěs v hodnotě převyšující jeden
milion korun.
Jaroslav Hoza
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Nebezpečnost zábavní pyrotechniky
Oslavy konce roku jsou už neodmyslitelně spjaty
s odpalováním zábavní pyrotechniky a krásnými
ohňostroji. Abychom prožili závěr roku opravdu
bez úhony, měli bychom všichni dbát zvýšené
pozornosti už při nákupu, ale hlavně při používání předmětů zábavní pyrotechniky.
Pod pojmem zábavní pyrotechnika si můžeme představit nejmenší světelné a zvukové efekty, jako například tzv. petardy, bouchací kuličky,
dělbuchy, ale také vánoční prskavky, různé barevné praskací řetězy apod., nebo velké silvestrovské ohňostroje.
Podle Vyhlášky Českého báňského úřadu
(dále jen vyhláška ČBU) č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi,
rozdělujeme pyrotechnické předměty do skupiny pro zábavné účely a do skupiny pro technické účely.
Pyrotechnické předměty pro zábavní účely
obsahují pyrotechnické slože, což jsou mechanické směsi hořlavin, oxidovadel, pojiv a dalších
přídavných látek, jejichž chemickou přeměnou
(ve formě různě rychlého hoření) se vyvolávají světelné, tepelné, zvukové, dýmové, tlakové
a pohybové účinky. Jsou nebezpečné především možností vzniku požáru a při dodržení návodu k používání neohrozí výbuchem bezpečnost
osob a majetku.
I ta nejmenší „petarda“ musí být doplněna ná-

vodem, jak ji bezpečně použít, nepřijít při zábavě
o sluch nebo něco nezapálit.
Každý pyrotechnický předmět je jinak nebezpečný, jeden překvapí působivým světelným
efektem, jiný zase výrazným zvukovým projevem,
některý obojím. Žádný však nemůžeme považovat za bezpečný! Bezpečný může být pouze způsob jakým se tyto předměty použijí.
Vyhláška ČBU zařazuje podle stupně nebezpečnosti (podle množství pyrotechnické slože, které obsahuje) pyrotechnické předměty do
tříd nebezpečnosti:
I. třída – obsahuje v jednom kuse max. 3g všech
druhů pyrotechnické slože
II. třída – obsahuje v jednom kuse max. 50g
všech druhů pyrotechnické slože
III. třída – obsahuje v jednom kuse max. 250g
všech druhů pyrotechnické slože
Podle výše uvedené vyhlášky ČBU jsou stanovena pevná pravidla, jak vyrobené pyrotechnické předměty balit, přepravovat, skladovat, také
kde tyto předměty prodávat. Například pyrotechnické předměty II. a III. třídy by se neměly prodávat ve stáncích, ale pouze v kamenných obchodech k tomuto účelu schválených.
Nejdůležitější informací z hlediska bezpečnosti je určení, komu pyrotechnické předměty
mohou být prodány. Pyrotechnické předměty třídy I, mezi ně patří například prskavky nebo ohňové fontány na dorty, mohou být prodány osobám

mladším 18 let, pokud to není v návodu užívání
zakázáno. Pyrotechnické výrobky II. třídy, mohou
být prodávány pouze osobám starším 18 let, což
by měli mít na paměti především samotní prodejci těchto předmětů. Pyrotechnické předměty III.
třídy mohou být prodány pouze osobám s kvalifikací odpalovače ohňostrojů.
A ještě několik obecných zásad:
• Pyrotechniku kupujte v kamenném obchodu,
předejdete tím případným nečekaným problémům s podomácky vyrobenými předměty.
• Pyrotechnické předměty používejte vždy podle
návodu, který je součástí balení.
• S pyrotechnikou by si neměly hrát děti.
• Zábavní pyrotechniku neodpalujte pod vlivem
alkoholu nebo jiných omamných látek.
• Pyrotechnické předměty odpalujete v dostatečné vzdálenosti od osob i zvířat, abyste zamezili
zraněním nebo případnému poškození sluchu.
• Pro odpalování různých pyrotechnických předmětů zvolte volná prostranství, neodpalujte zábavní pyrotechniku v uzavřených prostorech,
v blízkosti aut a zástavby. I zbloudilá světlice
může zapálit například obložení balkonu či jiné
hořlavé materiály.
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
přeje pěkné silvestrovské oslavy a šťastné vykročení do nadcházejícího roku 2013!
por. Mgr. Iva Michalíčková, kpt. Ing. Tomáš Erban
HZS Libereckého kraje

Dne 21.11.2012 sdružení Arnika uveřejnilo v ČTK
tiskovou zprávu, ve které napadá naší společnost
PDI a.s., že plánuje postavení spalovny komunálního odpadu v městě Dubá. Naše společnost se
jednoznačně ohrazuje proti takovémuto tvrzení
a naše prohlášení převzala v rámci zprávy i ČTK.
V současné době připravují naši právníci žalobu
na sdružení Arnika, kde budeme právní cestou
vymáhat nejen omluvu Arniky za tato obludná
tvrzení, ale budeme chtít rovněž nahradit škodu,
která naší společnosti vznikla poškozením našeho dobrého jména.
Arnika zároveň tímto prohlášením a svými
aktivitami v tomto případě však nepoškozuje jen
dobré jméno naší společnosti, ale napadá tím
vlastně práci veškerých orgánů, které umožnily
vydání stanovisek a rozhodnutí v řízeních podle stavebního zákona, zákona o ovzduší, zákona
o ochraně přírody a krajiny apod., pro náš projekt. Veškerá argumentace Arniky je podložena
pouze nepřesnými informacemi, spekulacemi
a vyloženými nepravdami.
Dovolte mi však touto cestou objasnit celou
situaci a vysvětlit poslání a činnost připravovaného vědecko-technického parku.
Nejdříve několik základních informací:
1. Připravovaný projekt vědecko-technického parku obdržel podporu z fondu PROSPERITA, který je určen pro projekty vědeckotechnických parků. Podpora z tohoto fondu
neumožňuje výrobní činnost, a pro případ, že
bychom tuto skutečnost nerespektovali, tak bychom museli veškeré z grantu získané dotační
prostředky, které pokrývají 50 % celkové investi-

ce do parku (celkové investiční náklady činí cca
176 mil. Kč), vrátit.
2. Veškeré technologické vybavení parku je
koncipováno jako výzkumné zařízení a neumožňuje kontinuální provoz. V celé schválené projektové dokumentaci nejsou naplánované technické
prostředky ke zpracování odpadu. Dá se tudíž
jednoznačně říct, že instalovaná technologie neumožňuje zpracovávání odpadu.
3. Veškerá povolovací řízení, jejichž kladný výsledek byl rovněž předpokladem udělení
grantu, stanovují podmínky provozování celého
vědecko-technického parku a jakékoliv porušení
tohoto režimu by znamenal protiprávní jednání.
Nikdo by nám nikdy nevydal povolení přepracovat vědeckotechnický park ve spalovnu a spalovat zde odpad.
K čemu tedy bude sloužit vědecko-technický
park v Dubé:
• VTP Dubá, jak si lze i na stránkách parku
www.vtpduba.cz přečíst, je vědecko-technickým
parkem, který má zprostředkovávat výsledky výzkumné činnosti do praxe. Konkrétně to znamená, že je zájem výsledky výzkumu v tomto parku
činěné připravit pro použití v praxi, a to v rámci
skutečných průmyslových aplikací.
• Konkrétně v areálu v Nedamovské ulici bude
instalováno zařízení na vývin syntézního plynu
a předmětem výzkumu bude použití tohoto plynu
v praxi. Syntézní plyn je plyn podobný svítiplynu,
který jsme v dřívějších dobách získávali zplyňováním uhlí. Vědci z VŠCHT, Výzkumného ústavu fyziky plazmatu, Ústavu chemických procesů
a mnoha jiných českých a také zahraničních vý-

zkumných institucí a škol zde budou analyzovat
možnosti použití tohoto plynu v praxi.
• Plánovaný provoz vědecko-technického parku je kampaňovitý. To znamená, že zařízení, která zde pro účely výzkumu máme nainstalována,
budou provozována v rámci kampaně vždy po určitou dobu a následně budou výsledky této činnosti hodnoceny. Dá se tak očekávat, že provoz
zařízení parku nebude v rámci měsíce v provozu
více než několik dnů.
Závěrem mi dovolte říct, že aktivity vědecko-technického parku jsem se snažil umístit do
Dubé z důvodu, že mám zájem o rozvoj města
Dubá. Jezdím sem již přes čtyřicet let, moje děti
sem chodily do škol a nikdy bych zde nerealizoval něco, co by jakýmkoliv způsobem poškozovalo město Dubá.
Grischa Kahlen
Předseda představenstva PDI a.s.

