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Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
překročili jsme práh roku 2011. Nový rok nás
stejně jako závěr toho předešlého podaroval pořádnou sněhovou nadílkou, která plně zaměstnávala všechny pracovníky městské údržby. Pro
letošní zimu jsme částečně poupravili plán zimní údržby. Nyní máme podrobný přehled o tom,
v jakém časovém rozmezí byl prováděn úklid sněhu v jednotlivých ulicích a na komunikacích ve
správě města. Tento přehled nám bude sloužit
jako podklad při řešení případných stížností ze
strany občanů. Zimní údržbu místních komunikací v Deštné, Zakšíně a Bukovci zajišťuje na
základě smlouvy pan Hřebíček, který disponuje
potřebnou technikou. Díky spolupráci s ním mají
naši zaměstnanci více času na to, aby se věnovali problematičtějším místům a také již zmiňovaným chodníkům.
V souvislosti se zimním úklidem města bych
opět chtěla požádat všechny občany, aby se
svá vozidla snažili zaparkovat tak, aby jimi nebránili v průjezdu městské techniky. To se týká
zejména ulic Školní, Poštovní, Masarykova náměstí a sídliště Na Výsluní. Kvůli nevhodně zaparkovaným vozům někdy vůbec není možné se
do těchto míst s naší technikou dostat, a tudíž
zde ani nemůže být řádně provedeno odklizení
sněhu. Na to pak doplácí nejen řidiči, ale také
chodci. Vozidla mnohdy komplikují také vývoz
odpadu, neboť, a to zejména Na Výsluní, řidiči
svozové firmy často poukazují na to, že s velkým

popelářským vozem nemohou mezi automobily
stojícími v obou směrech projet. Vím, že hlavně v zimě se obyvatelé sídliště potýkají s častými problémy právě s parkováním, přesto je však
tímto vyzývám, aby se zejména ve svozový den
(v Dubé je to čtvrtek) snažili svá vozidla ponechávat tak, aby v průjezdu sídlištěm bránily co
nejméně. V opačném případě se může přihodit,
že některé nádoby, k nimž nebude možné zajet
zkrátka nebudou vysypány. A na to pak budou
navazovat další problémy. Zaměstnanci údržby
dělají vše, co je v jejich silách, je však třeba jim
také trochu pomoci, a to hlavně tím, že zejména
řidiči budou ohleduplnější.
Koncem minulého roku se nám podařilo prodloužit smlouvu pro dva pracovníky VPP. Jeden
z nich bude obsluhovat veřejné záchody na autobusovém nádraží, druhý je plně k dispozici našim
údržbářům a pomáhá se zimním úklidem.
Městské zastupitelstvo na svém prosincovém zasedání schválilo rozpočet na rok 2011,
a to jako vyrovnaný ve výši 25 382 000,- Kč.
Původně plánovaná částka ve výši jednoho milionu korun na zřízení místního rozhlasu však byla
na základě doporučení finančního výboru přemístěna na opravy místních komunikací. Přesto
však se zřízením bezdrátového rozhlasu, který
je důležitou součástí informačního systému do
budoucna počítáme.
I začátkem nového roku bych se v krátkosti
chtěla vrátit k akci „Dokončení kanalizace v Du-

bé“. Na základě kolaudačního řízení byl 17. prosince 2010 na tuto stavbu vydán kolaudační
souhlas, to znamená, že pokud mají občané
vyřízenou povinnou dokumentaci, tedy projektovou dokumentaci na kanalizační přípojku, vyjádření SČVaK Česká Lípa k projektové dokumentaci a územní souhlas Stavebního úřadu Dubá,
mohou zrealizovat kanalizační přípojku. Následně nesmějí zapomenout kontaktovat pana Petra Kropáčka ze SČVaK Česká Lípa (tel. číslo
724 113 043), který provede revizi dokončené
kanalizační přípojky a posledním krokem je sepsání smlouvy mezi majitelem objektu a SČVaK
Česká Lípa o stočném.
Za účelem zajištění dopravní obslužnosti
Libereckého kraje schválilo městské zastupitelstvo uzavření smlouvy s krajem, na jejímž základě uhradí město za každého svého občana
částku ve výši 90,- Kč. Celkově tak kraji odvedeme částku 161 190,- Kč. Udržet autobusové
linky je pro naše město důležité, neboť celá řada
občanů využívá tyto spoje k dopravě do zaměstnání i do škol.
V úplném závěru mého prvního letošního
sloupku chci všem ještě jednou popřát mnoho
úspěchů. Věřím, že dárky, které jste našli pod
stromečkem vám udělaly radost, a že těch radostí zažijete i v právě započatém roce ještě
daleko více.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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Střípky z radnice
Svoz odpadu v zimním období

telefon: 487 870 201

Letošní zima nás už od začátku vůbec nešetří, a to kalendářně začala teprve před několika
dny. V souvislosti s bohatou sněhovou nadílkou
bych chtěla všechny občany požádat o shovívavost, co se týče svážení komunálního odpadu.
I přes veškerou snahu se přeci jen občas může
stát, že některé lokality budou pro velký popelářský vůz hůře sjízdné a proto je možné, že se
na některých místech bude opakovat situace
z loňské zimy a odpad zde bude svezen v náhradním termínu, a tove většině případů hned
následující den.
Pokud vám ve stanovený svozový den nebude odpad vyvezen, obraťte se buď na MěÚ Dubá
na tel. čísle 487 870 201, nebo přímo na mne na
tel. 724 857 243, postačí sdělit vaše jméno, ulici popř. obec v níž bydlíte a číslo popisné a my
potřebné informace předáme dispečerovi svozové firmy (popř. přímo řidiči, který bude náhradním svozem pověřen) a vše tak bude uvedeno
do pořádku.
Pro úplnost přípomínám, že svozové dny pro
jednotlivé obce jsou stanoveny takto:
ÚTERÝ – Bukovec
STŘEDA – Nedamov, Plešivec, Horky, Korce,
Panská Ves, Vrabcov, Dražejov, Nedvězí, Kluk,
Křenov
ČTVRTEK – Zátyní, Lhota, Dřevčice, Heřmánky,
Sušice, Dubá – město, Nový Berštejn, Deštná,
Zakšín, Krčma
Dále bych ráda upozornila, že na Horkách,
Nedvězí a Panské Vsi bude stejně jako během
předešlých zim odpad svážen jednou za dva týdny, a to především kvůli značně ztíženým podmínkám, co se sjízdnosti týče. Téměř dvacetitunové vozidlo svozové firmy má v těchto místech
skutečně problémy, a to i přes veškerou snahu
zaměstnanců městské údržby.
S nepravidelností je třeba počítat také v Kluku, kde se za týden přes zimu odpadní nádoba
nikdy nezaplní, navíc se sem s tak velkým vozem
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obtížně zajíždí, proto je počet vývozů kontejneru, který je zde umístěn přes zimu omezen na
nezbytné minimum. V případě Sušic je největší
problém v tom, že zdejší přístupovou komunikaci
v zimě její správce (KSS LK) neudržuje.
K problémům v pravidelnosti vývozu v těchto místech může docházet také v případě vozidel svážejících tříděný odpad, pro tuto techniku
jsou zmíněné lokality dostupné ještě hůře než

pro samotný popelářský vůz. V případě přeplněnosti separátů však budeme danou situaci řešit
individuálně, dle současných možností. Přesto
vás však prosím, pokud nastanou komplikace
a vy nebudete mít tříděný odpad kam umisťovat,
informujte nás o tom. Zaplněnost kontejnerů na
plast můžete sami snadno ovlivnit tím, že budete
veškeré PET lahve řádně sešlapovat. V případě
kontejnerů na papír vás žádám, abyste je neplnili
celými krabicemi, snažte se je natrhat na menší kusy tak, aby v odpadní nádobě zbytečně ne-

Z městské matriky

JUBILEA

Albert Miroslav, Krčma
Jombík Juraj, Dubá 85 let
Havlíková Jarmila, Nový Berštejn 95 let
Šebestová Marie, Dubá 89 let
Michaliková Katarína, Dubá
Melicharová Věra, Dubá
Jirkalová Libuše, Dubá
Škodová Hana, Dubá 82 let

ÚMRTÍ

vznikala „hluchá místa“, která jde jen velmi těžko
zaplnit. Co se skla týče, snažte se při vhazování
láhve rozbít, čímž se rovněž ušetří spousta místa.
Všem vzorným třídičům předem děkuji.
V závěru bych ještě chtěla upozornit, že zejména v zimním období se může stát, že vaše popelnice, nebo sídlištní kontejnery nebudou vyvezeny z jiného důvodu, a to sice, že budou obsahovat
horký popel. V takovém případě má dle smluvených podmínek svozová firma právo váš odpad nepřevzít, neboť by při smíchání s ostatním odpadem
v útrobách popelářského vozu hrozilo jeho vzplanutí. Pokud nebudete dodržovat základní pravidlo
– NESYPAT DO POPELNIC HORKÝ POPEL, nemůžete očekávat, že bude firma ochotná organizovat k vám náhradní cestu za účelem svozu, neboť
se bude jednat pouze a jen o vaši chybu. S tímto
problémem se pravidelně každou zimu potýkáme
Na Výsluní. Neříkám, že se to týká všech nádob,
ale výjimky se zde najdou a bohužel to neodnese
pouze ten, kdo neumí nechat popel vychladnout,
ale i všichni ostatní. Navíc, v případě, že kvůli horkému popelu některá z odpadních nádob zhoří, je
třeba brát v potaz, že její nahrazení může trvat
i několik týdnů. Svozové firmě, která všechny tyto
nádoby vlastní vznikne škoda, proto musíme celou
situaci hlásit na policii, a teprve na základě protokolu od policie bude zničená nádoba nahrazena.
Letošní zima si už vyžádala své „první oběti“. Proto všechny důrazně ŽÁDÁM, aby se chovali ukázněně a zodpovědně. Nám tak ušetříte zbytečnou
práci a sobě problémy.
Zuzka Martínková

Dne 13.1.2011 oslaví své 95. narozeniny
paní Jarmila Havlíková z Nového Berštejna.
Milá babičko!
Devadesát není málo,
prožít je snad za to stálo,
jsi nejbohatší člověk mezi námi,
ne penězi, ale vzpomínkami.

