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V Dubáčku
najdete:
– Škole udělena
cena (str. 8)
– Výstava Karel I.
(str. 10)

– Vánoční výstava
v Galerii (str. 10)
– Los Rumberos
v Mělníku (str. 10)

Slovo úvodem

Vážení spoluobčané,
vstupujeme do posledního měsíce roku
2010, který byl v médiích označován jako supervolební. K volbám se v úvodu svého slova
chci v krátkosti vrátit i já, ačkoliv od jejich konání uběhla již poměrně dlouhá doba. V minulém Dubáčku jsem vyjádřila své poděkování
za důvěru, jež mi byla projevena občany – voliči, díky nimž jsem znovu usedla v městském
zastupitelstvu. Nyní chci této příležitosti využít
k tomu, abych poděkovala zastupitelům, kteří
mě znovu zvolili do funkce starostky města. Vážím si jejich podpory a cením si i toho, že tímto způsobem projevili svoji spokojenost s prací,
kterou jsem v čele města odváděla v průběhu
celého uplynulého volebního období. Nikdo
z nás nemůže v tuto chvíli předvídat, s jakými finančními podmínkami se budeme potýkat
v nadcházejícím roce, přesto věřím, že vše
důležité, co je a do budoucna i bude potřeba
v našem městě realizovat budeme zvládat bez
větších obtíží, tedy tak, jak tomu bylo doposud.
Mohu všem občanům slíbit, že stejně tak, jak
tomu bylo v předešlých letech, i v následujícím
volebním období, na jehož prahu právě stojíme,
budu dělat vše proto, abych vaši důvěru nesklamala a doufám, že i nadále se budete chtít svými podněty, nápady a přípomínkami podílet na
rozvoji našeho města.
Dovolte mi, abych vás informovala o aktuálním vývoji projektu „Dokončení kanalizace
Dubá“. V současné chvíli jsou stoky D1 (ulice
Sadová), D2 (Nové Město), D3 ( ulice Dlouhá)

a D4 (Malá Strana) zcela dokončeny a provádí se poslední úklid v místech stavby. U stoky
D5 (Nedamovská ulice) chybí položit posledních
několik desítek metrů, ale oproti předpokladům
zde došlo ke zdržení z důvodů extrémních podmínek v podloží, neboť se zde nacházejí podzemní prameny a tekoucí písky. Byla jsem však
ujištěna, že k 31. 12. 2010 bude vše dokončeno.
Výstavba kanalizace se dotkla téměř každého
a ačkoliv se její dosavadní průběh dá označit
jako téměř bezproblémový, chtěla bych se jménem města i zhotovitele stavby omluvit především těm, kteří byli částečně omezeni z důvodu zabezpečení čistoty vody. Vedle negativních
průvodních jevů stavby je třeba zmínit i některá
pozitiva jako je oprava dlážděné komunikace Malá Strana a nepřehlédnutelné zlepšení kvality asfaltobetonových krytů v části ulice Dlouhá.
Využívat stavbu kanalizace, tedy provádět napojování „nových“ kanalizačních přípojek bude
možné po vydání kolaudačního souhlasu, který
vyhotoví referát životního prostředí MěÚ Česká
Lípa tzv. vodoprávní úřad. Tento souhlas bude
vydán do již zmíněného 31. 12. 2010. Slovo
„nových“ je důležité, protože v několika případech již byly nemovitosti napojeny, ale tyto mají
smlouvu na odběr splaškových vod a došlo pouze k přepojení na novou stoku a to za podmínky
nutné pro správný technologický postup prací.
Bohužel v několika případech se občané připojili
bez povinné dokumentace, tedy na černo a protizákonně. Tím udělali problémy stavbě a hlavně sami sobě. Užívání stavby a tedy připojová-

ní přípojek je možné až po vydání kolaudačního
souhlasu tedy prakticky počínaje lednem 2011.
Dokončení stavby bohužel vychází takto a my
jsme si vědomi, že to není ideální. Každý z Vás,
kdo postupuje tak, jak je zákony ČR dáno, má
projektovou dokumentaci, územní souhlas tedy
i projektanta. Poraďte se s ním a připojte se co
nejdříve, avšak v mezích klimatických podmínek
a místních podmínek té které nemovitosti. Podle
platné legislativy je vlastník nemovitosti povinnen se připojit na veřejnou kanalizaci je-li v dosahu jeho objektu. Každý z nás je odpovědný za
likvidaci svého odpadu tedy splaškových vod a
to platí i pro vlastníky nemovitostí v těch částech
města, kde je kanalizace dokončená již dříve.
Ráda bych všechny občany upozornila, že
ve dnech 2. až 9. ledna 2011 zavítá do našeho města Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Farní
charita Česká Lípa. Více se o této sbírce dozvíte
uvnitř Dubáčku.
Dále si vám dovoluji oznámit, že ve dnech
23. prosince a 31. prosince 2010 bude Městský
úřad Dubá uzavřen z důvodu čerpání řádné dovolené.
V úplném závěru bych vám chtěla popřát
poklidné a šťastné svátky vánoční, plné rodinné pohody a hezkých dárků. Věřím, že do nového roku 2011 společně vykročíme pravou nohou,
a že bude v mnoha ohledech rokem úspěšnějším
než ten právě končící.
Takže veselé Vánoce a šťastný nový rok.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

