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Vážení spoluobčané,
ač je to takřka neuvěřitelné, máme před sebou
poslední týdny roku 2011. Předcházející měsíc
byl poněkud hektický a došlo v něm k neplánovanému přestěhování mateřské školy do budovy
Základní školy Dubá. O tomto kroku jste se již
mohli dočíst nejen ve sdělovacích prostředcích,
ale také v oficiálních prohlášeních, které město
vydalo a zveřejnilo nejen na svých webových
stránkách. Pro ty, kteří přeci jen nejsou s celou
situací blíže seznámeni uvedu, že o přemístění MŠ jsem rozhodla z bezpečnostních důvodů
a na základě výsledků kontrolního měření, při
němž byl prostorách školky zjištěn nadlimitní
výskyt minerálních a azbestových vláken. Při
této příležitosti bych chtěla poděkovat všem,
kteří se na rychlém přestěhování školky podíleli, a to nejen zaměstnancům školky samotné, ale
také pracovníkům městské údržby, našim VPP
a v neposlední řadě také rodičům, kteří nejen,
že přiložili ruku k dílu, ale ve většině případů
chápali tento krok jako nezbytný, a to i když některým z nich na několik dní mírně zkomplikoval
situaci. Velké poděkování patří také paní ředitelce základní školy Mgr. Jindřišce Skalické za
vynikající spolupráci.
O dalším postupu v řešení otázky, jak naložit se stávajícím areálem mateřské školy, budou
zastupitelé rozhodovat na základě nových měření, která zde budou provedena odbornou firmou.
Výsledky nového měření ukáží, zda je koncentrace zmíněných azbestových vláken v MŠ sku-

foto Václav Zýval

Slovo úvodem
tečně tak vysoká, jak je psáno ve zprávě Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, která
měřením pověřila Zdravotní ústav v Liberci. Říci,
zda přistoupíme k sanaci, demolici či přestavbě
je v tuto chvíli tedy předčasné.
V souvislosti s přemístěním školky došlo
také k přestěhování Klubu malých Dubáčků
a Klubu seniorů, ti dostali k dispozici prostory
na malé škole. V původních prostorách bohužel
nemůže zůstat ani místní knihovna, která bude
až do kompletního přestěhování veřejnosti uzavřena. Podrobnosti o novém působišti knihovny se dozvíte na stránkách města, v Dubáčku
i v informačních letácích a na obecních vývěskách. Všem návštěvníkům knihovny děkuji jménem svým i paní knihovnice za pochopení.
Jak jsem zmínila již v minulém vydání Dubáčku, od 1. ledna 2012 začnou platit nová
pravidla pro přidělování městských bytů. Zatím, co dříve jsme při rozhodování o tom, komu
bude byt přidělen přihlíželi především k tomu,
jak dlouho má zájemce o byt podanou u města žádost, nově se žádost bude podávat na
konkrétní byt. Bytová komise bude přihlížet
zejména k sociální a bytové situaci žadatele či k tomu, zda se jedná o rodinu s dětmi,
občana s bydlištěm či zaměstnáním v Dubé,
ale také k tomu, zda nemá žadatel vůči městu
nesplacené závazky nebo není vlastníkem či
spoluvlastníkem jiné nemovitosti. Na základě
zjištěných skutečností sestaví bytová komise
pořadník zájemců o daný byt. O možnosti pro-

nájmu uvolněného městského bytu budou občané informováni vždy nejméně po dobu patnácti dní na elektronické úřední desce města,
v aktualitách na stránkách www.mestoduba.cz
a úřední desce MěÚ umístěné vedle radnice.
Byt určený k pronájmu si zájemci budou moci
v předem určený termín prohlédnout. Věřím, že
nová pravidla pro přidělování městských bytů
jsou nastavena tak, abychom pomohli těm, kteří
to budou nejvíce potřebovat a zároveň vybrali
takové nájemníky, kteří budou s majetkem města nakládat zodpovědně.
V krátkosti bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě krásného sobotního
podvečera spojeného s rozsvěcením vánočního
stromku a zahájením Vánoční výstavy v městské šatlavě. Poděkování patří i vám milí občané,
kteří jste se stejně jako v letech předešlých sešli
na dubském náměstí v hojném počtu a přivítali
společně nadcházející adventní čas.
Ráda bych vás ještě pozvala na tradiční
novoroční ohňostroj pořádaný městem Dubá
ve spolupráci s dubskými hasiči.
V úplném závěru tohoto sloupku bych vám
všem chtěla popřát ty nejkrásnější vánoční
svátky plné pohody a štěstí v rodinném kruhu.
Přeji vám, abyste do nového roku vkročili pravou nohou a pevným krokem.
Krásné Vánoce a mnoho úspěchů v roce
2012.
Mgr. Zdeňka Šepsová,
starostka města Dubá
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Střípky z radnice
Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města Dubá
s platností od 1. 1. 2012
telefon: 487 870 201

Žadatelé budou podávat žádost na nájem konkrétního bytu
Žadatel
Žádost může podat každý občan, kterému je
více než 18 let a je právně způsobilý k právním
úkonům.
Žádost může podat i občan, který je již nájemcem městského bytu, ale pouze za podmínky, že současně s nájemní smlouvou na nový
byt uzavře dohodu o ukončení nájemního vztahu k bytu, jehož je do té doby nájemcem.
Nemá-li žadatel v Dubé trvalý pobyt, písemně se zaváže, že po přidělení bytu se k trvalému pobytu v Dubé přihlásí a to nejpozději do
15 dní od podpisu nájemní smlouvy. V případě,
že se v termínu nepřihlásí k trvalému pobytu v
Dubé, stává se uzavřená nájemní smlouva neplatnou.
Zveřejnění nabídky
Vždy nejméně na 15 dní bude na úřední desce městského úřadu (vedle radnice) a v Aktualitách na internetových stránkách města Dubá
(http://www.mestoduba.cz) zveřejněna nabídka
volného bytu.
Nabídka volného bytu bude dále zveřejněna
na elektronické úřední desce městského
úřadu.