Z

Odvárková Jana, Dubá

Dne 13.01.2011 oslaví své narozeniny
paní Věra Melicharová z Dubé.
Hodně zdraví a lásky přejí děti, vnoučata a kolektiv seniorů z Dubé.

Tvůj poklad sice není zlatý,
ale má hodnotu a je pro nás svatý,
nakouknout do něj nás trochu svádí,
vidět tam třeba Tvé hříchy mládí.
Ať Ti těch vzpomínek stále jen přibývá,
ve zdraví, v radosti život Ti ubíhá,
do stovky chybí Ti malinký kus,
tak to tu s námi vydržet zkus.
Vnuk Jiří s rodinou

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 112 – Integrovaný záchranný systém,
hasiči – 150, záchranná služba – 155, policie – 158, hasiči Dubá – 606 372 919, nebo 725 076 553
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Rozhovor se starostkou

V uplynulém roce jsme pro vás do Dubáčku
jako pravidelnou rubriku připravovali rozhovory s osobnostmi, které jsou úzce spjaty s Dubskem. Ať už šlo o významné občany města
nebo tváře známé nejen z televizní obrazovky,
věříme, že si při čtení těchto rozhovorů každý
přišel na své. V této rubrice budeme pokračovat také v roce letošním, tentokráte ale budeme zpovídat představitele našeho města a pracovníky jednotlivých úseků městského úřadu.
Hlavním cílem této rubriky tedy bude přinést
vám každý měsíc důležité a zajímavé informace, které se vám jistě budou v každodenním
životě hodit. Vzhledem k tomu, že lednové vydání je prvním v novém roce, nemůžeme první
rozhovor věnovat nikomu jinému než starostce
města Dubá paní Mgr. Zdeňce Šepsové.

V průběhu předešlého volebního období
se pod Vaším vedením v Dubé i okolních obcích realizovala celá řada akcí, které výrazným způsobem přispěly k celkovému zvýšení životní úrovně obyvatel. Nabízí se tedy
otázka, jestli v následujících čtyřech letech
vůbec ještě bude co zlepšovat?
Samozřejmě, že ano. Během následujícího
čtyřletého období máme v plánu udělat celou
řadu důležitých věcí, ať už jde o dokončení obnovy veřejného osvětlení, rekonstrukce dalších
chodníků a místních komunikací, objektů v majetku města či přípravu nových stavebních pozemků. Výčet akcí, jež máme v plánu realizovat je ovšem daleko obsáhlejší. Stejně jako je
tomu všude jinde i u nás ovšem bude záležet
na objemu finančních prostředků, kterými budeme disponovat.
Když jste zmínila finanční prostředky...
V minulém volebním období, a to zejména
pak v roce 2010 bylo město poměrně úspěšné v získávání dotací na finančně náročnější akce. Budete se tímto směrem ubírat i
nadále?
Věřím, že budeme. V roce 2010 jsme měli
obrovské štěstí, že se nám podařilo získat mnohamilionovou dotaci na projekt „Dokončení kanalizace v Dubé“. Bez této podpory bychom si
pouze z vlastních prostředků nemohli dovolit
kanalizaci dokončit, což by byl velký problém.
Dotace z různých zdrojů se nám ovšem podařilo získat i na jiné projekty, například na výstavbu parku Na Výsluní nebo u domu seniorů. V minulém roce jsme navázali spolupráci
s paní Ing. Irenou Žalovičovou, která dotaci
na oba tyto parky administrativně zařizovala.
Protože se tato spolupráce ukázala jako velice
přínosná, od nového roku rozšíří paní Žalovičová jakožto koordinátorka činností souvisejících
s dotacemi tým zaměstnanců městského úřadu,
byť jen na zkrácený úvazek. Od tohoto kroku
si slibuji, že do budoucna budeme v získávání
dotací ještě úspěšnější.
Je pravdou, že změny, kterých město
doznalo jsou patrné na první pohled a nejedna návštěva z jiných koutů Českolipska
nebo i z jiných krajů poukázala na příjem-

ný vzhled a čistotu veřejných prostranství.
V čem myslíte, že je rozdíl mezi Dubou a jinými městy.
Dubá má oproti jiným městům jednu zásadní výhodu, a tou je její velikost. Díky tomu, že
jsme spíše menším městečkem, nemusíme si
na úklid najímat drahé firmy, které mají závazky
i vůči jiným zákazníkům a tudíž se těmto pracem nemohou věnovat naplno tak, jak by bylo
potřeba. Naše řešení je jednodušší. Každoročně využíváme nabídky úřadu práce a přijímáme pracovníky VPP, jejich úkolem je převážně
starat se o čistotu v ulicích a pečovat o veřejnou zeleň. Nejen, že tím ušetříme značné prostředky, ale navíc tak částečně přispíváme také
k řešení nezaměstnanosti, která je celoplošným
problémem dnešní doby. Navíc máme velice šikovné zaměstnance městské údržby, kteří jsou
ve vlastní režii schopni zajistit celou řadu akcí.
Takže nemusíme sjednávat firmy ani na takové věci, jako jsou rekonstrukce chodníků, čímž
také výrazně ušetříme, neboť nám vznikají náklady vesměs pouze za materiál.