e-mail: mesto.duba@tiscali.cz

Na městském úřadě v Dubé pro vás byla ve 2. patře nově umístěna nádoba na odběr nefunkčních světelných zdrojů
(úsporné zářivky do 40 cm, výbojky, zdroje s LED diodami). Dále připomínáme, že máte možnost zde odevzdat i nefunkční malé elektrospotřebiče. Bližší informace u paní Maříkové, tel. č. 487 870 201 nebo v infocentru.
Vánoční jarmark, kde si můžete nakoupit krásnou vánoční výzdobu z rukou vašich dětí, se koná ve středu dne
8. prosince 2010 v jídelně ZŠ Dubá od 16. hodin. Tentýž den, od 8 do 18 hodin, se ve škole koná Den otevřených dveří. Přijďte se podívat, kde vaše děti tráví velkou část svého dne, budete srdečně vítáni.

Advent v Dubé
Adventní čas v Dubé jako každoročně zahájily
dvě tradiční akce úzce spjaté s nejkrásnějšími
svátky v roce. V neděli 28. listopadu v 16 hodin
byla veřejnosti zpřístupněna Vánoční výstava
v městské šatlavě. Nepřeberné množství výrobků s vánoční tématikou od dětí ze ZŠ a MŠ Dubá
a členů Klubu malých Dubáčků si přišly prohlédnout desítky obyvatel Dubé. O hodinu později se
početný dav, a to nejen rodičů, přišel podívat na
hudební vystoupení dětí ze smíšeného pěveckého sboru Sboráček pod vedením paní Staňkové
a paní Sloupové, které provázelo rozsvícení vánočního stromku na náměstí v Dubé. Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě tohoto příjemného odpoledne,
starostce města Dubá Mgr. Zdeňce Šepsové za
vlídný proslov a všem občanům, kteří nezůstali sedět doma a přišli společně oslavit první adventní neděli.
Zuzana Martínková

Redakční rada přeje
nejen čtěnářům Dubáčku,
ale také všem ostatním příjemné prožití
svátků vánočních a šťastný vstup
do nového roku 2011.

Městský úřad Dubá přeje tímto
všem občanům veselé Vánoce
plné rodinné pohody a voňavého cukroví,
bohatého Ježíška a do nového roku 2011
mnoho úspěchů, štěstí a pevné zdraví.

Dubáček
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JUBILEA

Z městské matriky

Komberecová Mária, Dubá
Antalová Albína, Dubá
Adamec Václav, Dřevčice
Odvárková Jana, Dubá
Himmer Miroslav, Dubá
Vrátilová Hana, Dubá
Benešová Marie, Dubá
Holíková Dagmar, Dubá
Stezka František, Heřmánky

NAROZENÍ

Z

Hendrych Vilém, Dubá
Pravdová Dominika, Dubá
83 let
80 let
70 let

Dne 3.12.2010 uplynulo 5 let, co nás navždy opustil pan Jiří Pavlík
z Dubé.
Stále vzpomíná syn Jiří s rodinou.
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.

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

Dubáček -
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Kácení dřevin rostoucích mimo les

V souvislosti s nepřesností uvedenou v článku
„Havarijní kácení dřevin“, který byl zveřejněn
v zářijovém vydání, si tímto dovoluji znovu připomenout několik nějdůležitějších bodů, které se
týkají kácení dřevin rostoucích mimo les. Především pak prosím věnujte pozornost zejména zvýrazněným částem textu.
– Vlastník musí vždy požádat o povolení
kácení u stromů (včetně ovocných) o obvodu
kmene větším než 80 cm (měřeno ve 130 cm nad
zemí) a u souvislého keřového porostu o celkové
ploše větší než 40 m2. Tuto žádost doručí na příslušný OÚ (v našem případě MěÚ Dubá), který
v dané věci vydá rozhodnutí.
– Budete-li podávat žádost o povolení kácení, dbejte prosím na to, aby obsahovala veš-