•
•
•

•
•

e-mail: mesto.duba@tiscali.cz

•

V nabídce bude vedle adresy, popisu bytu
a výše nájemného uvedeno i datum prohlídky
bytu a datum, do kterého lze podat žádost o nájem bytu.
Postup pro podání žádosti
Zájemce o byt si vyzvedne tiskopis žádosti včetně příloh v kanceláři správy domů a bytů
v budově Městského úřadu Dubá ve 2. patře.
Potřebné tiskopisy budou rovněž pro zájemce o byt uveřejněny na internetových stránkách města Dubá – městský úřad – správa bytů
a domů http://www.mestoduba.cz/mestsky-urad/
odbory-meu).
Vyplněnou žádost, popř. přílohu, podá zájemce o byt do data určeného v nabídce písemně na adresu: Městský úřad Dubá, odbor správy domů a bytů, Masarykovo náměstí 138, 471
41 Dubá nebo osobně v podatelně MěÚ Dubá
v přízemí.
Posouzení žádosti a výběr nájemce
Žádost posoudí bytová komise, která přihlédne především k sociální a bytové situaci žadatele
nebo k veřejně prospěšnému cíli přidělení bytu
a sestaví pořadí zájemců.
Komise při posuzování zohlední rovněž
zda je žadatelem rodina s dětmi, zda jde o občana s bydlištěm nebo zaměstnáním v Dubé,

•
•
•

•
•

Měření v mateřské škole

Výsledky měření koncentrace azbestových a minerálních vláken v Mateřské škole Dubá, které na
objednávku Krajské hygienické stanice Libereckého kraje provedl Zdravotní ústav se sídlem v Liberci, vykazovaly překročení povolených limitů,
a to hned několikanásobně. Z bezpečnostních
důvodů jsem okamžitě po obdržení výsledků nařídila provizorní přemístění školky do budovy
Základní školy Dubá. Hlavním cílem je zajistit pro předškoláky i personál školky bezpečné

a zdravotně nezávadné prostředí. Na základě
konzultace s odbornou firmou bude v nejbližší
možné době provedeno další kontrolní měření,
na jehož základě bude teprve možné potvrdit
nebo vyvrátit, dosud naměřené hodnoty. Tímto
se omlouváme rodičům dětí z MŠ za komplikace spojené s náhlým přesunem školky a věříme,
že tento krok, který jsme byli nuceni podniknout,
chápou jako nezbytný.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

Dubáček
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JUBILEA

zda a z jakého důvodu je žadatel dlužníkem
města, zda s ním v minulosti nebyl ukončen
nájemní poměr z důvodu neplacení nebo špatného užívání bytu, zda je žadatel vlastníkem
nebo spoluvlastníkem jiné nemovitosti určené
k bydlení a k důvodům, proč ji nemůže užívat
k bydlení apod.
Konečné slovo patří starostce města, která
rozhodne, se kterým z doporučených zájemců
bude uzavřena nájemní smlouva.
Doba trvání nájemní smlouvy
U nově uzavíraných nájemních smluv se
uzavírá nájemní vztah obvykle na dobu určitou
6 nebo 12 kalendářních měsíců.
Při splnění podmínek řádného užívání bude
nájemní vztah bez dalšího obnoven vždy na období dalších 6 nebo 12 kalendářních měsíců.
Podmínkami řádného užívání bytu se rozumí, že bude včas hrazeno nájemné včetně záloh
na služby a budou dodržovány podmínky užívání bytu a společných prostor uvedené v nájemní
smlouvě a právních normách.
Byty zvláštního určení
Výše uvedený postup se nevztahuje na byty v domech č. p. 200 ul. Požárníků, Dubá a č. p. 15 ul.
Masarykovo náměstí, Dubá. Přidělování těchto
bytů se řídí zvláštními pravidly.

•
•
•
•

UZAVŘENÍ SBĚRNÉHO
DVORA DUBÁ
Vážení občané, dovoluji si vás
upozornit, že ve dnech 20.12.2011
až 1.1.2012 včetně, bude sběrný
dvůr Dubá uzavřen z důvodu
čerpání řádné dovolené. Otevřen
pro veřejnost bude SD Dubá opět od
2.1.2012. Děkujeme za pochopení.

Z městské matriky

Antalová Albína, Dubá
Valenta Jaroslav, Heřmánky
Dubová Anna, Dubá
Himmer Miroslav, Dubá
Vrátilová Hana, Dubá
Mečíř Jaroslav, Dubá
Šimová Helena, Dubá
Knot Josef, Dubá
Duba Milan, Dubá

NAROZENÍ

Stránská Adéla, Dubá
Lámer Pavol, Dubá
Ranglová Leontýna, Horky

ÚMRTÍ

Cmuntová Anastazie, Zátyní
70 let
84 let
81 let
75 let
70 let
75 let
70 let

Z

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 112 – Integrovaný záchranný systém,
hasiči – 150, záchranná služba – 155, policie – 158, hasiči Dubá – 725 076 553
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Usnesení č. 9/2011 ze dne 24. listopadu 2011 z ustavujícího 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 upravený program veřejného zasedání Zastupitelstva města Dubá č. 9/2011.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
2) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu paní Mgr. Janu Maškovou a pana Lubomíra Wagenknechta a zapisovatele
usnesení pana Václava Hátle.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 8/2011 ze dne 20. října 2011
včetně nedořešených bodů z předchozích
usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 8/2011
kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha
k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě písemné žádosti (složka č. 22/11), vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje městských pozemků: část p.p.č.
989/1, zahrada, část p.p.č. 1303/2, ostatní
plocha, o celkové výměře cca 220 m2, v obci
Dubá, katastrální území Korce. Výměra a rozsah pozemků bude upřesněna geometrickým
plánem.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě písemné žádosti
(složka č. 30/11), vyhlásit a zveřejnit záměr
prodeje městského pozemku: p.p.č. 443/11,
trvalý travní porost o výměře 453 m2, v obci
Dubá, katastrální území Deštná u Dubé.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě písemné žádosti (složka č. 31/11), vyhlásit a zveřejnit záměr
prodeje městského pozemku: část p.p.č. 2503/
1, trvalý travní porost o výměře cca 1 300 m2,
v obci Dubá, katastrální území Dubá. Výměra
a rozsah pozemku bude upřesněna geometrickým plánem.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn,
žádost č.ev. 27/11): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o p.p.č. 2767/3,
ostatní plocha o výměře 93 m 2 , v obci Dubá,
katastrální území Dubá. Strana kupující: pan
J.D. a pan F.D., kupní cena činí 3 720,- 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: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
5a) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočtovou změnu č. 5 rozpočtu
města Dubá na rok 2011, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá a na internetových stránkách města Dubá.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Finanční výbor se dne
21. 11. 2011 seznámil s hospodařením města
ke dni 31. 10. 2011. Příjmy od počátku roku jsou
24 milionů 859 tisíc Kč, výdaje jsou 22 milionů
413 tisíc Kč. Výsledek hospodaření je + 2 miliony 446 tisíc Kč. Ke dni 31. 10. 2011 byl stav
finančních prostředků města Dubá 9 milionů
425 tisíc Kč.
Finanční výbor se dále zabýval kontrolou pokladen města Dubá. Konstatoval, že fyzický stav
hotovosti v pokladně hlavní činnosti i hospodářské činnosti odpovídá stavu účetnímu. Současně byly zkontrolovány také ceniny a nebyl
zjištěn rozdíl. Namátkově byly zkontrolovány pokladní doklady a nebyly zjištěny závady.
Úpravu rozpočtu města Dubá č. 5/2011 se do
rozpočtu města zapojují finanční prostředky
za prodeje obchodů v prodejním středisku ve
výši 3 555 tisíc Kč, obdržené dotace za září
a říjen ve výši 527 tisíc Kč a snižují se příjmy,
kde je již jasné, že nebude dosažené plánované výše – např. u příjmů z bytového hospodářství o 250 tisíc Kč a příjmů za prodeje pozemků
o 400 tisíc Kč. U výdajů jde především o zapojení přijatých dotací k jednotlivým paragrafům,
kde dochází ke spotřebě dotací např. veřejně
prospěšné práce, městské lesy nebo hasiči.
Celkově budou příjmy zvýšeny o 3 miliony 496
tisíc Kč a výdaje o 552 tisíc Kč. Plánovaný výsledek hospodaření je po úpravě č. 5/2011
+3 miliony 450 tisíc Kč.
5b) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se provedených
kontrol pokladen města Dubá a stavu finančních
prostředků města Dubá ke dni 31. 10. 2011, který je 9 milionů 425 tisíc Kč.
6) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený plán společných zařízení v rámci zpracovávané Komplexní pozemkové úpravy Dubá,
viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě
Dubá.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0