Vymyslet tolik věcí, které se v Dubé realizují určitě není jednoduché. Kde berete
inspiraci?
Je pravdou, že někdy stačí vyrazit na procházku, rozhlížet se a zkrátka vidíte, že tady
se bortí sklípek, jinde je potřeba rozšířit veřejné osvětlení, nebo opravit chodník. Je ale také
pravdou, že když žijete v Dubé delší dobu, na
spoustu věcí a nedokonalostí si zkrátka zvyknete a už je vůbec nevnímáte. Proto si velice cením nejen iniciativy zaměstnanců města a jejich
nápadů a návrhů, ale především připomínek ze
strany občanů. Na komunikaci s občany jsem
se vždy snažila klást důraz, pro správný chod
města je nezbytné jejich připomínky vyslechnout a zabývat se jimi. Vždyť právě na základě
komunikace s občany byla v Dubé realizována
celá řada akcí, jako je např. rekonstrukce schodiště Na Výsluní, opravy městských komunikací nebo již zmíněná výstavba parčíků. To samé
platí také o okolních obcích. Téměř v každé obci,
která spadá pod Dudou se najde někdo, kdo má
dobré nápady, a takové lidi je třeba podporovat.
V uplynulých letech tak město navázalo vynikající spolupráci s osadními výbory, které byly zřízeny v Deštné – Zakšíně, Dřevčicích a Zátyní.
Díky osadním výborům se tyto obce začaly znatelně rozvíjet. V Zátyní byl krásně zrekonstruován rybníček, ve Dřevčicích se neustále pracuje na zlepšení vzhledu návsi a nyní i prostoru
kolem nádrže pod návsí a v Deštné se udělalo
tolik věcí, že mít vyjmenovat vše, bylo by to na
opravdu dlouhé povídání.
Znamená to, že projeví-li i jiné obce zájem o zřízení osadních výborů, vyjdete jim
vstříc?
O zřízení osadních výborů rozhodují hlasováním zastupitelé, nicméně věřím, že pokud
budeme osloveni a ze strany zájemců z jednotlivých obcí obdržíme alespoň hrubý nástin plánů na rozvoj jejich obce, věřím, že zastupitelé
nebudou proti. Ostatně z předešlých let máme
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s prací osadních výborů dobré zkušenosti. Pro
zřízení osadních výborů samozřejmě existují
jistá pravidla, v případě zájmu je možné se dotazovat na městském úřadě u pana tajemníka.
Iniciativu občanů vždy uvítáme. Ostatně již na
sklonku minulého roku jsme obdrželi zajímavé
nápady na vylepšení vzhledu návsi na Panské
Vsi, jejíž obyvatelé patří k těm, kteří o zřízení
osadního výboru již zájem projevili.
Vraťme se zpět k městu. V uplynulém
roce se občané hned při několika příležitostech měli možnost seznámit se studií
zabývající se rekonstukcí sušárny chmele. Myslíte si, že se v přípravách na obnovu této jedinečné technické památky podaří
v letošním roce pokročit?
V to doufám, vše se ale pochopitelně bude
odvíjet od našich finančních možností, respektive od toho, zda-li se nám podaří dosáhnout na
dotaci, bez níž by pro nás nákladná rekonstrukce sušárny chmele byla velmi obtížná. Nicméně
musím podotknout, že těm, kteří se prezentace
studie týkající se sušárny zúčastnili, se naše
plány týkající se budoucího nakládání s tímto
objektem líbily.
Součástí volebního programu Nezávislých, za které jste opět kandidovala v komunálních volbách je také rozvoj turistického
ruchu. Střediskem turismu v našem městě
je nepochybně Autokemp Nedamov. Co nového chystá město pro letošní sezónu?
Je potřeba se více věnovat stavu jednotlivých chatiček. Ačkoliv naši údržbáři mohou
chatky prohlédnout a opravit v nich co se dá,
určitě bychom rádi začali s jejich výměnou.
Předjímat, jestli se tak stane již letos by ovšem
bylo předčasné, protože jak jsem již několikrát
zmínila, ve všem jsou rozhodujícím faktorem
peníze. Nicméně celkovému zlepšování areálu
koupaliště se chceme i nadále intenzivně věnovat. Myslím, že velký skok nastal v minulém
roce, kdy jsme skutečně velký důraz kladli na
péči o zeleň, která tvoří převážnou část tohoto
rozsáhlého areálu. Rovněž máme v plánu vyhlásit výběrové řízení na nového správce autokempu, o tom ale budeme veřejnost včas informovat oficiální cestou.
Chcete závěrem něco vzkázat nebo popřát našim čtenářům?
Pokud mohu, tak chci nejen čtenářům Dubáčku, ale i všem ostatním, ať už místním občanům nebo rekreantům vzkázat, že čekáme
na jejich připomínky a nápady, které jsou důležitým pilířem naší práce. Zároveň bych všem
chtěla popřát, aby se jim v tom novém roce plném vládních škrtů dařilo co možná nejlépe,
i když téměř nikdo z nás neunikne onomu slibovanému utahování opasků.
Nezbývá nic jiného něž poděkovat paní
starostce za příjemný rozhovor a popřát jí za
celou redakční radu mnoho úspěchů v její další práci.
Zuzka Martínková
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Usnesení z veřejného zasedání
Usnesení č. 2/2010 ze dne 16. prosince 2010 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 před- dek od Pozemkového fondu ČR (složka č. 29/ 6) SCHVÁLILO na návrh MUDr. Jiřího Kleložený doplněný program veřejného zasedání 10 a 31/10), požádat o vypracování privatizač- menta na základě předložené písemné žádosZastupitelstva města Dubá č. 2/2010.
ních projektů na bezúplatné převody pozemků ti ředitele Nemocnice s Poliklinikou Česká Lípa
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0 do vlastnictví města Dubá, jedná se o p.p.č. 93/ pana MUDr. Petra Chmátala, Ph.D. poskytnout
1, ostatní plocha (manipulační plocha) o výměře finanční dar z rozpočtu města Dubá ve výši
2) URČILO na návrh paní starostky zapisova- 1 639 m2, v obci Dubá, katastrální území Deštná 50 000,- Kč na nákup nového mammografickétele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele u Dubé, a část p.p.č. 2003/2 (dle geometrického ho přístroje.
zápisu pana Tomáše Nováka (ODS) a paní Mar- plánu p.p.č. 2003/10), ostatní plocha (jiná plocha)
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
kétu Slezák a zapisovatele usnesení paní Mgr. o výměře 37 m2, v obci Dubá, katastrální území komentář starostky: Nákup nového přístroJanu Maškovou.
Dubá.
je bude dle zkušeností z minulých let ve propro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0 spěch prevence zdraví žen na Českolipsku,
prevence jejich nejčastějšího nádorového
3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení za- 4f) SCHVÁLILO na návrh pana místostarosty onemocnění.
stupitelstva č. 8/2010 ze dne 7. října 2010 uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věca č. 1/2010 ze dne 9. listopadu 2010 včetně ne- ného břemene, viz příloha mezi Libereckým kra- 7) SCHVÁLILO na návrh paní starostky na
dořešených bodů z předchozích usnesení.
jem (budoucí povinný) a městem Dubá (budoucí základě předložené písemné žádosti správce
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 1/2010 kon- oprávněný), která se týká uložení podzemní vo- Římskokatolické farnosti Deštná pana Mgr. Mitrolního výboru zastupitelstva, viz příloha k na- dovodní přípojky s napojením na hlavní vodovod- lana Mordačika poskytnout finanční příspěvek
hlédnutí na Městském úřadě Dubá.
ní řad, který je umístěný ve vozovce II/259 poze- z rozpočtu města Dubá ve výši 20 000,- Kč
mek p.č. 3008/2, ostatní plocha (silnice), v obci na rekonstrukci zdi u kostela Sv. Václava
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru Dubá, katastrální území Dubá, v rámci stavební v Deštné.
zastupitelstva na základě písemné žádosti (slož- akce „Dubá – sušárna chmele – vodovodní přípro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
ka č. 25/10), vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje pojka“. Pozemek p.č. 3008/2 je ve vlastnictví Liměstského pozemku: část p.p.č. 496/2, ostatní bereckého kraje a budova (sušárna chmele č.p. 8a) VYDALO na návrh paní starostky obecplocha o výměře cca 50 m2, v obci Dubá, kata- 195) je ve vlastnictví města Dubá. Jednorázová ně závaznou vyhlášku města Dubá č. 2/2010,
strální území Lhota u Dřevčic. Jedná se o poze- finanční náhrada za zřízení věcného břemene je o místním poplatku za užívání veřejného promek před budovou č.p. 13 ve Lhotě. Výměra a sjednána ve výši 6 000,- Kč včetně DPH.
stranství, viz příloha k nahlédnutí na Městrozsah pozemku bude upřesněna geometrickým
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0 ském úřadě Dubá a na úřední elektronické
plánem.
desce.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0 5a) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
zastupitelstva rozpočtovou změnu č. 4 rozpočtu komentář starostky: Od 1. ledna 2011 nabý4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru města Dubá na rok 2010, viz příloha k nahlédnutí vá účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., daňový
zastupitelstva na základě písemné žádosti (slož- na Městském úřadě Dubá a na úřední elektronic- řád a zároveň se mění zákon č. 565/1990 Sb.,
ka č. 26/10), vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje ké desce.
o místních poplatcích. Vzhledem k tomu zastuměstských pozemků: část p.p.č. 1213/1, ostatní
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0 pitelstvo vydalo sedm nových obecně závazplocha o výměře cca 90 m2, st.p.č. 12/3, zasta- komentář starostky: Úpravou č. 4 rozpočtu ných vyhlášek č. 2/2010 až 8/2010 s účinností
věná plocha a nádvoří o výměře 20 m2, v obci města Dubá na rok 2010 byly příjmy rozpočtu od 1. ledna 2011. Sazby poplatků v jednotlivých
Dubá, katastrální území Zakšín. Jedná se o po- sníženy o 2 093 000,- Kč a výdaje zvýšeny o 570 vyhláškách zůstaly ve stejné výši jako ve vyhlášzemky u budovy č.p. 36 v Zakšíně. Výměra 000,- Kč. Upravený rozpočet bude ztrátový ve ce č. 1/2003, která se ruší.
a rozsah pozemků bude upřesněna geometric- výši –3 554 000,- Kč (jedná se o předfinancování
kým plánem.
dotace na lesní cestu 2 254 000,- Kč a příspěv- 8b) VYDALO na návrh paní starostky obecpro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0 ku na kanalizaci od SVS 1 300 000,- Kč. Tyto ně závaznou vyhlášku města Dubá č. 3/2010,
částky obdrží město Dubá z důvodu adminis- o místním poplatku z ubytovací kapacity, viz pří4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru trativní náročnosti vyúčtování dotací až v oce loha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá a na
zastupitelstva na základě písemné žádosti (slož- 2011). Ztráta bude kryta z přebytků hospoda- úřední elektronické desce.
ka č. 28/10), vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje ření minulých let.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
městského pozemku: část p.p.č. 1213/1, ostatní
plocha o výměře cca 50 m2, v obci Dubá, kata- 5b) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru za- 8c) VYDALO na návrh paní starostky obecstrální území Zakšín. Jedná se o pozemek před stupitelstva upravený rozpočet města Dubá na ně závaznou vyhlášku města Dubá č. 4/2010,
budovou č.p. 38 v Zakšíně. Výměra a rozsah po- rok 2011, viz příloha k nahlédnutí na Městském o místním poplatku ze vstupného, viz příloha
zemku bude upřesněna geometrickým plánem. úřadě Dubá a na úřední elektronické desce.
k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá a na
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0 úřední elektronické desce.
komentář starostky: Zastupitelstvo schválilo
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru vyrovnaný rozpočet města Dubá na rok 2011 ve
zastupitelstva na základě písemné žádosti (slož- výši 25 382 000,- Kč. Na doporučení finanční- 8d) VYDALO na návrh paní starostky obecka č. 34/10), vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje ho výboru byl přemístěn investiční výdaj na zří- ně závaznou vyhlášku města Dubá č. 5/2010,
městských pozemků: p.p.č. 1176, trvalý travní zení místního rozhlasu ve výši 1 000 000,- Kč o místním poplatku za lázeňský nebo rekreačporost o výměře 4 078 m2, st.p.č. 42, zastavěná (par. 3341) na opravy místních komunikací (par. ní pobyt, viz příloha k nahlédnutí na Městském
plocha a nádvoří o výměře 191 m2, st.p.č. 43, 2212).
úřadě Dubá a na úřední elektronické desce.
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 76 m2,
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
v obci Dubá, katastrální území Korce.
5c) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0 výboru zastupitelstva týkající se provedených 8e) VYDALO na návrh paní starostky obeckontrol pokladen města Dubá a stavu finančních ně závaznou vyhlášku města Dubá č. 6/2010,
4e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výbo- prostředků města Dubá na bankovních účtech o místním poplatku za provoz systému shroru zastupitelstva na základě písemných nabí- k 30. 11. 2010, který byl 8 463 288,- Kč.
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
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a odstraňování komunálních odpadů, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá a na
úřední elektronické desce.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
8f) VYDALO na návrh paní starostky obecně závaznou vyhlášku města Dubá č. 7/2010,
o místním poplatku ze psů, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá a na úřední elektronické desce.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
8g) VYDALO na návrh paní starostky obecně závaznou vyhlášku města Dubá č. 8/2010,
o místním poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného
právního předpisu, viz příloha k nahlédnutí na
Městském úřadě Dubá a na úřední elektronické
desce.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
9) POVĚŘILO na návrh paní starostky zastupitelku paní Markétu Slezák k vykonávání občanských sňatků.
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0
10) SCHVÁLILO na návrh paní starostky uzavřít veřejnoprávní smlouvu mezi městem Dubá
a obcí Vrchovany, v záležitosti výkonu přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích.
SCHVÁLILO na návrh paní starostky uzavřít veřejnoprávní smlouvu mezi městem Dubá
a obcí Tuhaň, v záležitosti výkonu přenesené
působnosti na úseku řízení o přestupcích.
SCHVÁLILO na návrh paní starostky uzavřít veřejnoprávní smlouvu mezi městem Dubá
a obcí Jestřebí, v záležitosti výkonu přenesené
působnosti na úseku řízení o přestupcích.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Veřejnoprávní smlouvy
budou uzavřeny na dobu 4 let a úhrada nákladů pro výše jmenované obce se nemění.
11) SCHVÁLILO na návrh paní starostky uzavřít smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní
obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2011 mezi
městem Dubá a Libereckým krajem. Město Dubá
zaplatí na zajištění dopravní obslužnosti částku
ve výši 161 190,- Kč.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Smlouvu na zajištění autobusové dopravy s Libereckým krajem
uzavírá město Dubá každý rok. Výše příspěvku zůstává stejná jako v roce 2010, tj. 90,- Kč
na občana.
12) STANOVILO na návrh paní starostky celkový počet zaměstnanců města Dubá zařazených
v městském úřadu (včetně údržby) na 18.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Od 1. ledna 2011 bude
město Dubá zaměstnávat na zkrácený úvazek
paní Ing. Irenu Žalovičovou jako koordinátorku
činností souvisejících s dotacemi (podávání žádostí, přijímání dotací, plnění závazků vzniklých
přijetím dotace, závěrečným vyhodnocením čerpání dotace, zabezpečení udržitelnosti realizovaných akcí apod.)

13) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
předloženou výroční zprávu o činnosti Základní školy Dubá, okres Česká Lípa za školní rok
2009 – 2010, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá a na úřední elektronické desce.
14) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
předloženou výroční zprávu o činnosti Mateřské školy Dubá, příspěvková organizace za školní rok 2009 – 2010, viz příloha k nahlédnutí na
Městském úřadě Dubá a na úřední elektronické
desce.
15) ZŘÍDILO na návrh paní starostky na základě předložené písemné žádosti občanů Deštné
a Zakšína Osadní výbor města Dubá pod názvem
Osadní výbor Deštná – Zakšín.
JMENOVALO sedmičlenný Osadní výbor
Deštná-Zakšín ve složení: předseda paní Naděžda Šabatková, bytem Dubá-Deštná, a členové pan Jan Černý, bytem Dubá-Deštná, pan
Jiří Hrabě ml., bytem Dubá-Zakšín, pan Jaroslav
Hřebíček, bytem Dubá-Deštná, paní Marie Karlová, bytem Dubá-Zakšín, pan Miloslav Stehno,
bytem Dubá-Deštná, a paní Jindřiška Stehnová,
bytem Dubá-Deštná.
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Osadní výbor Deštná-Zakšín pracoval v minulém volebním období aktivně
a věřím, že i nadále jeho činnost bude přínosem
nejen pro obě části našeho města.
16) URČILO na návrh paní starostky data, časy
a místa konání řádných veřejných zasedání zastupitelstva města Dubá v roce 2011. Veřejná zasedání se budou konat ve čtvrtek od 18 00 hodin
v termínech: 20. ledna, 17. února, 24. března, 21.
dubna, 19. května, 23. června, 22. září, 20. října,
24. listopadu a 15. prosince.
Místo konání zasedání: budova č.p. 86 v Dlouhé ulici v Dubé (malá škola) s výjimkou termínů
21. dubna (místo konání ve Dřevčicích) a 20. října
(místo konání v Deštné).
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 0
17) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
a) ekoshow v Dubé
komentář starostky: Dne 9. září 2010 se na
Masarykově náměstí v Dubé uskutečnila ekoshow „Zatočte s elektroodpadem“. Akci pořádala společnost ELEKTROWIN, která pomáhá
zvyšovat ekologické povědomí o zpětném odběru starých elektrospotřebičů, jejich ekologické likvidaci a ochraně životního prostředí. Základní
škola, mateřská škola a občané Dubé odevzdali
přes tunu odpadu a za to obdrželi nejrůznější
dárečky, které udělaly radost všem. Naše město bylo po skončení projektu (ekoshow proběhla v 80 městech celé ČR) vyhodnoceno jako
nejlepší v Libereckém kraji a získalo odměnu
ve výši 20 000,- Kč. Všem účastníkům gratuluji a členům pořádajícího týmu děkuji za vydařenou akci.
b) 1. ceny Základní škole Dubá za přínos
environmentální výchově v LK
komentář starostky: Z úspěchu se také radovala naše základní škola, které byla udělena na
krajské konferenci M.R.K.E.V (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) 1. cena za

přínos environmentální výchově v Libereckém
kraji. Cena představuje 250 volných vstupenek
do ZOO Liberec. Gratuluji.
c) seznamu komisí starostky města
Dubá
komentář starostky: V tomto volebním období budou pracovat Komise k projednávání
přestupků (předsedkyně paní JUDr. Marie
Vítková), Bytová komise (předsedkyně paní
Libuše Benešová), Komise pro regeneraci
městské památkové zóny (předseda pan Václav Kubát), Komise pro kulturu (předsedkyně
paní Eva Jelenová), Komise pro občanské
záležitosti (předsedkyně paní Markéta Slezák), Místní povodňová komise (předsedkyně
paní Mgr. Zdeňka Šepsová), Krizová komise
(předsedkyně paní Mgr. Zdeňka Šepsová) a
letopisecká komise (předseda pan Mgr. Kamil Matějovič).
d) přidělení městských nebytových prostorů v Dubé a ve Dřevčicích
komentář starostky: Nebytové prostory v městském objektu č.p. 46 na Masarykově náměstí
v Dubé jsem pronajala paní Janě Kopecké za
účelem provozování prodeje nového a použitého
oblečení. Restaurační zařízení, městský objekt
č.p. 42 ve Dřevčicích jsem na základě výběrového řízení pronajala paní Anně Adamcové.
e) přidělení městského bytu v Dubé
komentář starostky: Byt č. 2, o velikosti
135 m2, který se nachází ve 2. podlaží domu
č.p. 64 v Českolipské ulici v Dubé, jsem na základě doporučení bytové komise přidělila manželům Petrovi a Jitce Vomáčkovým.
f) dokončení kanalizace v Dubé
komentář starostky: Akce „Dokončení kanalizace v Dubé“ byla dokončena. Kolaudační
řízení proběhlo a kolaudační souhlas byl dne
17. 12. 2010 vydán. Pokud mají občané vyřízenou povinnou dokumentaci (projektová dokumentace na kanalizační přípojku, vyjádření
SČVaK Česká Lípa k projektové dokumentaci, územní souhlas Stavebního úřadu Dubá),
mohou zrealizovat kanalizační přípojku. Následně musí kontaktovat pana Petra Kropáčka
ze SČVaK Česká Lípa tel.č. 724113043, který provede revizi dokončené kanalizační přípojky. Posledním krokem je sepsání smlouvy
mezi majitelem objektu a SČVaK Česká Lípa
o stočném.
g) vybudování nového mostku v Nedamovské ulici v Dubé
komentář starostky: Děkuji Mysliveckému
sdružení Výr Dubá a především panu Benešovi
za vybudování nového dřevěného mostku. Dřevo
dodali a připravili zaměstnanci Městských lesů
Dubá a městského úřadu.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka
Tomáš Novák, místostarosta