keré náležitosti, tzn. úplné údaje o vlastníkovi
(celé jméno, datum narození, kompletní adresu), upřesnění parcely a katastrálního území, na
němž se dřevina nachází, specifikaci dané dřeviny, její obvod změřený ve výčetní výšce 130 cm
nad zemí, doložení vlastnického práva, zdůvodnění žádosti a seznam všech dalších vám známých účastníků řízení (vesměs se jedná o spoluvlastníky pozemku).
– V případě, že dřeviny nedosahují ve výčetní výšce zmíněného obvodu 80 cm a keře
plochy větší 40 m2, je třeba záměr pokácet tyto
dřeviny oznámit, a to 15 dní předem. Pokud se
pozemek, na němž taková dřevina roste, nachází
na území CHKO Kokořínsko, zašlete oznámení na
Správu CHKO Kokořínsko, která sídlí na Mělníku.
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Pokud je tento pozemek mimo území CHKO, směrujte je na odbor ŽP MěÚ Česká Lípa.
– Totéž pravidlo platí i v případě havarijního
kácení, které je třeba se všemi náležitostmi včetně fotodokumentace oznámit, a to do 15 dnů po
jeho realizaci (na území CHKO příslušné Správě
a mimo území CHKO na MěÚ Česká Lípa).
Pouhý ořez stromů nepodléhá povolení, přesto však dbejte na to, aby byl proveden odborně
a v příměřeném rozsahu tak, aby nedošlo k trvalému poškození stromu, což by mohlo být předmětem sankčního řízení.
S případnými dotazy se můžete obracet na
zastupujícího ekologa Ing. Josefa Štveráčka na
tel. čísle 607 851 462.
Zuzka Martínková

Usnesení z veřejného zasedání

Usnesení č. 8/2010 ze dne 9. listopadu 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:
výboru Zastupitelstva města Dubá.
1) SCHVÁLILO na návrh dosavadní paní sta- města Dubá a všech jeho 20 částí.
pro: 3
proti: 2
zdrželo se: 6
rostky Mgr. Zdeňky Šepsové předložený program 3e) NEZVOLILO na návrh pana Tomáše Nováka
ZVOLILO na návrh pana MUDr. Jiřího Kleustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva (ODS) pana Tomáše Nováka (ODS) místostarostou
menta pana Tomáše Nováka (SLK) předsedou
města Dubá č. 1/2010.
města Dubá.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
pro: 4
proti: 7
zdrželo se: 0 majetkového výboru Zastupitelstva města Dubá.
pro: 7
proti: 4
zdrželo se: 0
ZVOLILO na návrh paní Markéty Slezák a na
2) URČILO na návrh dosavadní paní starostnávrh
paní
Mgr.
Jany
Maškové
pana
Tomáše
No4f)
ZVOLILO
na
návrh
pana
Tomáše
Nováka
ky Mgr. Zdeňky Šepsové zapisovatele zápisu
váka
(SLK)
místostarostou
města
Dubá.
(ODS)
pana
Martina
Mynaříka
členem
finančního
paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu pana
pro: 7
proti: 3
zdrželo se: 1 výboru Zastupitelstva města Dubá.
MUDr. Jiřího Klementa a pana Milana Netrha a zakomentář starostky: Gratuluji panu Tomáši Nopro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
pisovatele usnesení paní Evu Jelenovou.
ZVOLILO na návrh pana místostarosty pana
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0 vákovi k jeho znovuzvolení do funkce místostarosty města Dubá. Jsem nesmírně ráda, že budeme Ondřeje Hrabě členem finančního výboru Zastupi3a) URČILO na návrh dosavadní paní starostky moci pokračovat ve spolupráci, která se v minulém telstva města Dubá.
Mgr. Zdeňky Šepsové jednoho místostarostu měs- volebním období ukázala jako vynikající, a vedla k
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
ta Dubá.
modernizaci a pozitivnímu vývoji města ve všech
ZVOLILO na návrh paní Miloslavy Vokolkové
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0 oblastech.
paní Jitku Černou a pana Tomáše Nováka (ODS)
3b) URČILO na návrh dosavadní paní starostky 4a) ZŘÍDILO na návrh paní starostky kontrolní členy finančního výboru Zastupitelstva města
Mgr. Zdeňky Šepsové, které funkce budou členové výbor, finanční výbor a majetkový výbor Zastupi- Dubá.
zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolně- telstva města Dubá.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
ní. Dlouhodobě uvolněným členem Zastupitelstva
URČILO na návrh paní starostky, že tyto zří- 4g) NEZVOLILO na návrh pana Václava Hátle
města Dubá bude starosta.
zené výbory Zastupitelstva města Dubá budou pě- paní Miloslavu Vokolkovou členem kontrolního výpro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0 tičlenné.
boru Zastupitelstva města Dubá.
3c) URČILO na návrh dosavadní paní starostky
Mgr. Zdeňky Šepsové způsob hlasovaní o volbě
starosty města Dubá a místostarosty města Dubá.
Starosta a místostarosta budou zvoleni volbou veřejnou a o jednotlivých kandidátech na tyto funkce
se bude hlasovat podle abecedního pořadí navržených kandidátů.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0