Vyjádření PDI a.s., k projektu
Vědecko-technický park

Dubáček -
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Velký problém Dubé? Neukáznění pejskaři

Myslím, že už z pouhého titulku tohoto článku
je zřejmé, jaké problematice se budu v následujících řádcích věnovat.
Je pravdou, že Dubá je všeobecně považována za jedno z nejčistších a nejlépe udržovaných
měst (co se čistoty veřejných prostranství týče)
na Českolipsku, ale bohužel, a to zejména v posledních týdnech, nám kazí pověst neukáznění
pejskaři. Každoročně upozorňujeme na stránkách zpravodaje na to, že je třeba po svých
psech uklízet exkrementy. Marně. Bezohlednost
některých lidí nezná meze.
Všichni, kteří u nás platí poplatek za psa, přitom mají možnost, vyzvednout si na úřadě pa-

pírové pytlíky i s kartonovými lopatičkami, které
jsou na sbírání psích hromádek přímo dělané.
Nechápu, proč je pro některé jedince tak
obtížné toto jednoduché pravidlo dodržovat. Na
úřadě se nám kupí stížnosti na silně znečištěná
místa, kam mnozí z vás chodí psy venčit, ale výkaly po nich sebere málokdo. Proto jsme se rozhodli, že je třeba přitvrdit a místo opakovaných
výstražných dopisů, budeme pejskaře opravdu
předvolávat k přestupkové komisi a požadovat
jejich pokutování.
Uznejte sami, že pro naše zaměstnance musí
být velmi nepříjemné, když mají při údržbě zeleně
doslova kličkovat mezi psími exkrementy, aby do

nich nešlápli, musejí je po vás uklízet, a to nemluvím o tom, co se stane, když na ně narazí při
sekání se strunovou sekačkou.
Opět proto zavedeme, že uvidí-li naši zaměstnanci někoho, kdo po svém psovi výkaly
nesebere, budou tuto skutečnost povinni nahlásit na úřad, který okamžitě bude jednat. K tomuto postupu jsme bohužel nuceni především
proto, že situace se na některých místech stává neúnosnou.
Věřím, že je možné podobným nepříjemnostem snadno předejít, vyžaduje to ale více snahy
ze strany občanů.
Zuzka Martínková, ekolog

Mapujte s námi černé skládky

Podzim je ročním obdobím, kdy opadané stromy a
keře začínají odhalovat rozšířený nešvar, kterým
jsou černé skládky nejen v přírodě, ale i přímo ve
městech a obcích. Jejich rozmanitost je obrovská.
Někde mají podobu několika pytlů pohozených v
příkopě, jinde jde skoro o kompletní vyhozené vybavení domácnosti včetně neodmyslitelného autovraku, v nejhorším případě pak skládky mohou obsahovat i nebezpečné průmyslové odpady. Pokud
na takovou skládku narazíte, můžete si buď jen
zanadávat, nebo můžete přiložit ruku k dílu. Stačí
vzít chytrý mobilní telefon, skládku zdokumentovat
a obratem nahrát na web ZmapujTo.cz.
Jak skládky mapovat
Postup pro ohlášení skládky je jednoduchý
– každý, kdo ji najde a má po ruce chytrý telefon,
si může za pár vteřin zdarma stáhnout aplikaci
TrashOut. S její pomocí pak do interaktivní mapy
označí, kdy, kde a jak velkou skládku našel. Každé
hlášení obsahuje GPS polohu, fotografie, velikost
a typy odpadů nelegální skládky, případně může
obsahovat volitelný komentář. Záznam se do dvou
hodin zobrazí v interaktivní mapě na webu ZmapujTo. Mobilní aplikace TrashOut je dostupná pro platformy Android, iPhone a Windows Phone, v brzké
době bude rozšířena i na další platformy.

Otevírací doba lékárny
v Dubé
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO

9:00 – 12:00
9:00 – 12:30
a 13:30 – 15:30
ZAVŘENO
ZAVŘENO
10:00 – 14:00
otevřeno dlouhodobě
každou sobotu
vždy od 9:00 do 11:00

Objednávky léků, požadavky,
informace na tel. čísle
487 870 139 (lékárna Dubá)
nebo na 487 521 047
(lékárna Česká Lípa).

Spolupráce s městy a obcemi
Aby nebyl projekt jen bezzubou černou listinou, ale měl možnost s likvidací skládek skutečně pomoci, nabízí autoři službu pro města
a obce, která kromě okamžité informace, že
na území obce byla nahlášena nelegální skládka, kterou je třeba zlikvidovat, umožňuje úřadu
na svůj web umístit i statistiku, která v reálném
čase zobrazí počty nahlášených a vyčištěných
skládek.

Nový Lískovec je pilotní brněnskou městskou
částí, která internetový projekt testuje. Podle referenta pro životní prostředí Michala Šípka se zatím teprve dolaďuje, jak by měl systém fungovat.

V této lokalitě je nahlášeno několik skládek. Budou-li lidé aktivní, bude město o skládkách dřív
vědět a může tak zamezit jejich rozrůstání.
Podle odborníka na problematiku odpadů
Aristida France je včasné odhalení černé skládky důležité zejména proto, že z nezabezpečené
černé skládky mohou unikat škodlivé či jedovaté
látky do ovzduší, půdy i vody. Podle druhu materiálu může hrozit i nebezpečí vznícení a následného požáru, nemluvě o ohrožení bezpečnosti
a zdraví dětí či zvířat.
Nahlédněte do mapy skládek. Místem, kde
můžete získat vice informací o problematice černých skládek v ČR je webová stránka www.ZmapujTo.cz. Zde si například na přehledné mapě
můžete prohlédnout, zda se nelegální skládka
nenachází i ve Vašem okolí, součástí je mimo
jiné integrovaná katastrální mapa, kde si uživatelé mohou zjistit údaje o vlastníkovi parcely, na
které se černá skládka nachází.
Pokud Vám výskyt černých skládek není lhostejný a chcete přispět k čistotě naší přírody a prostředí v němž žijeme, neváhejte a mobilní aplikaci
TrashOut si zdarma nainstalujte, nikdy totiž nevíte, kdy a kde na černou skládku narazíte.
Miroslav Kubásek, spoluautor projektu

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 8. 12.
MUDr. Jana Maričová
Bulharská 823, Česká Lípa
tel. 487 854 101

sobota 22. 12.
MUDr. Martin Mareš
Komenského 358, Cvikov
tel. 487 751 431

neděle 9. 12.
MUDr. Marcela Klementová
Nové Město 277, Dubá
tel. 487 870 388

neděle 23. 12.
MUDr. Martin Mareš
Komenského 358, Cvikov
tel. 487 751 431

sobota 15. 12.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

úterý 1. 1. 2013.
MUDr. Pavla Antošová
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel. 487 832 131

neděle 16. 12.
MUDr. Pavel Klíma
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 722 591

sobota 5. 1.
MUDr. Miloš Pánek
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 963

neděle 6. 1.
MUDr. Miloš Pánek
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 963

Dubáček -
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GENDER V PRACOVNÍM I SOUKROMÉM ŽIVOTĚ

PLACENÁ INZERCE

Akademie J. A. Komenského v České Lípě zahájila realizaci projektu Gender v pracovní i soukromém životě (CZ.1.04/
3.4.04/88.00366), který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Realizace projektu:
Partneři projektu:
Cíl projektu:
Cílové skupiny:
Klíčové aktivity:

Další podpora
zapojeným:

1. 11. 2012 – 31. 10. 2014
Město Česká Lípa a personální agentura Grafton Praha
- realizace komplexního vzdělávacího programu, přispět ke zvýšení povědomí o rovných příležitostech
žen a mužů na trhu práce a ke zlepšení slaďování rodinného a pracovního života v regionu.
- ženy vracející se na trh práce po rodičovské dovolené – muži v obdobné situaci – ženy
v předdůchodovém věku a ženy nezaměstnané déle než 6 měsíců – zaměstnavatelé
- informační a poradenské služby
- vzdělávací aktivity:
1) rekvalifikační kurzy žadatele (masér, pedikúra, manikúra, základy obsluhy výpočetní techniky,
účetnictví s využitím výpočetní techniky, instruktor/ka cvičení pilates, finanční poradce, základy
podnikání)
2) kurzy nakupované od externích dodavatelů (webdesigner, projektový manažer, pracovník
v sociálních službách, řidičské oprávnění skupiny B)
3) proplácení založeného Živnostenského listu
- motivace zaměstnavatelů v uplatňování rovných příležitostí:
1) workshopy
2) Podpora flexibilních forem práce formou mzdových příspěvků na tato místa (20 000,- Kč/1 pracovní
místo = celkem bude podpořeno 12 pracovních míst)
3) Soutěž „Podnik přátelský k rodině“
1) Příspěvek na péči o dítě a jiné závislé osoby (služba bude poskytována v rámci dvou klíčových
aktivit - 300,- Kč/celodenní hlídání)
2) Příspěvek pro dojíždějící účastníky projektu (na základě předložených jízdenek – 70,- Kč/den)

Více informací získáte buď osobně na Akademii J. A. Komenského, o. s., oblast Česká Lípa, Mariánská 605, Česká Lípa
nebo na www.ajak-cl.cz nebo na tel. 487 521 875.