Příští veřejné
zasedání zastupitelstva
se bude konat 20. 1.
od 18.00 v Dubé.
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Dubáček

Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v listopadu

l Dne 1.11.2010 od 18:01 do 18:51 hodin vyjela
jednotka k požáru do Zakšína s technikou CAS25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár
listí a nižšího křovinatého porostu na ploše cca
4 x 4 metry. Lokalizace a následná likvidace byla
provedena pomocí jednoho proudu vysokotlaku
a jednoduchých hasebních prostředků. Příčina
vzniku požáru byla nedbalost – vysypání žhavého popela. Požár beze škody.

l Dne 12.11.2010 od 16:02 do 17:16 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 prasklý strom /vzrostlá borovice/ zavěšená do druhého stromu. Při poryvu větru hrozil pád na rodinný dům. Jednotka provedla
pomocí motorové řetězové pily za stálého sebejištění postupné odřezání zavěšeného stromu.
l Dne 13.11.2010 od 09:09 do 11:54 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do obce Zakšín s technikou RZA I Nissan Patrol a CAS-25
Liaz v počtu 1 + 7. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byly zjištěny tři spadlé
stromy na střešní konstrukci stodoly. Střecha byla
ze 3⁄4 provalená do objektu. Štítová stěna byla
staticky narušená a hrozilo její zřícení na komu-

nikaci I. třídy číslo 9. Jednotka pomocí motorových řetězových pil provedla částečné odřezání
spadlých stromů a stržení štítu do vně objektu
za přítomnosti majitele. Příčina pádu stromů byla
v nedodržení technologických postupů při provádění lesní těžby – kácení stromů ve svahu.

l Dne 22.11.2010 od 15:47 do 16:07 hodin vyjela
jednotka k úniku nebezpečné látky do ulice Jana
Roháče v Dubé s technikou: RZA I Nissan Patrol
v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn únik ropného produktu (benzínu) z osobního automobilu Škoda na
ploše 30 x 0,5 a 2 x 2 metry. Likvidace úniku byla
provedena pomocí 260-ti litrů sorbetu Vapex.

vyjela jednotka k požáru do Luční ulice v Dubé
s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl
zjištěn požár komunálního odpadu v plastovém
kontejneru. Lokalizace a následná likvidace byla
provedena jedním proudem vysokotlaku. Příčina
vzniku požáru byla hrubá nedbalost – vysypání
žhavého popela na hořlavý materiál, čímž došlo
k porušení zákona o Požární ochraně číslo 133/
1986 Sb.zákonů a vyhlášky města Dubá – Požární řád města Dubá. Jedná se o přestupek oceněný do výše 50.000,- Kč.

l Dne 25.11.2010 od 15:18 do 15:49 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
I. třídy číslo 9 na Novém Berštejně s technikou
RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
havarovaný osobní automobil po čelním nárazu
do stromu. Na místě jedna lehce zraněná osoba, které byla poskytnuta předlékařská zdravotní pomoc. Vozidlo bylo zajištěno proti možnému
vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku provozních
kapalin. DN bez úniku. Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.

l Dne 28.11.2010 od 12:08 do 16:36 hodin vyjela jednotka k požáru Na Výsluní v Dubé s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár sazí v komínovém tělese. Jednotka se
snažila provést stržení hořících sazí pomocí kominického nářadí – bez úspěchu. Na místo byl
dovezen z požární zbrojnice „pajcr“ a zapůjčené
nastavovací kovové tyče, kterými bylo provedeno stržení hořících sazí. Před odjezdem jednotka provedla vybrání hořících sazí do nehořlavých
nádob. Příčina vzniku požáru byla v nedostatečně vyčištěném komínovém tělese odborně způsobilou osobou. Požár beze škody.

l Dne 26.11.2010 od 08:48 do 09:23 hodin

Jaroslav Hoza

Změna podmínek při provozu,
kontrolách a čištění komínů

Ušetřené stokoruny za kontrolu komína mohou
znamenat statisícové škody po následném požáru, v nejhorším případě může nezodpovědnost
stát i lidský život.
Od ledna 2011 platí nové Nařízení vlády číslo
91/2010 Sb. zákonů o podmínkách bezpečnosti
provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
Toto Nařízení vlády nahrazuje bývalou vyhlášku
číslo 111/1981 Sb. zákonů.
Podle této nové legislativy si může čištění
spalinové cesty, tedy komína, provádět majitel
domu sám a to minimálně třikrát ročně v případě komínu, do kterého jsou zapojeny spotřebiče na tuhá nebo kapalná paliva s výkonem do
50 kW (byty, rodinné domy). V případě plynných paliv budou provozovatelé povinni čistit
nebo kontrolovat spalinové cesty pouze jednou
ročně bez ohledu na výkon připojeného spotřebiče. Výjimka platí ve stavbách pro rodinnou
rekreaci (dle Stavebního zákona) se kontrola
a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za kalendářní rok. Kontrolu komínů pak vždy musí provádět
odborně způsobilá osoba (kominík)
a to jedenkrát ročně. Stejně tak revizi komína musí provádět odborně
způsobilá osoba, která je navíc revizním technikem či specialistou
bezpečnosti práce. Revize se provádí v těchto případech:
a. před uvedením spalinové cesty (komína) do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,
b. při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,

c. před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
d. po komínovém požáru, při vzniku trhlin
v komínu, jakož i při vzniku podezření na výskyt
trhlin v komínu.
Nebezpečí požáru uvnitř komínů je aktuální
především u spotřebičů na tuhá paliva. Při provozu, který není zcela v pořádku (vlivem špatného stavu komína nebo kouřovodu, špatné kvality
tuhých paliv atd.), se na vnitřní straně komínové vložky může velmi rychle utvořit povlak sazí,
které tvoří téměř čistý uhlík. Intenzita usazování,
výška usazených sazí a nebezpečí vznícení sazí
závisí na způsobu a druhu topení v kamnech na
tuhá paliva. V příhodném okamžiku se saze vznítí a hoří. Při vyhoření sazí vznikají uvnitř komína teploty přes 1000 °C. Kvůli vysoké teplotě se
pak mohou vznítit další hořlavé látky v blízkosti
komína, nebo dojít k jeho porušení.
Hořící saze lze hasit pouze suchým pískem,
nebo ručním práškovým hasícím přístrojem, pro-

tože při použití vody by se mohl komín roztrhnout. Voda vlitá do rozpáleného komínového tělesa tvoří páru, která se rozpíná a jelikož nemá
v omezeném prostoru komínového tělesa kam
uniknout, dojde k výbuchu, popraskání zdiva
a následnému požáru.
Vždy je vhodné volat hasiče a požár sazí nepodceňovat. Při snaze požár uhasit bez ochranných prostředků může dojít k těžkému zranění.
Při otevření komínových dvířek hrozí sesutí hořících sazí do okolního prostoru (půda a pod.), při
práci na střeše zase hrozí riziko úrazu popálení
od vyletujících jisker.
V případě požáru sazí v komíně nebo při požárů, kde je podezření, že příčinou mohl být stav
komína, vyšetřovatel požárů z Hasičského záchranného sboru ČR vyžaduje doklad o kontrole a revizi
komína. V případě nedoložení těchto dokladů pak
v přestupkovém řízení hrozí fyzickým i právnickým
osobám pokuta. Pokuta však v konečném důsledku není jediný finanční postih, ale v případě nedoložení dokladu o kontrole komína následuje
krácení pojistného plnění.
Celé znění Nařízení vlády číslo 91/
2010 Sb. zákonů – „O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů,
kouřovodů a spotřebičů paliv“ je možné si prostudovat na Městském úřadě
Dubá v informačním centru, nebo u paní
Benešové. Veškeré případné dotazy
můžete směřovat na velitele jednotky
požární ochrany města Dubá pana Jaroslava Hozu (tel.: 725 076 553), nebo
osobně v požární zbrojnici.
Jaroslav Hoza

Dubáček -
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Malá zimní procházka

Na krátkou, ani ne pětikilometrovou procházku
vyjdeme mšenskou silnicí kolem restaurace Pohoda. Na návrší, v místě než silnice začne klesat
do Rozprechtic, odbočíme doleva polní cestou
podél lesního porostu nad silnicí. Míjíme půvabný březový hájek i pěkné mladé modříny a před
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vo, cesta se pak stáčí doprava a klesá do roklinky, kde se napojí na původní starou cestu. Na
rozcestí v protější stráni se tyčí působivý vysoký
rozlomený dub.
Po cestě na dně rokliny jdeme doprava.
V údolíčku rostou nádherné vysoké smrky. V jed-

závorou, která vedle mohutného dubu s posedem
uzavírá přímý směr, uhneme opět vlevo. Cesta
vede na vrchol terénní vlny ke sloupu vysokého
napětí, u kterého je také malý posed. Je odtud
krásný rozhled vpravo na býlím zarostlou planinu s kopci na horizontu, vlevo pak máme Dubou

nom z nich ale uvidíme otvory, vyhloubené datlovitými ptáky. Napravo nad cestou je jeden ze
skalních reliéfů – Ukřižování. Vlevo pak v boku
jak na dlani. Přímo před námi je vidět Berkovský
vrch s hradem.