3d) ZVOLILO na návrh pana MUDr. Jiřího Klementa a na návrh dosavadního pana místostarosty
Tomáše Nováka (SLK) paní Mgr. Zdeňku Šepsovou starostkou města Dubá.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 1
komentář starostky: Vážení spoluobčané, dovolte mi ještě jednou poděkovat vám všem, kteří jste
při komunálních volbách dali své hlasy Nezávislým
a mně osobně. Nesmírně si vážím vaší důvěry a
slibuji, že budu svědomitě pracovat v zájmu našeho města a vás – občanů. Děkuji dále zastupitelům, že mě znovu zvolili do funkce starostky a
respektovali tak nejen výsledky voleb. Věřím, že
celé zastupitelstvo bude nadcházející volební období aktivně spolupracovat a rozhodovat pro blaho

pro: 11

proti: 0

zdrželo se: 0

4b) URČILO na návrh paní starostky způsob hlasovaní o volbě předsedů a členů výborů Zastupitelstva města Dubá. Předsedové výborů budou zvoleni
veřejným hlasováním a o jednotlivých kandidátech
na tyto funkce se bude hlasovat podle abecedního
pořadí navržených kandidátů. Členové výborů budou zvoleni veřejným hlasováním, návrhy budou
seřazeny podle abecedního pořadí navrhovatelů a
o každém návrhu se bude hlasovat jako o celku.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
4c) ZVOLILO na návrh pana místostarosty pana
MUDr. Jiřího Klementa předsedou finančního výboru Zastupitelstva města Dubá.
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 4
4d) ZVOLILO na návrh pana místostarosty a na
návrh pana MUDr. Jiřího Klementa paní Mgr. Janu
Maškovou předsedkyní kontrolního výboru Zastupitelstva města Dubá.
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 4
4e) NEZVOLILO na návrh paní Miloslavy Vokolkové pana Václava Hátle předsedou majetkového

pro: 5
proti: 1
zdrželo se: 5
ZVOLILO na návrh paní Mgr. Jany Maškové
paní Zdeňku Honcovou, paní Mgr. Janu Staňkovou,
pana Karla Šimo, paní Ludmilu Kadlečkovou členy
kontrolního výboru Zastupitelstva města Dubá.
pro: 7
proti: 4
zdrželo se: 0

4h) ZVOLILO na návrh pana místostarosty pana
Bedřicha Janďourka, paní Lindu Staňkovou, pana
Ing. Jaroslava Ptáčka a pana Karla Šima členy
majetkového výboru Zastupitelstva města Dubá.
pro: 7
proti: 1
zdrželo se: 3
5a) URČILO na návrh paní starostky způsob hlasovaní o volbě členů Školské rady Základní školy
Dubá. Členové školské rady budou zvoleni veřejným hlasováním a o jednotlivých kandidátech se
bude hlasovat podle abecedního pořadí navržených kandidátů.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
5b) ZVOLILO na návrh paní Mgr. Jany Maškové
paní Evu Jelenovou členem Školské rady Základní
školy Dubá.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
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ZVOLILO na návrh paní Miloslavy Vokolkové
pana Milana Netrha členem Školské rady Základní
školy Dubá.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
ZVOLILO na návrh pana Tomáše Nováka
(ODS) pana Lubomíra Wagenknechta členem
Školské rady Základní školy Dubá.
pro: 11 proti: 0
zdrželo se: 0
6) STANOVILO na návrh paní starostky odměny místostarostovi a ostatním neuvolněným členům zastupitelstva města Dubá, předsedům a členům výborů zastupitelstva, předsedům a členům
komisí rady (starosty), a to následovně:
a) Měsíční odměna místostarosty činí
15 000,- Kč.
b) Měsíční odměna člena zastupitelstva (bez
funkcí) činí 300,- Kč + 0,- Kč = 300,- Kč. Měsíční
odměna člena výboru a komise (z řad zastupitelstva) činí 300,- Kč + 200,- Kč = = 500,- Kč. Měsíční odměna předsedy komise (z řad zastupitelstva) činí 300,- Kč + 300,- Kč = = 600,- Kč.

Měsíční odměna předsedy výboru (vždy z řad zastupitelstva) činí 300,- Kč + + 500,- Kč = 800,- Kč
c) Roční finanční dary členům zastupitelstva
města Dubá, členům výborů zastupitelstva, předsedům a členům komisí starosty a členům školské
rady Základní školy Dubá z řad zastupitelstva, následovně:
Každému členu zastupitelstva dále náleží roční finanční dar, který se vypočte jako násobek částky 50,- Kč a počtu jeho účastí na jednání zastupitelstva, výboru zastupitelstva či komise starosty.
Každému členu výboru a komise starosty, který není členem zastupitelstva náleží roční finanční dar vypočtený jako násobek částky 100,- Kč a
počtu jeho účastí na jednání výboru či komise starosty. Pokud jde o předsedu komise starosty, který
není členem zastupitelstva náleží mu roční finanční
dar vypočtený jako násobek částky 200,- Kč a počtu jeho účastí na jednání komise starosty.
Předsedovi osadního výboru náleží roční finanční dar vypočtený jako násobek částky 200,Kč a počtu jeho účastí na jednání zastupitelstva.