Více o projektu
GENDER

Tímto názvem Akademie J. A. Komenského v České Lípě nazvala svůj projekt, který
podala v rámci výzvy č. 88, kterou vyhlásilo
MPSV ČR.
Projekt byl schválen k realizaci a je podpořen v celkové výši 6 208 758,48 Kč. Na financování projektu se 85 % podílí Evropský sociální
fond a 25 % státní rozpočet ČR.
Projekt obsahuje aktivity propagující principy rovných příležitostí žen a mužů na trhu
práce v regionu Českolipska a svými aktivitami se snaží skloubit gender v profesním i soukromém životě.
Cílovými skupinami, které se do projektu
mohou zapojit, byly zpracovateli projektu vybrány ženy vracející se na trh práce po rodičovské dovolené nebo muži, kteří jsou v obdobné
situaci. Dále pak ženy v předdůchodovém věku
a ženy nezaměstnané déle než 6 měsíců.
Pro tyto osoby je připravena řada aktivit.
Jednou z aktivit je služba poradenského centra, která zahrnuje individuální podporu při hledání zaměstnání, finanční, kariérní a podnikatelské poradenství. Pravidelně bude realizátor
projektu realizovat osvětové akce určené pro
zájemce z řad široké veřejnosti, na témata týkající se rovných příležitostí žen a mužů a slaďování rodinného a pracovního života. Další
aktivitou bude komplexní program na podporu

zahájení samostatné výdělečné činnosti, který
kromě palety nabídky vstupu do skupinových
či individuálních rekvalifikačních kurzů nabízí
možnost absolvovat kurz Základy podnikání
a komplexně tak svého absolventa připraví na
vstup do podnikatelského prostředí.
Výše uvedená cílová skupina však není jediná, se kterou realizátor projektu bude pracovat. Další zásadní cílovou skupinou projektu jsou zaměstnavatelé z regionu Českolipska,
kteří budou v rámci projektových aktivit motivováni k odbourávání generových stereotypů na trhu práce, a to jak formou workshopů,
tedy osvětové činnosti, tak formou poskytnutí
mzdových příspěvků na pracovní místa využívající flexibilní formy práce a vyhlášení soutěže
Podnik přátelský k rodině, kterou bude zaštiťovat Město Česká Lípa v čele s paní starostkou
Mgr. H. Moudrou.
Projekt bude realizován v období od 1. 11.
2012 do 31. 10. 2014. V tuto chvíli realizátor
provádí publicitu projektu a nábor uchazečů
z cílových skupin.
Podrobnější informace můžete získat
na webových stránkách realizátora projektu
www.ajak-cl.cz nebo osobně v sídle realizátora tj. Mariánská 605, Česká Lípa.
Mgr. Naděžda Mrňavá

PLACENÁ INZERCE

Prodám byt 3 + 1 v Dubé
Na Výsluní po celkové
rekonstrukci.
Cena 800 tisíc Kč.
Informace na tel. čísle
721 028 534.
PLACENÁ INZERCE

Hledám zručného pána před
důchodem nebo v důchodu,
který je ochoten mi pomoci
při stavbě voliér pro
záchrannou stanici. Požaduji
umět svářet elektrikou.
Gilová Věra, mobil 606 542 233
(po 14. hod a večer).
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Zajímavosti z Dubska

KOSTEL NALEZENÍ SV. KŘÍŽE
Nejvýraznější stavbou v Dubé je kostel Nalezení sv. Kříže. Podle jeho mohutnosti je možné si
představit, jaký význam v době jeho výstavby
Dubá měla. A to tehdy byly ve městě ještě dva
jiné kostely, románský kostelík sv. Petra a Pavla nedaleko dnešní márnice u hřbitova a velký
původně gotický kostel, zpočátku zasvěcený
sv. Kateřině, později renesančně přestavěný
a zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie. Na
jeho místě byl posléze vybudován Panský
dům, dnes pošta.
Základní kámen k novému kostelu byl slavnostně položen na svátek Nalezení sv. Kříže

Například u kostela sv. Jana Nepomuckého na
Skalce v Praze, který projektoval K. I. Diezenhofer. Stejné prvky jako dubský kostel má ale
třeba také kostel Nalezení sv. Kříže v Litomyšli,
který je dílem G. B. Alliprandiho a F. M. Kaňky.
V Neratově v Orlických horách je velký poutní
chrám s podobně tvarovaným průčelím, i zde
je jako pravděpodobný projektant uváděn právě
Alliprandi. Než se do neratovského kostela strefil v květnu 1945 ruský voják panzerfaustem,
měly jeho věže cibulové báně. Věže dubského kostela měly původně také vyšší cibulové
báně, které ale shořely při velkém požáru měs-

Hlavní oltář a kazatelna, foto I. Gosmanová

3. května 1744. Tento svátek dnes již v církevním kalendáři není, slaví se jen památka Povýšení sv. Kříže 14. září. Stavba, kterou financoval
František Karel Rudolf hrabě Sweerts-Sporck,
trvala do roku 1760. Architekt není znám, ale
bývá uváděn buď přímo Anselmo Lurago nebo
někdo z jeho okruhu. Někdy je se stavbou kostela spojován také Kilián Ignác Dienzenhofer.
Anselmo Lurago stavěl kromě pražských
zakázek například kostel sv. Václava ve Vysoké u Mělníka, či kostel sv. Vavřice v Jezvé. Podílel se také na stavbě kaple na zámku
v Hoříně, kde ale plány na stavbu pravděpodobně vypracoval Giovanni Battista Alliprandi
a po něm František Maxmilián Kaňka. Podobně řešené průčelí, jako má dubský kostel, lze
najít na několika dalších církevních stavbách.

Chrám Nalezení sv. Kříže v Litomyšli

Dubáček

několik malířů, nejznámější je František Xaver
Karel, který mimojiné vytvořil malby v klášteře
v Doksanech. Vynikající byl ovšem i jeho starší
bratr František Antonín. Od stejného malíře s iniciálami F. B. je i obraz Panny Marie Bolestné na
bočním oltáři vlevo. Napravo je oltář sv. Jana
Nepomuckého. Naproti kazatelně můžeme vidět
velký obraz Nanebevzetí Panny Marie, přenesený v roce 1796 z hlavního oltáře kostela Nanebevzetí Panny Marie po jeho zrušení. Obraz
namaloval českolipský malíř F. J. Richter v roce 1729. Z dalších obrazů zdobí stěny v kostele Nalezení sv. Kříže třeba obraz sv. Antonína

Oltář Panny Marie Bolestné se sochami Božského Srdce
Páně a sv. Juliany Falconieri, foto I. Gosmanová

ta v roce 1845 a už nebyly obnoveny. Původní podobu kostela si můžeme představit podle
kresby na mapce z roku 1749 anebo s pomocí
fotografií obdobného typu kostelní stavby.
Oltářní obraz v kostele Nalezení sv. Kříže je
signován F. B. 1755 – snad malíř Balko, či častěji Palko. Ze slezské rodiny Palků pocházelo

Paduánského z roku 1834 od Ed. Svobody, jeho
rám vyřezal dubský truhlář Ignác Kail, obraz sv.
Josefa od malíře Jos. Aug. Bubáka z roku 1841,
či obrazy sv. Aloise, Máří Magdaleny, Neposkvrněného Početí a Krista na hoře Olivetské, které namaloval v roce 1869 malíř Steffen z České Lípy. Rámy k těmto obrazům vyřezal Max ze
Sloupu. Ze čtrnácti obrazů Křížové cesty z roku
1810 je v kostele nyní jen jeden. Naproti kazatelně stojí kamenná barokní křtitelnice se soškou
sv. Jana Křtitele-chlapce.
Samotný hlavní oltář vytvořili Fr. Adámek
a sochař Jan Chládek. Adámek pravděpodobně vytvořil také kazatelnu, boční oltáře a skříně varhan. Původní varhany postavil v roce
1788 kralický mistr F. Katzer mladší. V roce

Kostel Nalezení sv. Kříže v Dubé

Poutní kostel v Neratově – staré foto

Detail anděla na hlavním oltáři, foto I. Gosmanová
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1894 zhotovila firma Rejna a Černý z Prahy
nový nástroj, který vestavěla do starých skříní. Použila i některé původní rejstříky. Dřevěné
předsíně v kostele pocházejí z let 1890 a 1900.
Roku 1921 bylo v kostele instalováno elektrické
osvětlení. O rok později dostal kostel dva nové
zvony, jako náhradu za 3 zvony zrekvírované
na konci I. světové války. Z roku 1929 pochází

ZIMNÍ VYJÍŽĎKA

Pokud počasí dovolí můžeme si naplánovat cyklistický výlet i v chladné části roku. Zvolíme kratší trasu. Vyjedeme z Dubé po modré turistické
značce starou lipovou alejí k Nedamovu. U Černého mlýna odbočíme doprava, oranžová tabulka
nás informuje, že kostrbatá silnice je v majetku
Libereckého kraje. Míjíme část rezervace Mokřady horní Liběchovky a posléze nalevo uvidíme

nová sanktusní věžička. V roce 1942 byl farní
kostel povýšen na děkanský.
Dubský kostel byl několikrát vážně poškozen. Nejen při požáru v roce 1845, kdy vyhořela střecha kostela a věže. O 100 let později
na konci II. světové války kostel poškodilo bombardování města. Škodu doznal také v 90. letech 20. století, kdy byly ukradeny pískovcové

sochy sv. Ludmily a sv. Václava ze schodiště
k bočnímu vchodu do kostela. V letech 1985 –
1991 prošel kostel generální opravou. Schodiště, pískovcové pylony a ozdobné mřížové brány byly opravovány v průběhu následujících let.
Děkanský kostel Nalezení sv. Kříže je kulturní
památkou, prohlášen byl v roce 1958.
–myš–