na parkoviště, projdeme mezi haldami navezené
zeminy a kolem kontejnerů na odpad na silnici
a krásnou lipovou alejí se vrátíme do Dubé.
–myš–

Od sloupu vysokého napětí jdeme přímo
rovně podél rozhraní pole a louky až k mladému borovému porostu. Doleva kolem cípu pole,
lemovaného březovým hájkem, dojdeme ke kraji vysokého lesa, kde pár metrů před posedem
ústí lesní cesta. Jdeme po ní nejdříve mírně vle-

stráně je vchod do malého skalního sklípku. Dojdeme do místa, kde se údolíčko větví, půjdeme
cestou mírně vlevo, po pravé straně můžeme
vidět reliéf Madony s Ježíškem. U kraje lesa je
pak vpravo skalní místnost a výklenky, vyhloubené v obrovském pískovcovém bloku.
Vlevo jsou chaty a čistička odpadních vod.
Dáme se doprava cestou podél potoka. V jednom
místě si v rákosí všimneme mohutného trsu hnědočervených stvolů křídlatky, rostliny považované
za nežádoucí invazivní druh. Přejdeme mostek
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Ze života škol
Zápis pro nadané

Máte doma dítě, které ještě nesedělo ve školní
lavici, a přesto už si předčítá samo ze své oblíbené knížky? Jde Vám z něj hlava kolem, když se
pořád ptá: „Proč? Jak to funguje?“ Chodí domů
otrávené, že mu kamarádi nerozumí? Pak možná právě Vaše dítě bude patřit mezi děti nadané,
ale kam s ním?
Máme pro Vás řešení! Přiveďte jej 3.2.2010
mezi 13,00 hod. a 18,00 hod. k nám, právě v tento den totiž u nás probíhá zápis do 1. tříd.
V posledních letech se většina škol zaměřovala na pomoc žákům s vývojovými poruchami
učení a žákům s nějakým handicapem. Ale o nadané žáky se jakoby nikdo nestaral a nezajímal.
Pravda, zkušený učitel měl v zásobě „cvičení navíc“. Ale to opravdu pro rozvoj nadaného žáka
nestačí, ve škole se začíná nudit, a tak zlobí.
Naše škola nabízí možnost vzdělávání takových dětí v našem regionu. Specializovaný
tým pedagogů na I. stupni, který prošel kurzem
VUP Praha zaměřeným na tvorbu individuálního vzdělávacího plánu mimořádně nadaného
žáka, pod vedením výchovné poradkyně školy,
která absolvovala kurz Práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky, dokáže takového žáka rozpoznat, připravit mu plán na další
rozvoj i vzdělávání, a nabízí rodičům poradenské
služby z této oblasti.

V této oblasti naše škola spolupracuje
s pražským centrem nadání a ZŠ Curieových
v Praze 1, kde se touto problematikou zabývají již léta.
Výhodou je rovněž malý počet studentů
ve třídách, který umožňuje individuální přístup a rodinné prostředí. Naši školu si můžete
prohlédnout již nyní, zveme Vás prostřednictvím našich webových stránek www.zsduba.cz
na virtuální prohlídku, pokud chcete vidět vše
na vlastní oči, pak se, prosím, zastavte v ZŠ
Dubá, ul. Dlouhá 113, rádi Vás uvidíme a školu Vám ukážeme.
Kromě jiného je naše škola zapojena do
různých projektů zaměřených na zdravý životní
styl, environmentální výchovu a projektu, který
děti učí hospodařit s penězi Rozumíme penězům
a Abeceda podnikání, můžeme se pyšnit mezinárodním titulem Ekoškola.
Ve škole se věnujeme i mimoškolním aktivitám v kroužcích – fl orbal, karate, fotbal, tenis,
pak v kroužcích uměleckého směru keramika,
hra na klavír, zpěv, angličtina pro nejmenší, pro
náročnější zde máme i šachový kroužek. Při ZŠ
Dubá pracuje rovněž chovatelský kroužek Bodlinky, kde se děti starají o živá zvířátka, nemusíte
jim je pořizovat domů.
Bc. Věra Valová

Vše nejlepší v roce 2011

Opět jsme se rozloučili s dalším rokem, který byl
bohatý svými událostmi. Něco se nám povedlo
méně, něco víc, těšíme se, co nového nám přinese další rok. Před pár dny jsme společně oslavili
jeho příchod. Dovolte, abych Vám všem popřála
jen to nejlepší.
Chtěla bych zde poděkovat těm, kteří se svou
pomocí podíleli na zlepšování podmínek pro práci
v mateřské škole. Panu Martinu Mynaříkovi, který
zabezpečil vybourání podstavců v prádelně, aby
zde mohla být zřízena učebna angličtiny a učebna pro hudební kursy Yamaha Class.
Panu Jaroslavu Fléglovi, který vyrobil pro
děti na zahradu „zahrádku“, kde budou s uči-

telkami pěstovat květiny a jiné rostliny a pozorovat jejich vývoj. Dřevo na tuto zahrádku dodal pan Pavel Černý. U pana Jelena jsme mohli
moštovat, zapůjčil lis, pozemek a pan Petr Jelen
s panem Johnem Garrihy celé dopoledne vydatně pomáhal.
Děkuji i všem nejmenovaným, kteří poskytli
školce materiál, jako například kreslící papíry, látky a jiné důležité drobnosti pro práci s dětmi. Také
děkuji panu Miloslavu Lupoměskému, za poskytování dopravy na naše akce mimo Dubou.
Ještě jednou vše dobré v roce 2011 přeji všem.
Zdena Šindelářová, Mateřská škola Dubá.

Bodlinky a Mája

Ve čtvrtek 25. listopadu připravily Bodlinky pro
Včelku Máju detektivní hru. Lístečky s úkolíky

Bodlinky poschovávaly do stromů v blízkém lesíku u kostela. Úkoly jsme si připravili už před
týdnem, kdy počasí moc nepřálo a byli jsme
uvězněni v klubovně. Po splnění 15ti otázek
následovalo hledání pokladu, který Vojta uložil
na stromě. Aby to Bodlinkám nebylo líto, i ony
hledaly svůj poklad, uložený mimořádně! Chvilku trvalo, než prošly všechny možnosti, až Radek dospěl k řešení: Máte ho ve své tašce? Ne,
nemám. Jo, tak ho má pan Mašek. Prošacování trvalo mžik, a sladký poklad z kapsy putoval do pusy. Pro zahřátí jsme si dali závody k
tyčkám přes celou louku. Někdo funěl, Tomovi padaly kalhoty a Vojta vyhrál na celé čáře.
Počasí bylo zimní, a tak jsme rádi upalovaly do
klubovny ohřát se!
Jana, Pavel, Bodlinky

Dubáček

Milí rodiče.
od ledna 2011 zahájíme
v Klubu Malých Dubáčků

hlídání malých
dětí od 1,5 roku.
O Vaše dítě zde bude pečovat
Martina Šepsová a zdravotní sestra
Jana Recskyová.
Pokud o tuto službu budete mít zájem,
prosím zavolejte předem,
kapacita dětí je omezena.
Bližší informace a objednání na tel.
čísle 606 826 945 nebo 606 826 945.
Za Klub Malých Dubáčků
Martina Šepsová

Vítání občánků

Dne 11. 12. 2010 si jako pokaždé žáci ze ZŠ
Dubá připravili krátký kulturní program pro nové
občánky našeho městečka. Děti byly moc šikovné. Básničky se všem líbily. Děkujeme: Kristýnce ze čtvrté třídy a z první třídy Elišce M., Ondrovi, Elišce H., Aničce J., Tomáškovi, Marečkovi
a Aničce V.
Bc. Věra Valová

Jarmark ve škole

Sláva už je sníh, jedem na saních... a vezeme
vánoční náladu.
V úterý 7. prosince se celá Ekoškola proměnila v otevřenou vánoční bránu. Tradiční vánoční
jarmark se otevřel v 16,00 hodin. Po úvodním slově paní ředitelky se rozezpíval Sboráček vedený
paní učitelkou Janičkou Staňkovou. Děti zpívaly
s nadšením a radostí, protože vánoční svátky patří určitě k těm nejkrásnějším.
No, a pak to začalo: nakupování, nabízení,
vybírání a utrácení! Všichni příchozí mohli navštívit celou školu, všechny třídy i ředitelnu. Velkou pozornost si odnesla zvířátka v chovatelském
kroužku, kde se dveře netrhly.

Letošní novinkou byly napečené vánočky
od kuchařek z naší jídelny, které byly výborné
a plné rozinek. Na jejich pečení se podílela i paní ředitelka!
Vánoční jarmark uvedl tu správnou zimní atmosféru.
Mgr. Jana Mašková

Dubáček -
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Bodlinkám
mráz nevadí

Pes náš kamarád

To byl název preventivního programu, který jako
vánoční dárek čekal na děti z Ekoškoly Dubá ve
středu 22. prosince.