7) PROJEDNALO předložený písemný návrh společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., provozovna Česká Lípa o uzavření
dodatku č. 5 ke smlouvě o nakládání s komunálním a separátním odpadem číslo 00107 ze
dne 1. 4. 2007, který se týká navýšení cen za
zneškodňování komunálních a separovaných
odpadů ve městě Dubá na rok 2012.
ROZHODLO na návrh paní starostky přistoupit na navýšení ceny stanovené ve Smlouvě o nakládání s komunálním a separátním odpadem číslo 00107 ze dne 1. 4. 2007 z částky
621,- Kč včetně DPH (na osobu nebo rekreační
objekt) na částku 636,42 Kč včetně DPH (na
osobu nebo rekreační objekt) s účinností od
1. 1. 2012.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: K navýšení ceny došlo
z důvodů inflace a zdražování nafty. Občané
budou nadále za odvoz odpadu platit 450,- Kč
za rok, chybějící částku do výše 636,42 Kč zaplatí město ze společného rozpočtu.
8) SCHVÁLILO na návrh paní starostky uzavřít mezi městem Dubá a obcí Chlum předloženou smlouvu o zabezpečení požární ochrany
obce Chlum, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Pro obec Chlum budeme nadále zabezpečovat požární ochranu dle
navržené smlouvy. Obec Chlum se bude podílet na výdajích JPO II/1 SDHO Dubá částkou
100 000,- Kč ročně.
9) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
a) rekonstrukce místních komunikací
v Dubé, Nedamově, Deštné a Zakšíně
b) výměny oken na městské budově čp.
192 ve Školní ulici v Dubé
c) oprav dvorních štítů městských budov
čp. 45 a 46 na Masarykově náměstí v Dubé
d) vybudování nové kanalizační přípojky
k městské budově veřejného WC v Dubé
e) restaurování kamenného podstavce
a křížku stojícího na návsi ve Dřevčicích
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka Města Dubá,
Tomáš Novák, místostarosta Města Dubá

Příští veřejné
zasedání zastupitelstva
se bude konat 15. 12.
od 18.00 v Dubé.
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Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v říjnu

l Dne 16.10.2011 byla jednotka v 15:22 hodin vyslána k dopravní nehodě
motocyklu na komunikaci I. třídy číslo 9 v katastru obce Deštná s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Před výjezdem k místu zásahu byla jednotka
Operačním střediskem Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa odvolána zpět na základnu.
l Dne 20.10.2011 od 07:39 do 09:15 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy číslo 9 v KÚ Jestřebí s technikou RZA I Nissan
Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu, provedeném průzkumu
a zahlášení se veliteli zásahu byla zjištěna dopravní nehoda nákladního

Tříkrálová sbírka
již pojedenácté

První lednový týden proběhne na celém území
České republiky již pojedenácté největší dobrovolnická akce u nás s názvem Tříkrálová sbírka,
kterou pořádá Charita Česká republika. Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám
s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Do ulic obcí a měst vychází
více než 14 tisíc kolednických skupinek (přibližně
50 000 dobrovolníků) a výnos sbírky činí zpravidla něco mezi 45 – 60 miliony korun. Sbírka má
ustálená pravidla. Vedoucím skupinky musí být
dospělá osoba vybavená průkazem koledníka.
Skupinka chodí od domu k domu nebo koleduje v ulicích, nosí lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovává je drobnou pozorností.
Současně koledníci prosí o finanční příspěvek
do úředně zape- četěné kasičky, opatřené
charitním logem.
V naší obci bude
zajišťovat Tříkrálovou sbírku Farní charita Česká
Lípa a zapojí se celá základní
škola
se svými žáky
i pedagogy. Bude
uskutečněn průvod ulicemi města Dubá. Charita
si za svůj záměr na využití získaných prostředků
z Tříkrálové sbírky zvolila dotaci nákupu nového
tranzitního vozu do projektu Sociální automobil.
Tento projekt slouží již pět let k přepravě zdravotně handicapovaných dětí ze školy a do školy.
Přejeme všem krásný a pohodový adventní čas.
Mgr. Jindřiška Skalická, ředitelka školy

PLACENÁ INZERCE

Tesaři

truhláři

Beneš

l
l
nabidka prací: rekonstrukce roubených chalup,
stavba nových roubených chalup,
půdní vestavby,
krovy nové i opravy,
altány, pergoly, venkovní stání pro auto,
plotové dílce,
truhlářské a pokrývačské práce
Kontakt tel: 777 619 989,
723 878 264 Martin Beneš
e-mail: tesari.benes@centrum.cz

automobilu a dodávky na jestřebské křižovatce. Na místě byly tři zraněné
osoby, z toho jedna zaklíněná pod předním kolem nákladního automobilu.
Jednotka z HZS ÚO Česká Lípa provedla vyproštění pomocí hydraulického
vyprošťovacího zařízení a zvedacích vaků. Ostatní JPO provedly protipožární opatření (odpojení AKU) a zajištění úniku provozních kapalin. U nákladního automobilu došlo k proražení nádrže, ze které se jímala unikající
nafta. Asanace úniku byla provedena sorbentem Eco-dryl. Na místě dále
zasahovala JSDHO Doksy, Policie ČR a Záchranná zdravotní služba.
Jaroslav Hoza

Poutníci na Nedvězí

Již 11. ročník výstupu na Nedvězí proběhl v pátek
28. října. Ve 13,00 hodin se na náměstí v Dubé
sešlo 40 poutníků – skalních příznivců i nováčků
– a jedna psí slečna Malenka, aby společně prošli podzimně zbarvenou přírodou k vrcholu Nedvězí. Někteří odvážlivci zvolili trasu Pramenným
dolem, přestože bahýnko v tomto prostoru bylo
více než jasné. Většina poutníků dorazila k vrcholu po silnici a vrchol byl dosažen v 15,30. Společná fotka a upomínkový diplom se staly dokladem