Odbočíme doleva a pokračujeme úzkou zpevněnou cestou přes náhorní planinu. Vlevo jsou na
louce radary Ústavu fyziky atmosféry Akademie
věd. Cesta nás dovede k vodárně, obklopené sta-

vpravo vedle cesty je kamenná stavba studánky, nyní bohužel bez vody. Dojedeme na rozcestí
u velkého převisu, kde se dáme doprava a písečnou cestou sjedeme k dalšímu z domů Beškova.
Ve vlhkém údolíčku vyjedeme na silnici, kde se
dáme doprava.
U mostku si můžeme všimnout na pravé straně silnice štoly, prosekané skrz skalní blok. Nazývá se Cikánská jeskyně. V mokřadním údolí
nalevo bývaly kdysi rybníky. Dnes údolí spadá do
rezervace Mokřady horní Liběchovky. Po pravé
straně podél silnice míjíme několik zajímavých
roubených domů. Přijedeme k Beškovské kapličce, u které je pramen dobré pitné vody. Po-

Radary na Panské Vsi

rými roubovanými akáty. Z planiny i od vodárny
je krásný výhled směrem na Vlhošť a Starý Berštejn. Nad vodárnou se tyčí Kamenný vrch, jehož
vrcholek nese statut přírodní památky.

Studánka u cesty

kračujeme dále až ke zděnému domu s novogotickým štítem, naproti němu přes silnici stával
starobylý Křenovský mlýn, který v roce 1996 do
základů vyhořel.

Mokřady horní Liběchovky

zbytky Ženského mlýna, pomník na památku konce II. světové války a nedamovskou vodárnu.
Pokračujeme dále, po pravé straně se tyčí
rozeklané skály, na druhé vlhké údolí. Na křižovatce odbočíme doprava na Panskou Ves. Podél
úzké silničky si můžeme všimnout několika velmi
pěkných roubených staveb. U posledního domu
na pravé straně pak roste mohutný smrk. Silnice
zahýbá ostře doprava a stoupá na návrší. Přijedeme do osady Panská Ves. Naproti nám je velká

Vodárna u Kamenného vrchu

Pokračujeme od vodárny dále a na rozcestí odbočíme doprava po zelené turistické značce. Sjíždíme dolů, za zatáčkou mineme odbočku na naučnou stezku Beškovský les. Jedeme
po zpevněné cestě až do osady Beškov, která
náleží k Blatcům. I odtud jsou krásné výhledy.
Projíždíme kolem domů, roztroušených v loukách. Na rozcestí stále pokračujeme po zelené
značce, která vede nyní dolů k bývalé hájovně.
Dům s novogotickým štítem

Roubené stavby pod Panskou Vsí

Beškovská hájovna

budova bývalé školy, před ní mezi dvěma obrovskými lípami stojí kamenný sokl s křížkem.

Objedeme půvabné roubené stavení a prudším
klesáním sjedeme lesem do rokliny. O něco dále

Silnice vede dále podél mokřadů, asi v polovině táhlé rovinky odbočuje přes mokřad červeně značená cesta na Panskou Ves. Jedeme
ale dál po silnici, v záhybu mineme bunkr, dole
pod silnicí je Rozprechtický rybník. Vystoupáme
k poškozenému areálu Rozprechtického statku
a sjedeme k empírovému pavilonu, kde po silnici
zabočíme doprava a kolem hájovny vystoupáme
na návrší, odkud je rozhled na Dubou i vpravo
směrem na Starý Berštejn. Mladou lipovou alejí
se vrátíme do města.
–myš–
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Autobus na přání aneb poptávková doprava

Vážení občané, v minulém vydání Dubáčku jste
se mohli dočíst o připravovaném projektu poptávkové dopravy, tzv. „autobusu na přání“. Projekt
bude uveden do provozu od 9. prosince 2012 a
týkat se bude tří autobusových linek v našem
městě, a to sice linek Dubá – Tachov – Doksy,
Dubá – Dřevčice a Dubá – Tuhaň.
Vybrány byly spoje, po kterých je poptávka cestujících velmi nízká a nepravidelná. Tyto
spoje budou součástí jízdních řádů s tím, že do
některých zastávek bude autobus zajíždět pouze v případě, že o ně cestující projeví zájem. To
je možné učinit buď při nástupu do autobusu pří-

mo na autobusovém nádraží v Dubé, nebo telefonicky na číslo dispečinku ČSAD Česká Lípa, a
to 777 331 177. Telefonické objednávky je však
třeba provézt nejdéle 30 minut před odjezdem
ze zastávky.
V praxi to bude znamenat, že budete-li chtít
cestou přistoupit na některé zastávce, zavoláte na výše uvedené telefonní číslo s dostatečným časovým předstihem a teprve na základě
vaší objednávky autobus do této zastávky zajede. Telefonický kontakt na dispečink je rovněž
zveřejněn na zastávkách, v jednotlivých autobusech, na webových stránkách www.iidol.cz, na

stránkách města www.mestoduba.cz a na webu
dopravce.
Platit bude, že spoj nesmí odjet z poptávkové zastávky dříve, než je stanoveno jízdním řádem, tudíž se nemůže stát, že si autobus objednáte a on vám ujede. Zároveň však nesmí přijet
opožděně do další zastávky, kde navazuje na
jiné spoje.
Jak poznáte, kterých zastávek se objednávání po telefonu týká? Jednoduše, objednat si spoj
je nutné při cestě ze zastávek, kde je před časem
odjezdu uvedeno „P“.
Zuzka Martínková

Jak objednat spoj „na zavolání“?

Pokud ke své cestě použijete spoj „na zavolání“, při nástupu v zastávce Dubá, aut. nádraží pouze oznámíte řidiči, kde vystupujete a odbavíte se
běžným způsobem. Při cestě ze zastávek, kde je před časem odjezdu uvedeno „P“, je nutné spoj objednat na telefonním čísle 777 33 11 77 nejpozději 30 minut před pravidelným odjezdem!
Telefonní linka je v provozu v pracovní dny od 6:00 do 19:00 hod., v neděli nebo svátek, po němž následuje pracovní den od 13:00 do 19:00 hod.
Jízdu spoje je možno objednat v předstihu až 7 dní.
V případě, že objednávku provedete na více dní a poté spoj jednou nevyužijete, je nutné včas oznámit zrušení objednávky na konkrétní den. Pokud
tak neučiníte, dochází automaticky ke zrušení objednávky pro všechny následující dny.
Linka číslo 500285

Dubá - Tachov - Doksy

konečný návrh od 9.12.2012
Tč

zóna

odjezd

Spoj 3

Spoj
13

Spoj
11

Spoj 5

Spoj 7

X 62

X 52

X 52

X 62

X

6:35

6:50

12:20

13:25

15:45

1

Dubá,,aut.nádr.

2215

2

Dubá,,školka

2215

6:37

6:52

12:23

13:27

P 15:47

3

Dubá,Nedamov,koupaliště

2212

6:39

6:54

12:25

13:29

P 15:49

4

Dubá,,Horky rozc.

2212

6:41

6:56

12:26

13:31

P 15:51

5

Dubá,Korce

2212

6:46

7:01

12:30

13:35

P 15:55

6

Tachov

2206

6:55

7:10

12:35

13:40

P 16:00

7

Doksy,,aut.st.

2201

7:00

7:15

12:40

13:45

P 16:05

Spoj 2

Spoj
10

Spoj 6

Spoj 8

X

X 52

X 62

X

7:00

12:50

13:00

16:05

příjezd

opačný směr
Tč

zóna

7

Doksy,,aut.st.

2201

odjezd

6

Tachov

2206

7:05

12:55

13:05

P 16:10

5

Dubá,Korce

2212

7:10

13:00

13:10

P 16:15

4

Dubá,,Horky rozc.

2212

7:14

13:03

13:14

P 16:19

3

Dubá,Nedamov,koupaliště

2212

7:16

13:04

13:16

P 16:21

2

Dubá,,školka

2215

7:18

13:06

13:18

P 16:23

1

Dubá,,aut.nádr.

2215

7:20

13:10

13:20

P 16:25

příjezd

Přepravu zajišťuje: ČSAD Česká Lípa a.s., Lumiérů 181/41, 152 00 Praha 5, provozovna Česká Lípa, tel. 484 846 623, 777 331 177
Vysvětlení značek:
X
jede v pracovních dnech
52
jede od 22.12.2012 do 2.1.2013, od 1.7. do 1.9.2013
62
nejede od 22.12.2012 do 2.1.2013, od 1.7. do 1.9.2013
P
spoj v režimu poptávkové dopravy

Dubáček -
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Linka číslo 500283

Dubá - Blatce,Houska

konečný návrh od 9.12.2012
Tč

zóna
odjezd

Spoj 1

Spoj 7

Spoj 5

Spoj 9

X 62

X 62

X 52

X

7:10

13:45

13:45

16:00

1

Dubá,,aut.nádr.