Dubáček

Každému členu Školské rady Základní školy
Dubá z řad zastupitelstva náleží roční finanční dar,
který se vypočte jako násobek částky 200,- Kč a
počtu jeho účastí na jednání školské rady.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
7) URČILO na návrh paní starostky datum, čas
a místo konání dalšího řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Dubá. Zasedání se bude
konat ve čtvrtek dne 16. 12. 2010 od 18.00 hodin
v budově č.p. 86 v Dlouhé ulici v Dubé (malá škola).
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka
Tomáš Novák, místostarosta

Veřejné zasedání
zastupitelstva se bude konat
16. 12. od 18.00 v Dubé.

Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v říjnu

l Dne 2.10.2010 od 12:44 do 14:14 hodin vyjela
jednotka k požáru do Zátyní s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byl zjištěn požár sazí
v průlezném komíně z důvodu zazděných trámů
v komínovém tělese. Jednotka provedla odstranění hořících trámů a částečné stržení hořících sazí.
Na místě bylo zajištěno kontrolované dohoření. Po
dohoření sazí bylo provedeno vybrání komínového
tělesa. Na místě byl vydán zákaz používání komínového tělesa do provedení revize odborně způsobilou osobou. Příčina vzniku byla v zazděných
trámech v komínovém tělese. Požár beze škody.
l Dne 4.10.2010 od 17:20 do 18:30 hodin vyjela
jednotka k požáru v Dubé, ul. J.Roháče s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár
sazí v komínovém tělese. Lokalizace a následná likvidace byla provedena pomocí kominického nářadí. Příčina vzniku požáru byla v nedostatečně vymeteném komínovém tělese. Požár beze škody.
l Dne 10.10.2010 od 06:27 do 07:28 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I.
třídy číslo 9, v KÚ Chlum s technikou RZA I Nissan
Patrol a CAS-25 Liaz v počtu 1 + 6. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
havarovaný osobní automobil, ve kterém bylo v době dopravní nehody osm osob. Jednotka s jednotkou Hasičského záchranného sboru ÚO Česká
Lípa provedla zajištění vozidla proti požáru (odpojení AKU) a úniku provozních kapalin. Na místě
dvě zraněné osoby, které byly předány do péče
Záchranné zdravotní služby. Dopravní nehoda bez
úniku provozních kapalin.
l Dne 11.10.2010 od 10:05 do 11:23 hodin vyjela jednotka k úniku ropných produktů na komunikaci I. třídy číslo 9 v obci Deštná s technikou RZA I
Nissan Patrol v počtu 1 + 1. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn únik
deseti litrů hydraulického oleje na komunikaci a
parkoviště před obchodem z nákladního automobilu svozové firmy AVE. Před příjezdem jednotky
pracovníci údržby městského úřadu provedli ohrazení uniklé kapaliny. Lokalizace a následná likvidace úniku byla provedena pomocí 126-ti litry sorbentu Vapex a 20-ti kg sorbentu Clibo-sorb. Cestou

Operačního střediska HZS ÚO Česká Lípa byl na
místo k úklidu povolán správce komunikace.
l Dne 29.10.2010 od 08:11 do 09:11 hodin vyjela
jednotka k technické pomoci do Dřevčic s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na mís-

to zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna
závada na kotli na tuhá paliva. Jednotka provedla
vybrání hořícího kotle a snížení teploty otevřením
zpáteční větve topné soustavy.
Jaroslav Hoza

Vážení obyvatelé města Dubá!