PLACENÁ INZERCE

UHELNÉ SKLADY DOKSY
AREÁL NÁDRAŽÍ

Nabízejí uhlí
Ledvice
ořech I.
ořech II.
kostka
Polsko
ořech
Německo brikety
Pospíšil Miroslav
Tel.: 777 191 858

o účasti na pochodu. Ozvaly se hlasy, proč ne
častěji, proč ne s buřtíky.
Protože nás účast a tato reakce moc potěšily,
rozhodli jsme se připravit pro poutníky překvapení, a to na 8. května 2012. Věříme, že i tento pochod získá své skalní příznivce a stane se
také tradicí.
Děkujeme moc panu Milanovi Fléglovi, který
se jako vždy postaral o tatrankový doping.
Jana a Pavel Maškovi

PLACENÁ INZERCE

UHELNÉ SKLADY
PROVODÍN
Iveta Procházková

Prodej Ledvického uhlí:
Ořech 1
290,- Kč/q
Ořech 2
205,- Kč/q
Kostka
305,- Kč/q
Ceny jsou uvedeny včetně DPH
a dopravy do 15 km.
Při každém nákupu nad 20 q
dostanete dárek.
Uhlí je skladováno pod střechou.
Tel: 737 284 652, 606 418 008

Dubáček -
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ZAJÍMAVOST Z PŘÍRODY DUBSKA

Výr velký
Na skalních římsách v CHKO Kokořínsko žije výr
velký (Bubo bubo), naše největší sova z čeledi
puštíkovitých (Strigidae). Mohutná silueta sedícího ptáka je snadno rozpoznatelná i pro výrazná

peříčka na hlavě, která tvoří pohyblivé chvostky,
připomínající ouška. Délka těla tohoto mohutného ptáka se pohybuje od 60 do 70 cm s rozpětím křídel okolo 170 cm. Váží většinou 2 – 3 kg,
ale někteří jedinci mohou dosahovat i váhy 4
kg. Samice bývá mohutnější než samec, mívá i
větší rozpětí křídel. Zbarvení je proměnlivé, od
světle žluto a rezavohnědé po tmavěji hnědou.
Má výrazně tmavší horní část těla, na břiše je
světlejší odstín s tmavými podélnými skvrnami
a příčným mramorováním. V letním období je
zbarvení světlejší. U očí a v okolí zobáku má
výr světlejší, téměř bílé skvrny. Nohy a prsty jsou
porostlé jemnými, zpravidla žlutohnědými až rezavými pírky. Duhovka očí je oranžová. Mláďata

Otevírací doba lékárny
v Dubé
PO
ÚT

9:00 – 12:00
9:00 – 12:30
a 13:30 – 15:30
ST ZAVŘENO
ČT ZAVŘENO
PÁ 10:00 – 14:00
SO 3., 10. a 17. 12.
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).

jsou porostlá zprvu jemným žlutobílým prachovým
peřím, po opeření mají méně výrazné zbarvení a
kresbu než dospělí jedinci.
Výr velký je noční samotářský pták. Jeho potrava se skládá z malých obratlovců, především
hlodavců, ale i z ptáků, obojživelníků a ryb. Loví
také ježky a jeho kořistí se může stát i zajíc či
králík. K lovu využívá především sluch, jeho lovecký revír může dosahovat až 15 km kolem
hnízda. Jako ostatní sovy létá velmi tiše. Vyhledává skalnaté lokality, kde také v prohlubních
skal hnízdí. Někdy si k hnízdění vybere jen vhodný terén na stráni, vyjímečně dutinu stromu. Výr
velký tvoří stabilní partnerské páry a bývá dlouhá
léta věrný jednomu hnízdišti. Na přelomu března a dubna snáší samice 2 – 5 bílých vajec. Na
nich sedí jen samice, samec ji krmí. Po 5 týdnech
se mláďata vyklubou, letuschopná jsou přibližně
po 9 týdnech, rodiče je ale i po této době krmí.
Vzhledem k tomu, že výr velký hnízdí na málo
chráněných místech, často bývá jeho hnízdo
zničeno. Největším nepřítelem výra velkého je
člověk, ale často jej napadají jiní dravci, předevší z řádu havranovitých. Toho bývalo využíváno myslivci k lovu dravců takzvaně na výrovku,
kdy na připoutaného živého výra útočili jiní dravci – tento způsob lovu je již zakázán. Výr velký
dosahuje pohlavní dospělosti ve věku 2 – 3 let a
dožívá se až 60 let.
Areál rozšíření výra velkého zahrnuje téměř
celou Euroasii, kromě jižních a nejsevernějších
oblastí. Výr velký byl považován za cennou trofej, proto byl v Evropě téměř vyhuben. V průběhu 20. století jeho počty mírně stoupaly. Nyní je
výr velký chráněn Bernskou úmluvou o ochraně
evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících
živočichů a přírodních stanovišť, dále CITES, což
je úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými
druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin, a také vyhláškou Ministerstva životního
prostředí ČR č. 395/92 Sb., podle níž je výr velký vyhlášen ohroženým druhem.

Ačkoliv je výr velký považován za ptáka,
vyhledávajícího klidná a opuštěná místa, v poslední době, dle vyjádření Věry Gilové, která
v Dubé provozuje specializovanou ptačí ZOO,
se projevují určité změny chování, kdy se tyto

velké sovy vyskytují i v blízkosti lidských obydlí. V Jestřebí se samice výra velkého zranila
o dráty elektrického vedení. Letos na podzim
v Dubé dokonce výr velký zapadl do mezery
mezi ploty u mateřské školy. Učitelky požádaly paní Gilovou o pomoc, ta výra vyzvedla
a odvezla do lesů bývalého vojenského prostoru u Mimoně. Tento výr bezpochyby pocházel
z okolí Nedamova a Blateček, kde ho až do nehody lidé často slýchali.
–myš–