2215

2

Dubá,,školka

2215

~

13:47

13:47

P 16:02

3

Dubá,Nedamov,koupaliště

2212

~

13:49

13:49

P 16:04

4

Dubá,Nedamov,vodárna

2212

~

13:50

13:50

P 16:05

5

Dubá,Nedamov

2212

~

13:51

13:51

P 16:07

6

Ždírec,Ždírecký Důl

2202

~

13:55

13:55

P 16:11

7

Ždírec

2202

~

13:58

13:58

P 16:14

8

Ždírec,Bořejov

2202

~

14:00

14:00

P 16:16

9

Blatce

2219

~

14:05

14:05

P 16:21

10

Dubá,,Rozprechtice háj.

2215

7:13

~

~

~

11

Dubá,,Rozprechtice křiž.

2215

7:15

~

~

~

12

Dubá,Křenov

2215

7:17

~

~

~

13

Blatce,Beškov

2219

7:19

~

~

~

14

Blatce,,rozc.

2219

7:20

14:09

14:09

P 16:25

15

Blatce,Blatečky

2205

14:11

14:11

16

Blatce,Tubož,rybník

2205

14:12

14:12

17

Blatce,Houska

2205

P 14:15

příjezd

opačný směr
Tč

zóna

Spoj 2

Spoj 4

Spoj 10

Spoj 8

Spoj 12

X 52

X 62

X 52

X 62

X

P 14:20

17

Blatce,Houska

2205

odjezd

16

Blatce,Tubož,rybník

2205

6:35

14:24

14:24

15

Blatce,Blatečky

2205

6:38

14:26

14:26

14

Blatce,,rozc.

2219

6:40

7:25

14:28

14:28

13

Blatce,Beškov

2219

~

~

~

~

12

Dubá,Křenov

2215

~

~

~

~

11

Dubá,,Rozprechtice křiž.

2215

~

~

~

~

10

Dubá,,Rozprechtice háj.

2215

~

~

~

~

9

Blatce

2219

6:44

7:28

14:32

14:32

8

Ždírec,Bořejov

2202

6:48

7:33

14:35

14:35

7

Ždírec

2202

6:50

7:34

14:37

14:37

17:42

6

Ždírec,Ždírecký Důl

2202

6:53

7:37

14:40

14:40

17:45

5

Dubá,Nedamov

2212

6:57

7:42

14:45

14:45

17:49

4

Dubá,Nedamov,vodárna

2212

6:58

7:44

14:46

14:46

17:51

3

Dubá,Nedamov,koupaliště

2212

6:59

7:45

14:47

14:47

17:52

2

Dubá,,školka

2215

7:03

7:48

14:49

14:49

17:53

1

Dubá,,aut.nádr.

2215

7:05

7:50

14:50

14:50

17:55

příjezd

Přepravu zajišťuje: ČSAD Česká Lípa a.s., Lumiérů 181/41, 152 00 Praha 5, provozovna Česká Lípa, tel. 484 846 623, 777 331 177
Vysvětlení značek:
X
jede v pracovních dnech
52
jede od 22.12.2012 do 2.1.2013, od 1.7. do 1.9.2013
~
spoj jede po jiné trase
62
nejede od 22.12.2012 do 2.1.2013, od 1.7. do 1.9.2013
P
spoj v režimu poptávkové dopravy
(spoj Dubá – Holany – Česká Lípa je do Dubáčku vložen)
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Změny v pravidelných spojích jízdních řádů
platné od 9. prosince 2012

1) Změny související s projektem Poptávkové
dopravy
- Linka (500)281 Dubá – Holany – Česká Lípa:
v souladu s předchozími návrhy vedeny v režimu
poptávkové dopravy „na zavolání“ spoje Dubá –
Dřevčice a zpět s odjezdem v 9:45 a 13:50 z Dubé a v 14:00 z Dřevčic (provoz jen ve dnech školního vyučování).
- Linka (500)283 Dubá – Blatce,Houska:
vzhledem k potvrzení problematické dostupnosti telefonního signálu na části trasy budou
v režimu poptávkové dopravy odpolední spoje
č. 5 a 10 jenom mezi zastávkami Tubož,rybník a Blatce,Houska; pouze odpolední spoj č. 9
s odjezdem v 16:00 z Dubé pojede „na zavolání“
v celé trase (končí v zast. Blatce, rozcestí)
- Linka (500)285 Dubá – Tachov – Doksy: v režimu poptávkové dopravy zůstanou jen
odpolední spoje č.8, které zároveň pojedou
v souladu s vyslovenými požadavky ve změněné = pozdější časové poloze, tj. odjezd z Dubé
v 15:45, odjezd z Doks v 16:05. Oproti nynějšímu stavu pojedou v jednotné poloze po celý

rok (myšleno v pracovní dny jak během školního
roku, tak i o prázdninách).
- Linka (500)286 Dubá – Tuhaň – Domašice:
vzhledem k potvrzení problematické dostupnosti
telefonního signálu na části trasy bude tato linka z projektu poptávkové dopravy vyjmuta, tzn.
bude zde platit stávající jízdní řád s výjimkou odpoledního spoje č.6 (dosud provozován ve dnech
pondělí až čtvrtek v trase Dubá,Zakšín (16:05) –
Tuhaň (16:10) – Dubá (16:20)), který bude vzhledem k nízkému využití a možnosti jiného spojení
do Zakšína i Tuhaně zrušen.
- Do režimu poptávkové dopravy budou po
předchozím projednání s obcí Jestřebí, resp. na
základě jejich požadavku o rozšíření spojení do
místní části Pavlovice, zahrnuty vybrané odpolední spoje linek (500)251 Č.Lípa – Dubá (spoje č.13
a 17 s odjezdem v 15:00, resp. 15:05 z Č.Lípy)
a (500)252 Č.Lípa – Provodín – Jestřebí – Dubá
(spoj č. 9 s odjezdem v 12:50 z Č.Lípy) v úseku Jestřebí,Podolec – Jestřebí,Pavlovice a zpět.
S tím přímo souvisí drobný posun časových poloh
některých odpoledních spojů mezi Českou Lípou

a Dubou v řádu několika minut.
2) ostatní úpravy:
- Na lince (500)280 Jablonné v Podj. – Doksy – Dubá – Mělník – Praha bude odpolední spoj
č.15 (provoz ve dnech pondělí až čtvrtek) zkrácen pouze do Dubé, tzn. nepojede v úseku Dubá
– Zakšín (spojení je možné o cca 20 minut později spojem dálkové linky 490 Nový Bor – Česká
Lípa – Praha)
- Na lince (500)282 Dubá – Doksy – Mimoň
– Stráž p.R. bude ranní (školní) spoj č. 15 prodloužen k ZŠ K.H.Máchy Doksy
- Na lince (500)284 Dubá – Štětí bude v souladu s požadavkem ZŠ Dubá a Obce Tuhaň odpolední spoj č. 3 posunut o 5 minut později, tzn.
z nynějších 12:40 na 12:45 z Dubé
- Na lince 151010 Jablonné v Podještědí – Praha, provozované dopravcem J.Štěpánek (linka
není součástí integrovaného dopravního systému
IDOL) dojde pravděpodobně k úpravě časové polohy odpoledního spoje č. 2 (nynější odjezd v 15:20
z Doks, 15:40 z Dubé) o cca 25 minut dříve – informace bude ještě potvrzena.

Spolek vznikl před Vánoci v roce 2002, ale již předtím, v srpnu vydal Zdeněk Dudka Malý Almanach
básníků, malířů, hudebníků a dalších umělců působících v okolí Dubé. Oficiálně zaregistrovaný spolek
se pak na přelomu 2002 - 2003 prezentoval velkou
výstavou v budově pošty v Dubé.
Rok 2003 znamenal již uspořádání několika
spolkových akcí, především to byla účast na Pašijových hrách v Oknech a na to navazující přednáška na téma Velikonoční odkaz na význam katarze
v lidském životě, doplněná poslechem Pašijových
her velikonočních od Plastic People of the Universe.
Následovala výstava děl členů spolku a jejich hostů v městské šatlavě, dále pak následovalo vydání
Hudebního almanachu, autorské čtení v čajovně U
Schima a provedení scénické skladby Ktáci.
V roce 2004 se spolek prezentoval hudebním
večírkem v klubu v Jelení v Praze a posléze v Mělníku. Kromě několika dalších akcí uspořádal spolek v tomto roce Krajinářské sympozium, spojené s
výstavou v budově Malé školy. A na závěr roku pak
byla v radniční šatlavě Vánoční výstava.
Roku 2005 se členové spolku zúčastnili nejen obvyklých Pašijových her, ale také série akcí v
Týdnu bez televize. Spolek také uspořádal v mětské šatlavě Trojitou výstavu studenů Pražské akademie výtvarných umění. A závěr roku opět patřil
Vánoční výstavě.
Rok 2006 zahájil spolek spolupodílením na akci
Den vody v dubské šatlavě, a následně pak výstavou dvou akademických malířů Pavla Šmída a Dalibora Davida ve spolkových prostorách v budově
pošty. Velikonoce tentokrát oslavil spolek také veřejným poslechem velikonočního oratoria Krzysztofa Pendereckiho JUTRZNIA - UTRENJA. I tento
rok probíhal také Týden bez televize. Ve spolkové
Galerii Pošta pak proběhla výstava obrazů významné české malířky Olgy Karlíkové. Z dalších výstav
zmiňme třeba výstavu velkoformátových kreseb Gabriely Volné, či výstavu děl tří fotografů Miroslava