Ve čtvrtek 16. prosince se Bodlinky vydaly na
návštěvu krmelce. Sníh zasypal všechno možné,
takže cesta byla náročná. Ale Bodlinkám nevadil
ani mráz -9 °C. Nesli jsme s sebou tvrdý chleba,
jablka, zrní a mrkev. Letos nikdo neujídal cestou,
takže jsme všechno donesli na místo. Nikola si
zkusila stojku ve sněhu, otiskli jsme si ve sněhu
„andělíčky“, zahráli „škatulata“ a ještě jsme stihli
vyválet Pavla ve sněhu, aby si taky užil sněhového veselí!
Sníh a mráz k zimě patří a my jsme si to pořádně užili!
Jana, Pavel, Bodlinky

Tělocvik na sněhu
Sněhová nadílky nás vylákala ven a
řádně jsme si jí užili!
Mgr. Jana Mašková a prvňáci

Vánoční
schody

Poslední školní den v tomto kalendářním roce
se sešly v 10,00 hodin na schodech děti z I.
stupně, aby si jako každý rok zazpívaly s paní
učitelkou Janičkou Staňkovou nejznámější vánoční koledy. A tak zazněly školou Rolničky,
Slon, Dědečku koleda, My tři králové a další. Všichni si popřáli veselé Vánoce a šťastný
nový rok 2011!
Mgr. Jana Mašková

Sběr papíru

Tradiční soutěž ve sběru papíru proběhla v naší Ekoškole 15. prosince. Jednotlivci soutěžili jako o život,
ani sněhová nadílka je neodradila.Celkem sběrači
přinesli 683 kg papíru, který firma Wegarecycling odveze a uhradí škole za 1 kg jednu korunu! Odměny
byly předány v úterý 21. 12. ve školní jídelně.
Děkujeme všem sběračům!
Mgr. Jana Mašková

Prvňáci v zimě

Ondra Kos nám na svůj svátek připravil s mamkou velké překvapení!
Upekli a nazdobili nádhernou mašinku s vagónky. Lokomotiva Jana pro
paní učitelku za sebou táhla 21 vagónků, pro každého jeden a každý
vezl jména dětí ze třídy. To tu ještě
nebylo! Děkujeme, Ondro!
Prvňáci a Jana Mašková

Adventní čas nám v první třídě připomíná stromeček na stolku paní učitelky, který jsme si nazdobili a čokoládový adventní kalendář, který si otvíráme každý den po splnění úkolu ze stromečku.
Třídu hlídá medvídek a rampouchy nám vyrostly
všude. Už se moc těšíme!
Mgr. Jana Mašková a prvňáci

Co řeknou barvy

V úterý jsme se podrobili barevnému testování.
Co to bylo? Někteří poprvé usedli do počítačo-

Na návštěvu do školy přijela mladá psí slečna Saly se svou páničkou. Děti se seznámily se
způsobem ochrany před napadením psem, naučily se poznat rozzuřeného psa i ho samy napodobily. Dozvěděly s,e co se pejskům nedělá a co
naopak pejskové milují. Byly poučeny o tom, co
pejskům škodí v potravě a čím lidské mlsky mohou nahradit zvířecími. Nejlepším na celém programu však bylo hlazení a drbání Saly, která si
to náležitě užívala. I děti, které se velkého pejska
ostýchaly, nakonec neodolaly a hladily. Chudák
Saly, snad jsme jí nevydřeli plešku. Děkujeme
a těšíme se někdy zase nashledanou.
Mgr. Jana Mašková

vé učebny, jiní už znali myš i klávesnici z domova. Čekal na nás hodinový test, který vedla
paní ředitelka. Z kruhu barevných balónků jsme
vybírali tři barvy, které se nám líbily k vybranému slovu uprostřed kruhu. A tak jsme řadili
barvičky, každý podle svého cítění, ke slovům
jako máma, táta, kamarád, třída, třídní učitel,
drogy, kouřím, třídní schůzka... Některá slova
děti neznaly, ale test řešil jen jejich pocity při
zaznění tohoto slova, a neřešil, zda je děti znají
a rozumí mu. Testování proběhlo ve všech třídách a výsledkem bude vyhodnocení celkové
atmosféry a nálady ve škole. Testovat se budou i učitelé.
Mgr. Jana Mašková a prvňáci
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Vánoční besídka prňáčků

21. prosince přivítala školní jídelna v Ekoškole
Dubá rodiče, dědečky, babičky a všechny kamarády a příznivce prvňáčků na vánoční besídce. Ozdobený stromeček, svíčky a vůně cukroví
navodily tu správnou předvánoční atmosféru. Děti
zazpívaly koledy, přednesly básničky k písmenkům a složily nápis Veselé Vánoce a Veselého
Silvestra, což bylo přání pro všechny přítomné.
Na závěr přišlo speciální číslo – houbová písnič-

ka My jsme houby, houby, kterou děti nacvičily po
návštěvě divadelního představení ve školce. Písnička byla tečkou za celým představením a houbové kloboučky vlastní výroby byly uloženy.
Děkujeme všem, kteří si našli čas a přišli děti
podpořit v jejich snažení.
Přejeme všem v novém roce hodně zdraví
a nádherné společné zážitky s dětmi.
Jana a Pavel Maškovi

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

Běh
17. listopadu

V pondělí 15. listopadu se konal na školním hřišti již 37. ročník tohoto závodu, kterým si žáci
a veřejnost připomíná významné události tohoto dne. Stejně jako v posledních třech letech
nám přálo počasí, takže se závodníky přišlo
hlasitě povzbudit i poměrně mnoho rodičů žáků
a místních obyvatel. Běhu se zúčastnilo celkem
142 dětí a pro ty nejlepší byly připraveny krásné medaile, které pro tento účel nechal i letos
zhotovit pan Kadleček. Na každého závodníka
čekal v cíli čaj a sladká odměna v podobě sušenky. Závodilo se v několika kategoriích ,k vidění bylo mnoho krásných soubojů a vzájemného hlasitého povzbuzování. Celkovým vítězem
se stal Stanislav Lizner, který si domů odvezl
i putovní pohár.
VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH BĚHŮ:
MŠ děvčata: 1. Středová Magdaléna, 2. Turková
Valérie, 3. Kadlečková Natálie
chlapci: 1. Hefner Daniel, 2. Šarm Martin,
3. Šarm Matyáš
1. třída děvčata: 1. Fléglová Barbora, 2. Mordarčiková Martina, 3. Maryšková Natálie
chlapci: 1. Kica Marian, 2. Miroslav Šimo,
3. Stejskal Martin
2. a 3. třída děvčata: 1. Pejpalová Adéla, 2. Kováčová Lucie, 3. Zawistovská Sofie
chlapci: 1. Sláma Daniel, 2. Dalecký Karel,
3. Exner Timotej Horácio

Florbal

30. listopadu se starší chlapci Milan Petrik,
Vít Svoboda, Dominik Šesták, Miroslav Krejčí, Sloup Jakub a Lizner Stanislav zúčastnili
okresního kola ve florbale. První zápas se Stráží pod Ralskem naši chlapci prohráli 0:1, sice
byli celý zápas herně lepší a soupeře přestříleli, ale na rozdíl od něj nedokázali trefit prostor
branky. Ve druhém zápase se ZŠ U lesa z No-

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 je 8., 22. a 29.

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

vého Boru po 1. polovině opět prohrávali 0:1.
Zlepšenou hrou se jim podařilo zápas otočit na
2:1. V samotném závěru však udělali dvě individuální chyby, které soupeř potrestal. Ztratili tak
zápas, který měli zcela pod kontrolou, a protože chlapci ze ZŠ Špičák Č. Lípa nepřijeli, bylo
jasné, že se jim ani letos nepodaří postoupit do
okresního finále. V posledním zápase s Jablonným v Podještědí se začalo konečně i střelecky dařit. Výhra 3:0 však už byla jen slabou náplastí na celkové třetí místo ve skupině. Přesto
chlapcům patří poděkování za vzorné chování
i předvedenou hru.
František Kadlec

4. a 5. třída děvčata: 1. Tratová Natálie, 2. Ptáčková Markéta, 3. Kmetzová Jaroslava
chlapci: 1. Kováč Ondřej, 2. Vorel Jakub,
3. Švec Jaroslav
6. a 7. třída děvčata: 1. Doová Lenka, 2. Lešková Denisa, 3. Dvořáková Nikola
chlapci: 1. Demeter Miroslav, 2. Mynařík Adam,
3. Jelen Petr
8. a 9. třída děvčata: 1. Bouchnerová Kateřina,
2. Godlová Marie, 3. Čeledová Michaela
chlapci: 1. Lizner Stanislav, 2. Kareš Jan,
3. Mencl Lukáš
František Kadlec

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 8. 1.
MUDr. Milena Horáčková
Mariánská 845, Česká Lípa
tel. 487 521 662

neděle 16. 1.
MUDr. Zdeňka Melmuková
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 969

sobota 29. 1.
MUDr. Jana Maričová
Bulharská 823, Česká Lípa
tel. 487 854 101

neděle 9. 1.
MUDr. Alexandra Bruncová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 973

sobota 22. 1.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

neděle 30. 1.
MUDr. Miloš Pánek
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 963

sobota 15. 1.
MUDr. Martin Mareš
Komenského 358, Cvikov
tel. 487 751 431

neděle 23. 1.
MUDr. Květoslava Boháčová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 972