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 10. 12.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

pátek 23. 12.
MUDr. Vladimíra Černá
Osvobození 446, Kam. Šenov
tel. 487 767 614

středa 28. 12.
MUDr. Miroslav Pelc
Purkyňova 158, Nový Bor
tel. 487 524 328

neděle 11. 12.
MUDr. Marina Taranová
Tovární vrch 78, Doksy
tel. 487 883 935

sobota 24. 12.
MUDr. Martin Mareš
Komenského 358, Cvikov
tel. 487 751 431

čtvrtek 29. 12.
MUDr. Jitka Makovičková
Havlíčkova 433, Česká Lípa
tel. 487 521 356

sobota 17. 12.
MUDr. Marcela Klementová
Nové Město 277, Dubá
tel. 487 870 388

neděle 25. 12.
MUDr. Jiří Voříšek
Dlouhá 99, Jablonné v Podj.
tel. 487 762 377

pátek 30. 12.
MUDr. Karla Ponikelská
Revoluční 164, Stráž p. R.
tel. 487 851 719

neděle 18. 12.
MUDr. Ladislav Záruba
Jižní 1903, Česká Lípa
tel. 487 871 429

pondělí 26. 12.
MUDr. Miroslav Kopřiva
28. října 3004, Česká Lípa
tel. 487 520 706

sobota 31. 12.
MUDr. Marina Taranová
Tovární vrch 78, Doksy
tel. 487 883 935

čtvrtek 22. 12.
MUDr. Ilona Tulisová
Revoluční 164, Stráž p. R.
tel. 487 851 360

úterý 27. 12.
MUDr. Milena Horáčková
Mariánská 845, Česká Lípa
tel. 487 521 662

neděle 1. 1. 2012
MUDr. Jitka Červenková
Nám. Svobody 250, Zákupy
tel. 487 726 134
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Kolem Vrabcova

Na kratší, přibližně sedmikilometrovou, procházku se z Dubé vydáme po červené turistické značce mladou lipovou alejí do Rozprechtic. V místech, kde silnice schází lesem dolů si můžeme
všimnout po levé straně menších lomů na pískovec. Po těžbě dřeva se zde také odhalily dříve
nezřetelné skalní partie. Za hájovnou je vlevo za
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Vyjdeme na zeleně značenou lesní cestu,
vlevo naproti nám z ní odbočuje neznačená cesta. Půjdeme po ní, míjíme tabulku s označením
přírodní rezervace, cesta se stáčí vpravo, po
pravé straně máme rezervaci, vlevo skalnatou
stráň. Neodbočujeme, jdeme stále po této viditelně velmi používané cestě. Vede úpatím stráně, opět se stáčí doprava, zpod cesty napravo
vytéká drobný potůček. Jdeme v přímém směru
až na rozcestí u velkého skalního zubu, který je
vlevo vedle cesty. Zde se dáme doprava k označení rezervace a dále po cestě stoupáme nahoru. Na návrší je po pravé straně osamělé nahé
skalisko. Cesta se kolem něj stáčí, přicházíme

Odhalené skalní partie

stromy velký lom s mnoha útvary, vniklými odtěžením kamene. O něco dále pak jsou do skály
vyhloubeny starý již nefunkční náhon a prostup
pro potok.
Za bývalým Šibeničním mlýnem zabočíme
po zelené turistické značce doprava směrem
k Vrabcovu. I v zimním období je Přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky, která se v údolí

Naučná stezka odbočuje doleva

Cesta stoupá do návrší

Po naučné stezce k vysokému smrkovému lesu

Přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky

rozkládá, velmi zajímavá. Poučit se o mokřadech
můžeme u informační tabule vedle cesty. Po pravé straně mostku se v potoce otáčí kolo miniaturního vodního mlýna.
O něco dále vlevo odbočuje vzhůru strání
naučná stezka, značená zeleným kosým pruhem. Půjdeme po ní, pěšina je poničená těžbou
dřeva. Jdeme v přímém směru, pěšina posléze
vede vysokou trávou napříč pasekou. Pak pěšina uhýbá napravo a mírně stoupá k vysokému
smrkovému lesu. Na kraji stojí informační tabule
s textem o pískovcích a borových lesích. Pokračujeme dále po značce naučné stezky, neodbočujeme, až se dostaneme na rozcestí několika
pěšin, kde se dáme stále po značce dolů a scházíme do údolí. Vlevo za stromy se tyčí mohutné
skalní bloky.

Nahý kamenný blok na vršku

Značená pěšina vede do údolí

na rozcestí. Hlavní trasa cesty vede k mladými
buky osázené pasece, ale my se dáme vlevo,
kde odbočuje hluboký úvoz. Můžeme jít dnem
úvozu nebo pohodlněji cestou po jeho horní hraně, kolem krmelce.
V místě, kde úvoz ústí do údolí, sejdeme z horní cesty dolů. Kdybychom po ní šli
dále, dostali bychom se do Deštné. Půjdeme
ale údolím k 9 mostku a přes něj k roubené-

Dubáček -
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Cesta úžlabím vzhůru

Hluboký úvoz a pěšina nad ním

Cesta vede údolím

Úvoz

Smrk ztepilý na Vrabcově

Skalní bloky vpravo vedle cesty

K soše sv. Prokopa

rem k soše sv. Prokopa. U sv. Prokopa se polní
cestou dáme doleva zpět do Dubé.
–myš–

Mostek u Vrabcova

mu domu, před kterým roste nádherný obrovský smrk ztepilý, nesoucí označení Památný
strom. Hned za domem odbočíme vlevo do
travnatého údolí se stožáry vysokého napětí.
Vpravo posléze vidíme oblé sklály, vlevo mysliveckou kazatelnu. Pokračujeme cestou podél
skal až k mohutné lípě, u které odbočíme doprava cestou mezi zajímavými skalními bloky.
Vystoupáme na návrší a doprava vyjdeme do
březového háje. Tam se cestou nad hlubokým
úvozem dáme doleva. Cesta posléze schází
na dno úvozu, zahýbá vlevo, následně vpravo
a stoupá na kraj lesa. Podél kraje lesa půjde-

Odbočka doprava

me doprava, kolem myslivecké kazateleny půjdeme dál podél pole a u další kazatelny, kde
je rozhraní dvou polí, bývá vyjetá cesta smě-

Dubá jak na dlani
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PLACENÁ INZERCE

UHELNÉ SKLADY LUKA
Markvart Ladislav

Ořech – I (Ledvice)
Ořech – II (Ledvice)
Kostka

Polské uhlí
Uhelné brikety
Dřevěné brikety

Uhlí je skladováno v hale. Rozvoz vozy Man a Multikar.
Doprava zdarma + složení pásovým dopravníkem zdarma.
Tel. 723 524 112

Prodej palivového dřeva
Štípané i metrové. Rozvoz zajištěn.
Kontakt: Ivan Řezáč, tel. 725 733 915

nově otevřeno v areálu pily Luka

Dubáček -
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Dubské mažoretky
Obnovují svou činnost

Děvčata, která by měla zájem s námi
obnovit krásnou dubskou tradici,
nechť nás kontaktují
e-mailem nebo smskou
(prosily bychom uvést celé jméno, věk
a kontaktní telefon či e-mail – nejlépe obojí)
Kontakty:
Tel.: 736 782 738
e-mail: dubskemazoretky@centrum.cz
V prosinci proběhne informativní schůzka,
jejíž termín a místo konání
Vám včas upřesníme.
Na spolupráci se těší
Šárka Kubíková, Lucie Heringová,
Aneta Kučerová a Anna Fuxová

Ze života škol
Návštěva burzy Pohled z venku,
Naše nové
který pohladí po duši zvířecí zlatíčko