Ottmara, Pavla Hroudy a Dušana Mikuleckého. V
radniční šatlavě spolek uspořádal výstavu Lesk,
světlo a záře malířky Daniely Talachové. Po vernisáži zazněla experimentální skladba pro jeden tón
„F“. Kromě jiného se členové spolku s kapelou Los
Rumbberos zúčastnili Mezinárodních Jazzových dní
a také vystoupili na podporu znovuoživení velkého
sálu v bývalém hotelu Slávie.
První akcí v roce 2007 byla výstava třech členek spolku v muzeu v Kostelci na Černými Lesy.
Velký úspěch měla v dubské galerii Pošta výstava
obrazů akademického malíře Karla Jerie Houbaři &
spol. Proběhla opět také výstava tří fotografů Differet 3, výstava obrazů Olga Otáhalové či výstava
skic a obrazů Jana Vaňka. Podstatnou akcí tohoto
roku byla velká spolková Jubilejní výstava a vydání
Almanach tvůrčích osobností z kraje kolem Dubé.
V roce 2008 vystavovali členové spolku svou
tvorbu na Putovní výstavě, která měla zastavení v
Kravařích, v Bělé pod Bezdězem a v Doksech, Její
pouť se uzavřela v dubské šatlavě. Mimoto spolek
uspořádal v Galerii Pošta v Dubé akci Probuzení
spolu s moravskými umělci, soustředěnými kolem
uskupení OCTOPUS. Konala se společná výstava,
ale také koncert vážné hudby Do vesmíru v evangelické modlitebně či rockový koncert skupiny Siberija
v Bluebaru. Z výstav je třeba zdůraznit výstavu textilních obrazů Ivy Vodrážkové, či výstavu fotografií
Evy Pilarové. Konala se také výstava obrazů Daniely Talachové In memoriam. Mimoto proběhlo také
interdisciplinární sympozium Sdýchávání s krajinou
s mnoha doprovodnými akcemi. Vánoční výstavy se
tentokrát zúčastnily také děti ze základní a mateřské školy ve Starých Splavech.
Roku 2009 byly mimojiné výraznými akcemi
výstava obrazů malířky a básnířky Hany Fouskové
a výstava děl dubského malíře a kronikáře Kamila Matějoviče. V rámci spolkové výstavy proběhla
soutěž o nejkrásnější hodiny.
Rok 2010 byl v Gareii Pošta zahájen výstavou

Nový druh akademického malíře Igora Grimmicha.
Následovala pak společná výstava fotografií Fotoklubu - Dubá a obrazů Kamila Matějoviče. Další
zajímavou výstavou bylo seznámení s obrazy Jiřího Kalmünzera, který dlouhé roky žil na Vrabcově.
Své fotografie představili i českolipští fotografové
Vladimír Dvořáček a Blanka Šlesingerová. Významnou akcí byla výstava k výročí Karla Hynka Máchy,
jemuž byl věnován i Koncert pro K.H.M., který se
konal v Bluebaru.
V roce 2011 byla výstavní sezóna zahájena společnou výstavou kreseb a obrazů Zdeňka Šulce a
drátkových plastik Ladislava Lokajíčka. Velmi navštěvovanou výstavou byl Panoramatický svět fotografa Pepy Středy. Proběhla také výstav naivního
umění ze souromých sbírek a velmi zajímavé bylo
seznámení s tvorbou Václava G. Cílka staršího Africké imprese.
První výstavou v jubilejní roce 2012 byla velká výstava Obrazy a básně Jiřího Vajdla a úspěšně představil v Galerii Pošta své fotografie Václav
Zýval na výstavě Každá žena je krásná. Významnou akcí byla výstava obrazů známého malíře a
grafika Aleše Krejči, ale neméně působivou byla
i výstava In memoriam, věnovaná dílu malíře Vladimíra Pintera.
Za své desetileté trvání Podbezdězský spolek
intelektuální, poetický a okrašlovací vydal dva obsáhlé almanachy, několik menších ročenek, a katalogy a monografie Daniely Talachové, Kamila Matějoviče, Olgy Otáhalové a Jiřího Vajdla a katalog
věnovaný sympoziu Sdýchávání s krajinou. Spolek
vydal v roce 2003 také 2CD Hudební Almanach,
na němž jsou zastoupeni tehdejší členové. V rámci
dvou krajinářských sympozií vznikla záznamová video-CD Procesí, Virtuální procházka a Lovci a sběrači. Na půdě spolku také vzniklo výukové CD Práce s hudbou, hudební CD Ktáci a DVD Excursion.
Podbezdězský spolek intelektuální,
poetický a okrašlovací

Podbezdězský spolek intelektuální, poetický
a okrašlovací 2002 - 2012
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Ukončení návštěvnické sezóny 2012...

...ve vybraných objektech, zimní nabídka, statistika návštěvnosti
Již tradičně je 31. říjen dnem, kdy se uzavírají brány hradů a zámků a končí tzv. návštěvnická sezóna. Důvodem k této pauze, která obvykle
trvá do dubna následujícího roku, je ochrana mobiliáře i objektu v zimě – dochází k zateplování
místností, zakrývání nábytku, přenášení mobiliáře do teplotně vhodnějších prostor (např. cínové
předměty jsou náchylné k tzv. cínovému moru),
ale také ke stavebním pracem, které nebyly během klasického provozu možné (oprava výmalby,
stavebně-historický průzkum a další).
Národní památkový ústav, územní odborné
pracoviště v Liberci, spravuje celkem 8 památkových objektů: Bezděz, Grabštejn, Frýdlant, Hrubý
Rohozec, Lemberk, Trosky, Sychrov a Zákupy.
Tyto objekty navštívilo v období leden-říjen 2012
celkem 375 502 návštěvníků.
Ač je tento údaj nižší, nežli loňský za stejné
období (405 407), jsou správy hradů a zámků
s návštěvností spokojeny. Z dlouhodobých statistik totiž vyplývá, že naopak rok 2011 byl návštěvnicky jeden z nejlepších v uplynulých letech, a to
díky deštivému počasí ve státní svátky a chladnému počasí v letním období. Naopak letošní rok
je z pohledu návštěvnosti průměrný, k čemuž
přispělo také nadmíru slunné počasí o letních
prázdninách, kdy veřejnost dala přednost koupání před návštěvou hradů a zámků. Určitou roli
také jistě hraje široká možnost kulturního i sportovního vyžití obecně, neboť nabídka v cestovním
ruchu rok od roku stoupá a nabízí kvalitní a hlavně také adrenalinové či akční vyžití.
Z pohledu celkové ekonomické situace obyvatel naší republiky, ale i Evropy, jsme rádi, že
si k nám návštěvníci našli cestu. Abychom zvýšili atraktivitu našich objektů, byly dobudovány
nové místnosti/či části prohlídkových tras na
zámku Hrubý Rohozec, Zákupy a Lemberk a na
hradě Grabštejn. Na zámku Sychrov byly k vidění
čtyři výstavy a návštěvníci byly k jejich prohlídce
pozváni formou zvýhodněných návštěvnických
pasů – na všech objektech potom probíhaly doprovodné kulturní akce, mimořádné prohlídky,
kostýmované prohlídky apod. Objekty se také
zapojily do Noci kostelů, Hradozámecké noci,
Dnů evropského dědictví a další.
Potěšujícím faktem je vzestup návštěvnosti
na zámku Lemberk (31 000), který letos slavil
20 let od znovuzpřístupění veřejnosti. Toto výročí bylo připomenuto nejenom rozsáhlou výstavou
mapující vývoj a přeměny této stavby a jejích interiérů, ale také řadou doprovodných kulturních
akcí a mimořádných prohlídek, což na objekt přilákalo nejenom návštěvníky nové, ale také ty, kteří znají objekt ze základní trasy a rádi nahlédnou
i do dalších, běžně nepřístupných prostor.
Z objektů ve správě NPÚ, ú.o.p. v Liberci, se
do současné chvíle stal nejnavštěvovanější památkou státní hrad Trosky, který navštívilo celkem 98 317 návštěvníků.
Celkové údaje k návštěvnosti budou ale objektivní až k 31.12., neboť zámek Sychrov má –
na rozdíl od výše uvedených objektů – celoroční provoz, a správa zámku doufá, že plánované
akce v listopadu i prosinci osloví další návštěvníky (pohádkové prohlídky zámku, vánoční výzdoba). Z pohledu návštěvnosti má zámek Sychrov

návštěvnost nižší, než v loňském roce – výrazný
propad byl zaznamenán hlavně u zahraniční klientely. Kromě zámku Sychrov se také v zimním
období na mimořádné vánoční prohlídky či vánoční akce veřejnosti otevře hrad Grabštejn a zámek Hrubý Rohozec a Zákupy.
Pracovníci NPÚ, ú.op. v Liberci si jsou také
vědomi vzrůstajícího zájmu rodin s dětmi o památky, ovšem s podmínkou prohlídky srozumitelné dětem, či alternativy pro jednoho z rodičů,
který se klasické prohlídky objektu neúčastní –
na zámku Zákupy a Sychrov jsou o prázdninách
zkrácené prohlídky s princeznou, hrad Grabštejn je zapojen do projektu Otevřte 13. komnatu (www.otevrte13komnatu.cz). I z tohoto důvodu
nabízejí všechny objekty zkrácené prohlídky pro
školy a školky, či na objednání při skupině více
rodičů s dětmi.