Po sedmi letech se do Vašeho města vrací Tříkrálová sbírka, kterou opět
organizačně zajišťuje Farní charita Česká Lípa, tentokráte s již desetiletou
zkušeností. V období od neděle 2. do neděle 9. ledna 2011, se tedy můžete
v ulicích města Dubá potkat se skupinkou koledníků, kterou bude doprovázet
dospělý vedoucí, který bude plně zodpovídat za koledníky a zapečetěnou
pokladničku. Vedoucí skupinky musí být označen průkazkou se svým jménem a
podpisy z litoměřické Diecéze.
Dlouholetou tradicí a pevně stanovenými pravidly si Tříkrálová sbírka
získala respekt po celé České republice. Po jejím skončení jsou zveřejňovány
výše příspěvků a účel, na jaký byly darované peníze použity.
Pokud Vás tříkráloví koledníci osloví a podarují koledou a drobnými
dárky, vězte, že nám všem přinášejí radostnou zprávu o příchodu Boží lásky
na svět. Přitom prosí o dar na pomoc lidem v nouzi. Můžete je minout nebo
přispět do jejich pokladničky. Je to jen a jen na Vaší svobodné vůli, kdo z vás
se chce přidat na cestu ….. za světlem dobrých skutků.
Za Farní charitu Česká Lípa,
Zdeňka Čermáková – asistentka Třírkálové sbírky
Odezva k článku Redakce obdržela tento dopis, uveřejněný v listopadu 2010.
Pisatel tohoto článku, pan Ing. Josef Kapoun z Doks použil informace, uveřejněné v Dubáčku
– září 2010 – v článku „Čtení z městské kroniky“. Podivuji se nad tím, že se dočetl něco, co
v mém článku vůbec nebylo napsáno. Cituji jeho text: „Z článku v Dubáčku se s ulehčením dozvídám, že od r. 1956 vyučovali Razimovi v Dubé, po roce 1964 až do důchodu opět v Doksech“.
Dovoluji si upozornit, že tento údaj je výmysl pana Ing. J. K. V mém článku jsou učitelé Razimovi uvedeni jen se skupinou učitelů, kteří působili na škole v Dubé delší dobu, kolem 10 let
a déle. O tom, že by po roce 1964 a pak až do důchodu působili opět v Doksech, není v článku ani
zmínka. Manželé Razimovi se odstěhovali v roce 1965 z Dubé, ne však do Doks, ale až ke Staré
Boleslavi. Dokonce jsme jim jako kolegové ze školy při stěhování pomáhali. Jako kronikář bych si
nikdy nedovolil uvést údaj, který bych si neověřil, neboť bych se tím stal nevěrohodným.
Jinak nevím, proč pan Ing.J.K. požádal o uveřejnění článku v Dubáčku až nyní v listopadu,
když jeho obsah byl určen spíše do období před komunálními volbami do obecních zastupitelstev, jak vyplývá ze závěrečných vět.
Mgr. Kamil Matějovič, kronikář města Dubá
(Pozn.red.: článek nebyl uveřejněn z důvodu pozdního dodání a nedostatku místa)

Dubáček -
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KAPITOLA IX.

Čtení z městské kroniky

SPOLEČENSKÉ
ZÁJMOVÉ ORGANIZACE
A SPOLKY,

které vznikly brzy po osvobození, prošly určitým
vývojem a změnami. Některé se udržely po mnoho let, jiné časem zanikly.
SPORTOVNÍ KLUB DUBÁ – oddíl kopané byl
založen 7. července 1945 v hotelu „Beránek“, kde
se na výzvu pana Josefa UJKY sešlo několik zájemců o fotbalový sport. Jsou uváděna jména: Josef Noha, Josef Ujka, Václav France, Josef Vajdl,
Jaroslav Klepetko, Ludvík Beránek, Ladislav Herzog, Leo Kulhánek, Josef Plicka, Ferdinand Dvořák a Karel Hofman. Zakládající členové mezi sebou vybrali částku 9 600,- Kč, aby mohli vůbec
s nějakým kapitálem začít. Nebylo hřiště, výstroj,
nebylo nic, jen snaha a pevná vůle.
Po schválení stanov byla podána přihláška do Pelikánovy středočeské župy fotbalové.
Největším problémem bylo hřiště. Vyhlédnutý
pozemek za mlékárnou nevyhovoval, protože
byl na mokřině. Fond národní obnovy v Liberci
vyšel vstříc žádosti klubu a přidělil mu pozemek u zámku Nový Berštýn. V krátké době zde
bylo hřiště vybudováno a je tam dodnes. Další
finanční prostředky opatřili agilní činovníci uspořádáním prvního sportovního karnevalu, který se
velmi vydařil. Výstroj a potřebné vybavení bylo
opatřeno za pomoci členů, příznivců a generálního tajemníka fotbalové župy pana Fanty. Pro
kabiny byl od Místní správní komise zakoupen
za deset tisíc korun montovaný dřevěný objekt.
Tuto částku si klub obstaral uspořádáním „Pestrého dne v Dubé“, jehož součástí byl i závod na
kolech přes lávku na rybníku v obci. Velké zásluhy o pořádání akcí, při nichž si klub vydělával peníze, měl předseda klubu Josef Ujka a pokladník
Josef Noha. V dalších letech pak předseda klubu
Vladimír Bezdíček.
V roce 1949 byl změněn název klubu na SOKOL Dubá, v roce 1951 na SOKOL ELITE Dubá
a v roce 1953 na současný název TJ SLAVOJ
DUBÁ.
Kromě oddílu kopané byl v pozdějších letech
založen i oddíl odbíjené a oddíl ledního hokeje.
Hřiště na odbíjenou bylo upraveno vedle požární
zbrojnice. Oddíl hokeje vznikl kolem roku 1951.
O jeho vznik se zasloužil Vlastimil Brych a hráči Josef Černý, Václav Mika, Václav Pecka, Karel
Černý, Ladislav Horyna a M. Fuxa. Klubovnu měli
hráči v domě v Dlouhé ulici nad rybníkem. První
hřiště bylo upravováno na cvičišti za požární nádrží, kde se za mrazivého počasí vytvářela ledová
plocha stříkáním. Později bylo vytvořeno hřiště na
rybníku Mrázák, které používala i škola a veřejnost. Existovalo ještě jedno kluziště u mlékárny,
kde se na podzim objevovala menší vodní plocha,
která pak po zamrznutí sloužila k bruslení a hokeji.
Oddíl hokeje neměl dlouhého trvání, protože byl
závislý na počasí, které bylo dosti problematické. Když dostatečně nemrzlo, nebyl ani led, a tak
sportovní činnost zanikla.
Divadelní ochotnický soubor BERKA Z DUBÉ byl založen v roce 1946 okresním školním
inspektorem Josefem Mestenhauserem. Zprvu
fungoval jako samostatný spolek, později přešel
pod patronaci ZK ROH závodu Elite v Dubé. Bylo