Ve dnech 9. a 10. listopadu se v České Lípě konal již
15. ročník Burzy středních škol a učilišť, kterou pořádá SOŠ a SOU Česká Lípa ve spolupráci s Úřadem
práce Česká Lípa, městem Česká Lípa a Pedagogicko-psychologickou poradnou v České Lípě.
Naše škola využila nabídky těchto organizací
a také se akce zúčastnila. Spolu s Mgr. Čavnickou,
učitelkou předprofesní přípravy a Bc. Věrou Valovou, výchovným poradcem, si budoucí absolventi
naší ZŠ ve středu 9. listopadu prohlédli bohatou
nabídku učebních oborů na jednotlivých stáncích
středních škol, podiskutovali s žáky či učiteli těchto
škol a získali tak cenné informace o možnostech dalšího studia. V závěru si mohli také v přilehlých prostorách prohlédnout práce jednotlivých oborů, které
se na SOŠ a SOU Česká Lípa vyučují.
Letos přijal pozvání na tuto akci i zákonný zástupce, který využil nabídky bezplatné dopravy na
tuto akci, neboť autobus hradila SOŠ a SOU Česká Lípa.
Bc. Věra Valová

Vážená paní ředitelko,
o tomto víkendu (19. - 20. listopadu 2011) jsem se
organizačně podílel na závodech v orientačním
běhu v Dubé, s noclehem ve vaší škole. Rád bych
Vám touto cestou vyjádřil nadšení z prostředí školy
– měl jsem šanci vidět třídu, ve které jsme nocovali
a moc se mi líbilo, jak se děti zapojují do třídění
odpadu a dalších zelených aktivit. Podle internetových stránek děláte spousty dalších zajímavých
projektů.
Pokud byste v budoucnu hledala pedagogickou
sílu, prosím tímto o zařazení k případným uchazečům.
S přátelským pozdravem, Jan Vosatka
Děkujeme za krásná slova, je to veliké povzbuzení
do další práce.
Mgr. Jindřiška Skalická, ředitelka školy

NESTŮJTE ZA DVEŘMI A POJĎTE DÁL.
Rádi Vám přiblížíme každodenní život na naší Základní škole Dubá
dne 19. 12. 2011 v době od 8,00 hod. do 16,00 hod.
Nahlédnout můžete do běžných tříd, ale i speciálních učeben,
zavzpomínat si na svá školní léta a zúčastnit se výuky.

V pátek 4. listopadu odpoledne zvoní telefon:
„Paní Mašková, jsem v útulku v Kozlech a chci
se zeptat, jestli byste nechtěli ke zvířátkům fretku?“, volá Zuzka Martínková, ekoložka našeho
města. No, první reakce byla zamítavá, protože
vím, že fretky mají svůj specifický zápach.

Jenže tady šlo o asi dva roky starého vykastrovaného fretčího kluka, který se dostal do
útulku po odchycení policií. Je úžasný, nádherně
vybarvený, hravý, chodí na svůj záchod, no prostě zlatíčko. Dostal jméno Fredy. Jak to víme? No
Fredoušek u nás bydlí, má terárium po leguánech
a běhá volně po chovatelské třídě.
Zuzko, moc děkujeme.
Jana, Pavel, děti
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Ekokultura

Pohádka O Lesíčkovi zpříjemnila pondělní dopoledne dětem z I.stupně Ekoškoly Dubá. Humorně laděná pohádka o lesním skřítkovi, kterému uletěly včely do bavorského lesa, protože se

o svůj moc nestaral, děti rozesmála a vtáhla je
do děje. Putování Lesíčka za včelami, pomoc zvířátek a dětí přinesla dobrý konec. Pohádka byla
živá a dětem se líbila.
Mgr. Jana Mašková

Rodilý mluvčí
v naší škole

V měsíci říjnu a listopadu jsme s radostí uvítali možnost pozvat do školy p. Carpentera, angličana, který v současné době žije v Kanadě.
Požádali jsme ho o účast v hodinách anglického
jazyka, aby si žáci sami na sobě ověřili, zda rozumí rodilému mluvčímu a jak jsou schopni komunikovat.
P. Carpenter navštívil hodiny 4., 7. a 9. třídy
spolu se svojí manželkou. Byly to velmi zajímavé
hodiny, protože ve výuce jsme se střídali a žáci
se přesvědčili, že výklad a procvičování různých
jevů na naší škole probíhá správným způsobem.
Také se přesvědčili o nutnosti dostatečné slov-
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Dubáček

Logická olympiáda Bodlinky pracovaly
Ve dnech 1. – 8. října proběhlo na ZŠ Dubá
školní kolo Logické olympiády pořádané Mensou České republiky.
Olympiády se zúčastnili žáci 1. i 2. stupně.
První stupeň reprezentovali Jan Horský, Nikola
Haltmarová a Karel Mareš (všichni z 5. ročníku),
z druhého stupně se zúčastnili), Karolína Pangrácová (6. ročník), Nikola Baloušková, Martina
Holíková, Ondřej Vít, Leona Jeništová (8. ročník),
Vít Svoboda, Kateřina Bouchnerová, Milan Petrik
a Dominik Šesták (9. ročník).
Všichni jmenovaní, kteří se zúčastnili logické
olympiády se umístili v první polovině uspěšných
řešitelů jak v kraji, tak v celé České republice.
V rámci Libereckého kraje se celkem zúčastnilo
379 řešitelů a v České republice 10 548 řešitelů.
Do krajského kola v Liberci postoupila Nikola
Baloušková z 8. ročníku, která se sice neumístila na předních místech, přesto zabojovala, ze
49 účastníků v kategorii B byla na 35 – 49 místě.
Na těchto místech už pořadí stanoveno nebylo.
Ale i to je uspěch dostat se do krajského kola.
Nikole blahopřejeme a všem ostatním zúčastněným děkujeme.
Ing. Jiří Ehrenberger

Studánku U skokana Bodlinky opečovávají již od
roku 2005. Voda sice není pitná, ale je důležitým zdrojem života pro živočichy a rostliny. Své
jméno dostala podle obyvatele studánky, skokana hnědého.