Vzhledem k narůstajícímu trendu navštěvování zámků a hradů rodinami s dětmi byla na Sychrově vytvořena nová výstava nejen pro děti – ve
sklepeních jsou celoročně k vidění pohádkové
bytosti a postavy z českých pověstí pod názvem
„Pohádkové srdce Evropy“, autorkou je spisovatelka, grafička a ilustrátorka Vítězslava Klimtová.
Tato výstava nahradila akvária se sladkovodními
rybami, která zde byla celkem tři roky.
V níže uvedeném přehledu uvádíme akce,
které plánují správy zámku Hrubý Rohozec, Zákupy a hradu Grabštejn při svém mimořádném
zpřístupnění v zimním období:
SH Grabštejn (www.hrad-grabstejn.cz)
3. 12. Svatá Barbora – Výroční mše svatá k poctě sv. Barbory a setkání přátel hradu
8. 12. Vánoce na Grabštejně – vánoční zvyky,
koncerty (Jääääär, Lusatia consort, Cantemus),
pohádky, divadla a řemesla
24. 12. Rozsvícení Betlémského světla a zpěv
koled
Od 8.12. až do cca Tří králů budou interiéry
hradu obohaceny o prvky vánočního a adventního času.
SZ Hrubý Rohozec (www.hruby-rohozec.eu)
25.12.2012-1.1.2013 – Vánoční prohlídky zámku
Prohlídky vánočně vyzdobených místností,
které vedle výkladu o historii zámku a vybavení
jeho interiérů zahrnou také povídání o vánočních
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zvyklostech někdejších majitelů. V zámecké kapli si budete moci prohlédnout starý vyřezávaný
betlém, v salonu na Vás bude čekat ozdobený
vánoční stromeček a pod ním dárky pro pana
hraběte, paní hraběnku i jejich děti.
Začátky prohlídek po všechny dny konání vždy
v 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 a 14:00 hodin.
Délka prohlídky: cca 50 minut. Vstupné: plné
100,- Kč, snížené 70,- Kč.
SZ Zákupy (www.zamek-zakupy.cz)
8.12. Vánoční prohlídky 10:00 – 18:00 hod., 7 vánočně vyzdobených a slavnostně osvětlených interiérů zámku, betlémy, jako bonus „Medvědí kuchyně“, délka prohlídky cca 20 minut, vstupné
dospělí 50,- Kč, děti od 6 do 15 let 30,- Kč. Na
nádvoří prodej horké i studené medoviny.
Kulturní nabídka státního zámku Sychrov, který je jako jediný z výše uvedených objektů otevřen celoročně, denně:
SZ Sychrov (www.zamek-sychrov.cz)
17.-18.11. Pohádkové prohlídky zámku – premiéra
pohádky „O Arvenské princezně“. Nutná rezervace na tel. 482 416 011. Začátky prohlídek: 10:00,
11:00, 12:00, 13:30, 14:30 a v 15:30 hodin.
17. 11. Čaj o páté „Slavné operetní árie“ – od
17.00 hodin v zámecké oranžérii
Účinkují: Ivana Veberová, soprán – sólistka
opery J. K. Tyla v Plzni, Lubomír Havlák, tenor
– sólista Státní oper a Národního divadla Praha,
Irena Havláková, klavírní doprovod
Správa zámku doporučuje rezervaci na telefonním čísle 482 416 011
1.-2.12. Vánoční trhy na čestném dvoře zámku
(9.00 – 16.00 hod.)
Stánky s vánočním a dárkovým zbožím, divadlo Studna, folklórní soubory Horačky a Šafrán, občerstvení.
1.12. Čaj o páté „Petr Urban na Sychrově“ – od
17.00 hodin v zámecké oranžérii
Známý kreslíř a humorista vypráví nejenom
o tom, kde bere inspiraci ke svým vtipům, ale
i o svých sportovních úspěších či o vztahu k hradům a zámkům. Autogramiáda kolekce pohlednic
„Ruda Pivrnec objevuje zámek Sychrov“.
16.12. Adventní koncert folklórního souboru Horačky a dětí základní školy v Radostíně – zámecká kaple od 14.00 hodin
26.12. Vánoční koncert Evy Pilarové – zámecká
galerie od 16.00 a 19.00 hod.
Tradiční vánoční koncert tentokráte s Evou
Pilarovou. Správa zámku nabízí možnost zakoupení vstupenky již nyní – tip na vánoční dárek.
Vstupenky k dostání na pokladně zámku (denně
10.00 – 14.00 hod.)
27.12. – 6.1.2013 – Prohlídky s vánočním dárkem
Prohlídky vánočně vyzdobených interiérů s povídáním o vánočních zvyklostech. Během prohlídek
se návštěvníci mohou těšit na dobové betlémy a vánoční stromečky s originálními ozdobami vyvzorovanými dle původních vzorů (např. v zámecké kapli, schodišťové hale, salonu i ložnici královského
apartmá, přijímacím salonu a velké jídelně). Zámkem se bude linout i nezaměnitelná vůně vánočního cukroví. K Vánocům patří i radost z dárků, které
návštěvníci uvidí nejenom pod stromečky, ale každý z nich si malý dáreček odnese na památku.
Začátky prohlídek po všechny dny konání
vždy v 10:30, 11:30, 13:00 a 14:00 hodin.
Mgr. Bc. Lucie Spálenská
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PLACENÁ INZERCE

UHELNÉ SKLADY
PROVODÍN

Dubáček

PLACENÁ INZERCE

Iveta Procházková
Prodej Ledvického uhlí:
Ořech 1, Ořech 2, Kostka
Při odběru uhlí nad 20 q
dárek a do 15 km doprava zdarma.
Uhlí je skladováno pod střechou.
Palivové dřevo:
metrové i štípané v délkách dle přání
zákazníka.
Písek, štěrk, kámen.
Doprava je zajištěna.
Zemní práce nakladačem – Bobek 861
Tel: 737 284 652, 606 418 008

Ze života škol
Seznamte se!
Škola zdravé pětky

Téma zdravé výživy není dětem ani rodičům Ekoškoly Dubá vzdálené. Na škole probíhá již desátým rokem program Zdravý životní styl, jehož
součástí je otužování, zdravé svačiny z domova
i ze školní kantýny a zdravé obědy ve školní jídelně.
Přesto děti i učitelé z I.stupně uvítali nabídnutou aktivitu Škola zdravé pětky. Děti se se-

ovoce i zeleninu, ukládat potraviny do lednice,
sledovat z čeho jsou vyrobené a jako mají trvanlivost. Všem se líbilo a bavilo je to.
Mgr. Jana Mašková

Pověsti
na Dubsku

Již druhé setkání s kronikářem města Dubá panem Kamilem Matějovičem proběhlo 29.10. 2012
u třeťáků v Ekoškole Dubá. Tentokrát se děti seznámily s důležitými historickými stavbami ve
městě a vyslechly si pověst o pokladu na Starém
Berštejně. Děkujeme za zajímavé vyprávění.
Mgr. Jana Mašková

známily s potravinovou pyramidou, poznávaly
ovoce a zeleninu všemi smysly, dozvěděly se
o významu vlákniny v těle a ukázaly své pití
do školy, probraly vhodné a méně vhodné nápoje, soutěžily ve veselém talíři z ovoce a zeleniny. Utvrdily si pravidla: umýt ruce i ovoce
a zeleninu před jídlem, nevykrajovat zkažené

Hudební skupina SOLIDEO předvedla v Ekoškole Dubá zajímavé setkání dětí a starých hudebních nástrojů. Hudební ukázky z flétny, vyrobené v Beskydech ve 14. století z kůry, z fléten ze
zvířecích rohů (kamzíka, muflona, antilopy, býka),
z kostěných fléten ze pštrosa a krocana, z jednoručky, z fujary, z kobzy, ze šalmaje, z píšťaly s měchuřinou a z dud, děti skutečně zaujaly,
a malá hudební soutěž o CD dovršila úžasný dojem ze setkání. Skupině přejeme, ať se jí daří
a moc jí děkujeme.
Mgr. Jana Mašková

Dubáček -
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AUTORSKÉ ČTENÍ
PRO DĚTI A BESEDA
S ALEŠEM CIBULKOU
Městská knihovna v Dubé
s Klubem malých Dubáčků
vás srdečně zvou na čtení pro děti a besedu
s panem Alešem Cibulkou
Je český televizní a rozhlasový moderátor
a publicista.
Těšíme se na vás v Městské knihovně Dubá

dne 15. prosince 2012
15.00 hod. – autorské čtení pro děti z knihy
„Kdyby čert na koze jezdil“
15.30 hod. – beseda o knihách a rozhlasovém
pořadu „Tobogán“
s Alešem Cibulkou

Vánoce jsou pro děti jedny
z nejkrásnějších svátků. Letos
jsme se rozhodli udělat pro děti
něco navíc, abychom dětem
předvánoční těšení zpestřili.
Přihlásili jsme se do akce

Vypouštění balonků
Ježíškovi.