v něm 35 – 40 členů. Soubor zanikl na přelomu
let 1959 a 1960.
Jedna z prvních inscenací – Lucerna – se
hrála jako přírodní představení v parku na zámku N. Berštejn. Kromě představení v Dubé v sálu
Slávie, kde bylo dobré jeviště, zajížděl soubor hrát
i do okolí. Například do Štětí, Libotenic, Varnsdorfu, Žandova, Doks, Obory i do České Lípy.
Vedoucím a režisérem v jedné osobě byl učitel Vladimír Špaček. V pozdějších letech se pak
angažoval Vladimír Bezdíček. Členové se časem
různě vyměňovali. Bylo to mnoho jmen, některá
jsou dosud v paměti, jiná vymizela. Jedni z prvních byli manželé Petrovi, paní Marta Volná, později i její dcera Marta, Viola Dvořáková, Marta
Černá, manželé Vokolkovi, manželé Kontovi, dále
učitel Jaroslav Havlíček, učitel Rudolf Štěpánek,
MUDr. Kucharský, Václav Strnad, Mirko Obhlídal,
Adolf Dvořák, učitel Kamil Matějovič, učitel Lubo-

Kronikář města píše
volné zpracování podle zápisů
v městské kronice
mír Wanke a mnoho dalších. Nejlépe obsazená
a nastudovaná hra snad byla Čapkova Bílá nemoc, kde hlavní roli doktora Galena hrál místní
lékař MUDr. Kucharský a roli generála ztvárnil
učitel Jaroslav Havlíček.
V roce 1953 byly ustaveny ZÁVODNÍ KLUBY
Elite a Výkupní závod. ZK ELITE měl sídlo v budově č.p. 52 vedle Slávie, kde byl v prvním poschodí upraven sál. Zde se ke zkouškám scházeli členové hudebního souboru Elite a dále tady
bylo instalováno jeviště pro loutkové divadlo, které provozoval ochotnický soubor Berka, který sál
využíval i ke čteným zkouškám pro přípravu divadelního představení. ZK VÝKUPNÍHO ZÁVODU
byl zprvu v budově ředitelství a později, kdy se
specializoval zejména na fotografický kroužek, se
přestěhoval do budovy č.p. 6 ve Školní ulici, kde
zřídil zařízení temné komory, a vedlejší místnost
využíval pro sledování televizních programů a pro
pořádání různých přednášek. Mezi fotografy se
nejvíce prosadil pan Oldřich Kroupa, zaměstnanec VZ, který pořídil mnoho fotografií Dubé a jejího okolí. Některé byly využity i v propagačních
brožurách o Dubé. Je veliká škoda, že po jeho
úmrtí se více fotografie neobjevily na veřejnosti
nebo v přílohách kroniky. O jejich zapůjčení byl
požádán syn Oldřich, ale ten pouze slíbil a tím
to skončilo. Je to škoda, protože jméno autora by
mohlo být doplněno jeho tvorbou a ta by v kronice
zůstala zachována.
KINO V DUBÉ s názvem „MÁJ“ existovalo dlouhá léta stále ve stejné budově na dnešní Českolipské ulici. První zmínka o něm je
z 28. 10. 1946. K jeho rekonstrukci došlo v roce
1957, kdy dostalo moderní podobu hlediště i novou výbavu promítacího zařízení.
V roce 1951 existovalo i kino v Dřevčicích, kde
jeho promítání zajišťoval učitel Emil Faitl, který
v té době působil na jednotřídce v Drchlavě.
V prvních letech při osídlování Dubska existovalo i PUTOVNÍ KINO, se kterým do okolních obcí
zajížděli učitelé Havlíček a Wanke. Dopravu tehdy
zajišťovali rolníci, kteří vlastnili koně a bryčku.
LETNÍ KINO v Dubé vzniklo v roce 1971 zásluhou MNV a dubských hasičů, kteří postavili podi-
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um a konstrukci pro zavěšení promítacího plátna.
Do provozu bylo uvedeno v roce 1972. Stalo se
součástí areálu koupaliště v Nedamově.
Mezi nejaktivnější SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE 60. let, které se podílely i na výstavbě obce