Naše školka se zapojila do projektu Zelená škola
a umožňuje tak žákům a učitelům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo,
ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace
vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého
chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.
Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností
a baterie mohou návštěvníci školky jednoduše
odkládat do sběrného boxu, který bude umístěn v prostorách školky. Projekt naší školce také
umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci vel-

kého elektroodpadu. Máme v plánu zajistit asi
dvakrát do roka v rámci projektu Zelená škola
návštěvníkům školy a zaměstnancům i odvoz
velkého elektroodpadu.
Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru
a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení, která obsahují mnohé nebezpečné látky.
Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém, a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění,
recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé
České republice.
Rodičům děkujeme za spolupráci.
Bohumila Mynaříková, MŠ

Na své čtvrteční schůzce 3. listopadu se
Bodlinky vydaly vysvobodit studánku z návalu
spadaného listí. Práce jim šla od ruky, hrabaly,
zametaly a hledaly. Koho? No přeci skokánka.
A podařilo se. Skokaní mimino přišlo zkontrolovat, kdo se ulejvá a kdo si zaslouží odměnu.
Jana, Pavel, Bodlinky

Jsme Zelená škola

KLUB MALÝCH DUBÁČKŮ
KLUB MALÝCH DUBÁČKŮ JE PŘEMÍSTĚN DO BUDOVY MALÉ ŠKOLY V DLOUHÉ ULICI !!!
Rodinné centrum KmD je otevřené každé pon- CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
dělí a středu vždy 8-12 hodin.
Cvičíme v obvyklém čase 15:50-17 hodin v těPondělí – pohybové, řečové a hudební hry locvičně ZŠ.
a angličtina pro nejmenší
S sebou přezůvky se světlou podrážkou. PříspěStředa – volná herna
vek na úhradu tělocvičny – členové KmD 10,- Kč
Vstup do herny – členové KmD zdarma, nečle- za dítě, nečlenové 20,- Kč za dítě. Vede Martina
nové 15,- Kč za dítě
Šepsová, tel.: 606 826 945.
ní zásoby, na což je také p. Carpenter upozornil, a zdůraznil nutnost opakování a procvičování doma.
Kromě přímé výuky se žáci dověděli zajímavé informace o Vánocích v Anglii a Kanadě, jaká
jídla na tyto nejoblíbenější svátky připravují a jak
tráví vánoční čas, jaká zvířata žijí v Kanadě, o jeho setkání s medvědem i o jeho rodině, o oslavě
Halloweenu.
Chci p. Carpenterovi poděkovat, že při návštěvě naší oblasti si udělal čas a strávil s námi
zajímavé a hezké chvíle a doufám, že budeme
mít možnost se s ním ještě setkat. Žáci manželům Carpenterovým darovali keramického Dubínka, což je velice překvapilo a dojalo.
Alena Adámková

Naše sportovní úspěchy

Eliška Mojteková a Natálka
Hrušková z Ekoškoly Dubá se
zúčastnily VIII. Mistrovství ČR
v tradičním karate Fudokan, které
proběhlo 5. listopadu 2011 v Praze.
Naše velmi úspěšné druhandy si
přivezly celkem tři zlaté medaile
a jednu stříbrnou.
Gratulujeme moc a moc!
Mgr. Jana Mašková

Dubáček -
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Mortimer English Club...

...Vám přeje krásný a klidný advent, Vánoce strávené nejlépe v rodinném kruhu a mnoho dobrého
do roku 2012!
Co je to Mortimer English Club? Výukový
koncept, který Vás rozmluví, angličtina pro děti,
mládež, dospělé i seniory. Výuka probíhá konverzační metodou, formou her a rozhovorů; vhodné
pro úplné začátečníky i pokročilé pro prohloubení znalostí a rozmluvení se; uvolněná, příjemná
a zábavná atmosféra; nabízíme víceleté navazující kurzy pro děti i dospělé; kurzy a metody výuky jsou vyvinuty speciálně pro jednotlivé věkové
skupiny; metoda je ověřena více než 20 lety zkušeností a praxe, dnes se učí ve 20 zemích světa;
lektorky hovoří plynně anglicky, pravidelně si aktualizují materiály a vzdělávají se v metodě.
Přímo v Dubé jazyková škola začala fungovat
v lednu tohoto roku, kdy proběhly první ukázkové
hodiny, přihlásili se první žáčci a studenti a výuka začala první týden v únoru, mile nás překvapil
zájem o výuku, již v lednu jsme měli 30 studentů
a od té doby počty rostou.
V listopadu jsme otevřeli kurz pro nejmenší
děti v České Lípě v mateřském centru Pumpkin
a připravujeme otevření kurzů v Doksech.
Máme nové lektorky a práce nás moc těší.
Nejvíce ze všeho děkujeme našim studentům za

příznivou zpětnou vazbu, kterou nám dávají.
A jaké kurzy nabízíme?
English for Minis - angličtina pro děti 2-4
roky. Spousta písniček, říkanek a her. Děti v
tomto věku přijímají cizí jazyk naprosto přirozeně. Při pravidelném poslechu CD mohou dostat
do ouška výslovnost rodilých mluvčích.
Pojďme využít talentu dětí a naučit je anglicky bez námahy! Děti v tomto kurzu nám dělají
nesmírnou radost, často přemýšlím pro koho je
větší překvapení to, jak se takto malé děti naprosto přirozeně a v pohodě učí mnoho nového
– jestli pro nás lektorky nebo pro rodiče, které k nám se svými dětičkami pravidelně chodí.
English for Children - pro děti ve věku asi 4-10
let. Hry, konverzace, písničky. Děti jsou v malých
skupinkách a je pro ně připravena spousta překvapení a zábavy.
Angličtina je jazyk, kterým se domluvíte téměř všude na světě. Je podstatnou součástí našich životů. Je potřebná pro budoucí profesní
život našich dětí, stejně tak její dobrá znalost
rozvine dítě jako osobnost. A o to jde především!
Fit for English pro mládež z 2. stupně ZŠ a středoškoláky. Hravou formou prohloubíme slovní zásobu, zopakujeme gramatiku a hlavně je
rozmluvíme! Vhodné jako doučování pro slabší
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studenty, ale i konverzační lekce pro studenty s
dobrými znalostmi.
English for You se jmenují kurzy pro dospělé.
Jezdíte na dovolenou do zahraničí a potřebujete
se naučit základní fráze a pojmy, tak abyste se
dorozuměli? Hravou formou a s důrazem na konverzační schopnosti Vás to naučíme.
Nabízíme výukový kurz pro dospělé studenty i pro studenty ve věku seniorů. Kurz je určen
především pro ty, kteří se chtějí učit jazyk bez
nátlaku a zábavně. Podobně, jako učíme i děti.
Kurzy jsou pro dospělé všech věkových kategorií bez jakékoliv předchozí znalosti jazyka i pro
ty, kteří již nějaké základy mají. Naší specialitou
jsou i kurzy angličtiny pro seniory, tedy studenty
od 55 let výše. Zde výuka probíhá v pomalejším
tempu a jednoduše. Nikdy není pozdě!!
Novinka pro tyto Vánoce! Nadělte svým blízkým pod stromeček vzdělání! Připravili jsme pro
Vás krásné dárkové poukazy.
Více informací naleznete na webových stránkách www.mortimer-anglictina.cz nebo na facebooku: Mortimer Angličtina nejen pro děti Dubá,
kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailu:
ceskolipsko@mortimer-anglictina.cz nebo telefonu: 723 642 500.
Za celý tým Irena Žalovičová