Dubáček -
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ZAJÍMAVOST Z PŘÍRODY DUBSKA
Leďnáček říční
Správní území města Dubá z převážné části
spadá do Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, kde najdeme mnoho zajímavých vzácných
druhů flóry a fauny.
U horního toku Liběchovky se vyskytuje ledňáček říční (Alcedo atthis ispida). Je
to drobný, jen asi 16 cm velký pták z čeledi
ledňáčkovitých (Alcedinidae). Jeho výrazné
zbarvení s oranžovou spodinou a modrým až
modrozeleným hřbetem, křídly a temenem mu
vysloužilo přezdívku Létající drahokam. Charakteristický je i stavbou svého těla, které je
zavalité, na krátkém krčku sedí velká hlava
s nápadně dlouhým zašpičatělým zobákem.
Rozpětí jeho křídel měří 24–26 cm a celkově dosahuje hmotnosti 40–45 g. Samička
je podobně zbarvená jako sameček, má ale
červený kořen spodní čelisti. Mladí ptáci jsou
méně výrazní a jejich opeření má zelenavější
odstín. Ledňáček dokáže letět i rychlostí více
než 45 km/h. Ozývá se krátkým, ostrým opakovaným hvízdáním.
Ledňáček říční je plachý, samotářský a přísně teritoriální pták. Živí se zejména menšími
rybkami, ale také vodním hmyzem. Na svou
kořist nehybně číhá z vyvýšeného místa nad
vodní hladinou. Když ji zahlédne, vrhá se rychlým střemhlavým letem s křídly přitisknutými
k tělu pod vodní hladinu, uchopí kořist do zobáku a opět se vrátí na svou pozorovatelnu.

Úlovek zabije údery o větev a polyká jej hlavou
napřed, aby se neporanil o rybí šupiny a ploutve.
Při lovu se může potopit i poměrně hluboko pod
hladinu. Nestravitelných zbytků, jako jsou kosti, se několikrát denně zbavuje v podobě malých
šedých vývržků.
Hnízdo si ledňáček říční vyhrabává v hlinitých
březích, bývá to až půl mětru dlouhá chodba, na
jejímž konci snese samička 5 – 8 bílých vajíček.
Po přibližně 20 dnech sezení, kdy se střídají oba
rodiče, se vylíhnou slepá a holá mláďata, která
rodiče pečlivě krmí. Asi po 25 dnech mláďata

foto Roman Šrubař

hnízdo opustí, dospělosti se ale dožije jen asi
50 % z nich. Ledňáček říční hnízdí v dubnu až
červenci, většinou dvakrát. Ve volné přírodě se
ledňáčci dožívají okolo sedmi let.
Ledňáček říční patří do řádu srostloprstých (Coraciadiformes), jejichž původní vlastí
jsou tropy, kde žijí mimo vodní prostředí. Ledňáček říční se vyskytuje téměř v celé Evropě,
ale také na rozsáhlém území Asie a místy v severní Africe. V jihovýchodních oblastech Evropy
žijí i další druhy ledňáčků, se kterými je možné ledňáčka říčního zaměnit. Severské populace jsou většinou tažné, v České republice se
ledňáček říční vyskytuje celoročně. Ačkoliv se
počty ledňáčků na našem území mírně zvyšují, stále jej řadíme mezi silně ohrožené, a tudíž
i přísně chráněné druhy. V roce 2000 ledňáčka
říčního označila Česká ornitologická společnost
za „Ptáka roku“.
Ledňáček sedící na osušce, svázané do
kruhu, tak zvaném věníku či točenici, byl symbolem českého krále Václava IV. Nalezneme ho
vyobrazeného na mnoha památkách z období 14. a 15. století, například na Staroměstské
mostecké věži v Praze. Ledňáček symbolizoval
lidskou duši, čistotu, ochranu před bleskem, ale
také bohatství, věrnost a krásu. Býval i talismanem rybářů a námořníků. Ledňáčka říčního má
ve znaku a na obecním praporu Horní Řásnice
ve Frýdlantském výběžku.
–myš–

Kultura
Kam jít v lednu

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

Akademie
J. A. Komenského
ČT 6. Jiráskovo divadlo

Česká
Lípa
Česká
Lípa

ÚT 11.

19,00
19,30

Zapomenutí umělci
bratři Maxové
S Pydlou v zádech

První letošní přednášku přichystal L.
Smejkal
Legendární představení s Josefem
Dvořákem v hlavní roli

Hokej jako politikum
– březen 1969
Spiritual Kvintet

Přednáší J. Kalous

Akademie
Česká
J. A. Komenského
Lípa
ST 12. Městské divadlo Nový Bor

19,00

ČT 13.

Nový Bor

18,00

Trochu historie nikoho
nezabije

Nový Bor

10,00

O perníkové chaloupce
Písmo a člověk

Navrátilův sál

SO 15. Městské divadlo

19,00

ÚT 18.

Akademie
J. A. Komenského

Česká
Lípa

19,00

ČT 20.

Malá školka

Dubá

18,00

PÁ 21. Městské divadlo

Nový Bor

19,00

Dívčí válka

SO 22. Jiráskovo divadlo

Česká
Lípa

15,00

Pohádka o Smolíčkovi

Koncert legendární skupiny, která
oslavila už 50 let své existence
Přednáška s promítáním PhDr.
Vladislava Jindry na téma Borská
lékárna U Zlatého lva
Klasická pohádka pro nejmenší diváky

350,-

200,45,-

50,-

Setkání s grafologem. Přednáší V.
Fisherová-Katzherová

Veřejné zasedání zastupitelstva města

SO 22.

Navrátilův sál

Nový Bor

19,00

J.I.P

NE 23.

KD Crystal

Česká
Lípa

14,00

Sejdeme se na
dechovce

Historická komedie na motivy F. R. Čecha v podání novoborského ochotnického spolku

70,-

Aneb pohádka z Kufru. Klasická
pohádka určená menším divákům

60,-

Jazzový večer plný příjemných
a známých melodií

70,-

K tanci a poslechu zahraje V. Bretšnajdr

40,-
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NE 23.

Rybáře

Mělník

15,00

Los Rumberos Trio

ČT 27.

Akademie
J. A. Komenského

Česká
Lípa

19,00

Stromy – bohatství
Českolipska

Setkání s dendrologem.
Přednáší M. Kubát

PÁ 28.

KD Crystal

Česká
Lípa

20,00

Reprezentační ples
města Česká Lípa

Na téma staropražský večer aneb
30. léta. Večerem provází Jan Přeučil,
hrají Big band Felixe Slováčka a řada
známých osobností

PO 31. Městské divadlo

Nový Bor

19,00

Ředitelská lóže

ST 2.2. Jiráskovo divadlo

Česká
Lípa

19,30

Cesta hořícího muže

PÁ 4.2.

Česká
Lípa

19,00

Charlie Straight

KD Crystal

Dubáček

100,-

390,hlavní sál
190,restaurace

Humorná inscenace Arnošta Goldflama,
v hlavních rolích se představí Stanislav
Zindulka a Alois Švehlík
Pavel Liška v hlavní roli hořkosladké
a velmi vtipné hry o smrti, nepříjemných
rodinných pravdách i o plameni vášně.

220,-

Koncert nejvýraznějšího talentu pop
rockové scény a držitele ceny MTV Best
Czech/Slovak Act.

220,-

350,-

Sport
Vánoční pohár ČFTKFS

Sobota 11.12.2010 se stala velice úspěšnou pro cvičence z Karate klubu Beringin, kteří se zúčastnili v Praze Vánočního poháru České federace
tradičního karate fudokan. Tímto bych chtěl všem zúčastněným poděkovat, že si v předvánočním shonu našli čas na tyto závody. Velice jsem pyšný na
seniorský kata tým, který poprvé získal úspěšné třetí místo.
Za KKB Marek Hruška.
VÝSLEDKY:

KATA ženy (od 18 l.)
2. Tomášková Bar.
KATA muži (od 18 l.)
3. Tomášek Václav
4. Dalecký Lukáš

KK Beringin

MLADŠÍ ŽÁCI 7 let a ml.
2. Hruška Marek ml.

KK Beringin

MLADŠÍ ŽÁCI 8-9 let, 7-4 kyu
3. Tomášek Václav
4. Dalecký Karel

KK Beringin
KK Beringin

jyu ippon kumite MLADŠÍ ŽÁCI – 9 - 8 let
2. Dalecký Karel
KK Beringin

MLADŠÍ ŽÁCI 11-10 let, 8-7 kyu
1. Dalecký Lukáš ml.
KK Beringin

jyu ippon kumite MLADŠÍ ŽÁCI – 11-10 let
1. Dalecký Lukáš
KK Beringin
2. Tomášek Václav
KK Beringin

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ 7 let a ml.
1. Hrušková Natálie

KK Beringin

KK Beringin
KK Beringin

KUMITE senioři (od 18 l.)
2. Tomášek Václav
3. Dalecký Lukáš

KK Beringin
KK Beringin

KATA TÝM III.
1. Hruška Marek ml., Hrušková Natálie,
Dalecký Karel
KK Beringin
KATA TÝM IV
2. Dalecký Lukáš, Tomášek Václav,
Dalecký Karel
KK Beringin
KATA TÝM V.
3. Dalecký Lukáš st., Tomášková Barbora,
Tomášek V. st.
KK Beringin