Prales dětem

… a děti pralesu. Občanské sdružení Prales
dětem úspěšně započalo spolupráci s Ekoškolou Dubá. Úvodní přednáška se týkala seznámení dětí s přírodou Indonésie a s jejími problémy, které se týkají i nás, přestože jsme
vzdáleni 18 000 km. Kácení pralesů, černý
obchod s chráněnými druhy zvířat jsou hlavní důvody působení tohoto sdružení na území
Indonésie.
Během přednášky děti shlédly film o přírodě
a následně si zasoutěžily v otázkách navazujících

na film. Úspěšní byli i prvňáčci, protože soutěž
byla připravena pro různé věkové skupiny. Každý
pak dostal samolepku s mládětem orangutana,
což je maskot sdružení. Děti svou účastí přispěly
k záchraně želv z černého trhu na Sumatře.
Další spolupráce bude pokračovat na jaře,
a to aktivitou o pralese. Je nutné, aby děti chápaly přírodu v souvislostech a ne jen v místě,
kde žijí. Vše souvisí se vším. Na další spolupráci se těšíme.
Mgr. Jana Mašková

Hledá se fotografie
V údolí pod Beškovem stojí u silnice nedaleko pramene od roku 1902 kaplička. Původně se v ní nacházel
obraz na plátně, malovaný malířem Sturmem z Rychnova u Jablonce. Obraz znázorňoval Pannu Marii
s Ježíškem. Kaplička v novogotickém stylu ale vinou
zlodějů přišla nejen o většinu vnitřního vybavení, ale
dokonce i o vstupní dveře. V 90. letech je kdosi vysadil a odnesl.
V poslední době se kaplička dočkala nové střechy,
ale je zapotřebí udělat jí i nové dveře. Pokud někdo ze
čtenářů Dubáčku má doma starší fotografii, na které
by bylo možné rozeznat tvar a podobu původních dveří kapličky, nechť se ozve do redakce Dubáčku nebo
na telefonní číslo pana Josefa Paclta z Okrašlovacího
spolku Pšovka: 602 201 554.
–myš–

Kultura

Akce se skuteční dne 14. 12. 2012
od 14:30 hodin na zahradě naší
mateřské školy, kde se děti společně s rodiči pokusí překonat
rekord v hromadném vypouštění balonků. Srdečně zveme
i ostatní rodiče s dětmi, které
nenavštěvují naši MŠ, aby se
k nám připojili a pomohli nám
vypustit 300 balonků s přáním
Ježíškovi.
Balonky napuštěné plynem
s přáníčky dostanete v MŠ.
Těšíme se na vás, přijďte včas,
ať se nám to povede.
Na www.ceskyjezisek.cz naleznete bližší informace k této
akci.
Pavlína Růžičková, MŠ Dubá

Opékání...

Dne 21. září proběhla akce školní družiny „Opékání buřtů“. V tento den ale nešlo jen o „buřtíky“,
všechny atrakce houpačky, skluzavky, horolezecká stěna, kolotoč ale i trampolína v zahradě blízko
MŠ v Dubé rozhodně nezahálely. „Vysportovaným“
pak ale rychle vyhládne, a tak, když přišel hlad či
chutˇ, mohl si každý opéct „buřtíka“ nad společným ohýnkem. Škoda, že čas tak rychle letí, a proto, když nadešel čas uhasit oheň, zůstalo mnohé
ještě nedovyprávěno a dětem se domů nechtělo.
Lenka Treutnerová, vedoucí vychovatelka

Akademie Jana Amose Komenského
vás zve na přednášku:
Ladislav SMEJKAL

HUDEBNÍ TRADICE
V PODBEZDĚZÍ
Historik a muzeolog pan Smejkal, známý šíří
svého záběru a vědění, připravil tuto tématiku
původně pro Městské kulturní středisko v Bělé,
které i vydalo zajímavou publikaci s hudebníky
z Bělska, kteří po roce 1945 působili v České
Lípě. Dovíme se tedy především o hudbě a hudebnících z jižní části Českolipska a na Bělsku.
Středa 12. prosince v 19,00 hodin
v domě Akademie J. A. Komenského,
Č. Lípa, Mariánská 605
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Město D ubá
srdečně z ve všech ny občany
na vá noční koncert
pěveckého soubor u Car illon
pod vedením paní Nigrínové.
Koncert se koná v neděli 9. pr osince
od 18 hodin v kost ele
Nalezení sv. Kř íže v Du bé.

Dubáček

Všichni jste co nejsrdečněji zváni
na vánoční koncert
pěveckého souboru Hvězd a
v kostele sv. Václava v Deš tné ,
a to v sobotu 15. prosince
od 18 hodin.
Přijďte se nechat okouzlit jedin ečnou
atmosférou a dostat se tak do spr ávné
předvánoční nálady.

ŠTĚDROVEČERNÍ BOHOSLUŽBY

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. 12. od 17 hodin se koná bohoslužba v kapli sv. Jana Nepomuckého na Dražejově.

Sport
KK Beringin bodoval

KK Beringin bodoval na MČR v Tradičním Karate. Rád bych vás informoval o účasti a úspěchu
KK Beringin z Dubé, na MČR ve Fudokan Karate – v Praze.
Dne 3. 11. 2012 se konalo MČR v Tradičním
Karate a díky předchozím úspěchům se členové
KK Beringin dočkali nominace a mohli předvést
velké konkurenci z Prahy, Brna, Kadaně, Ústí nad
Labem a dalším své umění.
Na začátku soutěže se předávaly ceny
a uznání za rok 2012 a členové Beringin byli
uznáváni a oceňováni až až, což bylo pěkné,
ale před MČR poněkud nepraktické, protože se
od oceněných očekávají výsledky, což zvyšuje
tlak na závodníka a teď bylo na čase obhajovat!
A ukazovat, že ocenění byla předána právem.
Vzhledem k velké účasti se začalo kolem
9. hodiny a poslední soutěžící sestupovali z ví-

tězných stupínků okolo 21. hodiny, což bylo pro
závodníky dost náročné.
Beringin soutěžil v klasických disciplínách
Kata (souhra akce, proti více soupeřům), Kumite a to jak řízené tak volné (kontaktní zápas mezi
dvěma soupeři) a kromě těchto disciplín si členové Beringin na poslední chvíli připravili i Enbu
(zápas dvou sehraných protivníků na čas) – to je
velice náročná disciplína a Beringin v ní exceloval! Jednotlivé členy nemohu komentovat, jelikož
jsem jako trenér plný emocí a dojmů a obávám
se, že bych v Dubáčku zabral moc místa. Konec
konců, vše je ve výsledkové listině a o úspěchu
není pochyb.
Snad bych jen rád zmínil nové členky Beringinu: Karolínu Daleckou, která posílila od září klan
karatistů Daleckých a paní Píchovou, která dokazuje, že tradiční karate je vhodné pro široký

KATA MLADŠÍ ŽÁCI 7 let a ml.
1. Hruška Marek
KK Beringin
KATA MLADŠÍ ŽÁKYNĚ 8-9 let
1. Hrušková Natálie
KK Beringin
3. Mojteková Eliška
KK Beringin
KATA MLADŠÍ ŽÁCI 11-10 let
4. Dalecký Karel
KK Beringin
KATA MLADŠÍ ŽÁKYNĚ 10 - 11 let
2. Podráská Marie
KK Beringin
KATA senioři (od 18.l.)
4. Hruška Marek
KK Beringin
jyu ippon kumite
MLADŠÍ ŽÁCI – 10-11 let
1. Dalecký Karel
KK Beringin
jyu ippon kumite
STARŠÍ ŽÁCI - 12-14 let,
3. Dalecký Lukáš
KK Beringin

KUMITE senioři
2. Hruška Marek
KK Beringin
Enbu mix mladší žáci/žákyně
1.Hrušková Natálie, Dalecký Karel
KK Beringin
2. Podráská Marie, Tomášek Václav,
KK Beringin
Enbu mladší žáci
1.Veselý Theodor, Horský Jan,
KK Beringin
2. Dalecký Lukáš, Krejčí Filip,
KK Beringin
3. Horský Jan, Exner Timotej,
KK Beringin
Enbu muži senioři
1.Dalecký Lukáš, Volejník Martin,
KK Beringin

okruh lidí a já se nebojím říci, že pro každého!
Mimo to, že se pravidelně účastní tréninků a díky
své píli s námi pěkně drží krok, nás přišly podpořit a fungovaly jako báječní koučové, což bylo
fantastické. Moc za to děkuji.
Děkuji i za výkony svých svěřenců, protože
svými výsledky né málo proslavují po celé republice město Dubá.
Na závěr bych rád upozornil na celoroční
nábor nových členů, a to ve všech věkových
kategoriích. Můžete se informovat na tel. čísle:
775 665 353.
Je pěkné, že jste byli úspěšní, ale aby to
tak zůstalo do budoucna a my úspěšní zůstali,
musíme pravidelně trénovat, vše je v trénincích
a pravidelnosti.
Tak jen tak dále, Dubští Beringiňáci, váš trenér Marek Hruška.