Kultura
Vánoční výstava
Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací uspořádal
v dubské Galerii Pošta, jako každý rok v předvánočním čase, výstavu děl
členů spolku a hostů. Letos svá díla představují výtvarníci Irena Gosmanová, Olga Otáhalová, Kamil Matějovič, Markéta Myšková, Renata Domská,
Daniela Talachová a Zdeněk Šulc, akademičtí malíři Aleš Krejča a Igor
Grimmich, či fotografové Pepa Středa, Miroslav Málek a Felix Krautgartner. Většinu děl si návštěvníci mohou nejen
prohlédnout, ale i zakoupit, třeba jako netradiční vánoční dárek.
Výstava byla zahájena 25. listopadu a na
vernisáži bylo představeno čerstvě dokončené DVD Excursion,
v němž autoři – členové spolku spojili hudbu
a obraz do abstraktní
„pohádky“.
Výstava potrvá do
17. prosince a lze ji
navštívit vždy v sobotu
a ve středu od 9 do 11 odin a v pátek od 14 do 16 hodin. Návštěvu mimo
tento termín je možné si dohodnout na telefonním čísle 607 138 832 nebo
777 188 834.
Zdeněk Dudka

ŠTĚDROVEČERNÍ BOHOSLUŽBY

Všichni jsou srdečně zváni na Štědrovečerní Bohoslužby, které se konají v kostele sv. Václava v Deštné
od 16 hodin, v kostele Nalezení sv. Kříže v Dubé od 20,30 hodin a v kostele sv. Havla v Tuhani od 22 hodin.
27. 12. od 17 hodin se koná bohoslužba v kapli sv. Jana Nepomuckého na Dražejově.
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Kam jít v prosinci

Dubáček

Prosíme všechny pořadatele, aby zasílali své programy vždy do 15.dne v měsíci na adresu kultura@mestoduba.cz
ÚT 6.

KD Crystal

Česká
Lípa

19,00

TŘI SESTRY

PO 12.

KD Crystal

Česká
Lípa

19,00

BÁRA BASIKOVÁ

ST 14.

KD Crystal

Česká
Lípa

19,00

DÍVČÍ VÁLKA

ČT 15.

Jiráskovo
divadlo

Česká
Lípa

19,30

TERASA

ČT 15.

Malá škola

Dubá

18,00

ZASTUPITELSTVO

SO 17.

Česká
Lípa
Česká
Lípa

15,00

MAUGLÍ

NE 18.

Jiráskovo
divadlo
KD Crystal

ÚT 20.

KD Crystal

Česká
Lípa

19,00

Dubá

20,30

SO 24. Kostel Nalezení
sv. Kříže

14,00

Koncert populární české kapely

od 250,-

Vánoční koncert výjimečné české
zpěvačky a Českolipského dětského
sboru
Nejúspěšnější hra Františka Ringo
Čecha s autorem samotným v hlavní
roli. Dále hrají: Uršula Kluková, Milan
David, Evžen Hájek a další

150,-

Komedie, v níž někteří možná poznají
sami sebe. Hrají: Rudolf Hrušínský,
Jana Švandová, Josef Carda, Dana
Morávková a další
Letošní poslední zasedání městského
zastupitelstva

350,-

Výpravná dramatizace klasické Knihy
džunglí
SETKÁNÍ S LIDOVKOU A Speciální vánoční setkání s lidovými
EVERGREENEM
písněmi. K tanci i poslechu zahraje Jiří
Horák
JAKUB SMOLÍK
Po velkém úspěchu se Jakub Smolík
opět vrací do České Lípy, a to nejen
se svým vánočním koncertem, ale
také na křest nového CD
BOHOSLUŽBA

60,-

300,-

50,-

250,-

Sport
Dubští karatisté na mistrovství republiky

Sobota 5. listopadu se stala pro dubské malé i velké karatisty velmi úspěšným dnem. Zúčastnili se totiž v Praze mistrovství republiky v karate při České federaci tradičního karate fudokan. V konkurenci šesti silných týmů obhájili medailové příčky. Po roce náročných tréninků jsme na výsledky náležitě
pyšní. V Dubé můžete opět potkávat mistry republiky.
Za Karate klub Beringin Bára Tomášková
ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN-SHOTOKAN – XVIII.MISROVSTVÍ ČR – VÝSLEDKY
KATA MLADŠÍ ŽÁCI 7 let a ml.
1. Hruška Marek ml.
KK Beringin
2. Jančák Filip
3. Žalovič Jan

KK Beringin
KK Beringin

KATA MLADŠÍ ŽÁCI 8-9 let
4. Tomášek Václav
7. Flégl František

KK Beringin
KK Beringin

KATA MLADŠÍ ŽÁCI 11-10 let
4. Dalecký Lukáš ml.
5. Dalecký Karel
7. Veselý Theodor
10. Horský Jan
11. Krejčí Filip

KK Beringin
KK Beringin
KK Beringin
KK Beringin
KK Beringin

KATA MLADŠÍ ŽÁKYNĚ 7 let a ml
1. Hrušková Natálie
KK Beringin
2. Mojteková Eliška
KK Beringin
KATA MLADŠÍ ŽÁKYNĚ 11-10 let
3. Podráská Marie
KK Beringin

KATA senioři (od 18.l.)
1. Hruška Marek
7. Dalecký Lukáš st.
8.-9 Volejník Martin
Imrich Kamil

KK Beringin
KK Beringin
KK Beringin
KK Beringin

jyu ippon kumite MLADŠÍ ŽÁCI – 9-8 let,
2. Tomášek Václav
KK Beringin

KATA TÝM I.
2. Exner Timotej, Hruška Marek, Krejčí Filip
KK Beringin
KATA TÝM II.
1. Mojteková Eliška, Hrušková Natálie,
Podráská Marie
KK Beringin
3. Žalovič Jan, Flégl František, Jančák Filip
KK Beringin
KATA TÝM IV.
3. Horský Jan, Theodor Veselý,
Tomášek Václav
KK Beringin

KATA ženy (od 18 l.)
3. Tomášková Barbora

KK Beringin

jyu ippon kumite MLADŠÍ ŽÁCI - 10-11 let,
1. Dalecký Karel
KK Beringin
3. Krejčí Filip
KK Beringin
3. Dalecký Lukáš
KK Beringin
4. Veselý Theodor
KK Beringin

KATA TÝM VI
1. Dalecký Lukáš st., Dalecký Lukáš ml.,
Dalecký Karel
KK Beringin
3. Tomášková Barbora, Imrich Kamil,
Volejník Martin
KK Beringin

KUMITE senior
3. Hruška Marek st
3. Dalecký Lukáš st.

POHÁR NADĚJÍ
KATA
1. Exner Timotej
3. Jančák Filip

KK Beringin
KK Beringin

KK Beringin
KK Beringin