a na pomoci při zlepšování životního prostředí se
řadí: TJ SLAVOJ, Svaz českých rybářů, Myslivecké sdružení VÝR, Autoklub Svazarmu, Svaz chovatelů drobného hospodářského zvířectva, Československý Červený kříž - ČSČK, Svaz žen, Sbor
pro občanské záležitosti – SPOZ a Svaz požární
ochrany – ČSPO.
SPOZ – Sbor pro občanské záležitosti – vznikl v roce 1953 a měl 14 členek. Jeho náplní bylo
řešení otázek, týkajících se péče o obyvatelstvo
v oblasti kulturně-výchovné činnosti při různých
životních situacích občanů, slavnostních příležitostech v životě dětí, dospělých i starších občanů. Za dlouholetou činnost bylo některým členkám uděleno Čestné uznání. Byly to: učitelka Jana
Odvárková, paní Albína Antalová, Marie Matoušková, Irena Mojteková, Růžena Brychová, Eliška
Šimáková a předsedkyně sboru učitelka Vlasta
Matějovičová.
Začátkem 60. let začaly vznikat AUTOKLUBY.
DUBSKÝ AUTOKLUB měl u svého založení Zd.
Spurného, motoristického příznivce. Sídlo měl zprvu v domku bývalého kovářství p. Šimáka v Luční
ulici. Později se klub přeměnil na AUTOMOTOKLUB, z něj se časem osamostatnili motorkáři
a vznikl tak MOTOSPORTKLUB. K těmto dvěma
klubům pak v rámci SVAZARMU přibyly další odbornosti: Klub Kynologů, Radisté, Letečtí modeláři, Bikros klub a jako nejmladší Sportovně-střelecký klub, vedený Josefem Knotem a za podpory
tajemníka MNV A. Vokála. ZO SVAZARMU v Dubé vyrostla do velmi početného stavu, a bylo v ní
organizováno více jak sto členů, Byla to největší společenská zájmová organizace. V 70. letech
členové vlastními silami postavili v rámci Akce Z
DŮM SVAZARMU, dnešní ASTK. Kromě toho
členové Střeleckého klubu postavili v roce 1983
sportovní střelnici v údolí pod N. Berštejnem. Obrovskou zásluhu na výstavbě Domu Svazarmu měl
tehdejší předseda základní organizace František
PULKRÁBEK, který byl duší celého podniku, který dovedl sehnat peníze na výstavbu, zajistit potřebný materiál atd. Lidi shánět nemusel, protože
zájemců bylo poměrně dost, zejména z počátku.
Na dokončování už to bylo slabší, ale obětaví členové dílo dotáhli do konce.
Automotoklub se prvně veřejně představil
uspořádáním závodu motokár v květnu 1968.
Závod se jel ve městě na náměstí a v přilehlých
ulicích. Na srpen téhož roku byl připraven i první motokrosový závod, který však musel být kvůli invazi vojsk Varšavského paktu odložen. A tak
se 1. ročník dubského MOTOKROSU jel až v září
na trati připravené na Lopušáku. Realizační tým
v čele s předsedou MSK Václavem Pithartem pak
organizoval každoročně aspoň jeden motokrosový závod v Dubé, podívanou, na kterou se sjíždělo mnoho zájemců z okolí a přicházelo mnoho
dubských občanů. V týmu nelze opomenout jména
činovníků: Jan Nesvadba, Miroslav Jakuš, Václav
Kasal, Stanislav Grunt, Jiří Kadleček, Karel Kareš,
Ladislav Pryšinger, Josef Mašín, Eva Moučková,
Miloš Machytka, Vladimír Bílek.
AUTOKLUB se věnoval automobilovým sou-
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těžím, podnikům a různým akcím pro motoristy.
Byly to jízdy zručnosti Dubské smyčky, branně-orientační soutěže BOAS a pomoc při zajišťování průjezdů Rallye ŠKODA.Tady nelze opomenout
jména členů AMK: J. Holík, O. Kodytek, G. Schlabitz, P. Miláček, P. Bláha, M. Jakuš, J. Matoušek,
V. Hladík, O. Koubek, E. Faitl, V. Tomášek.
LETECKOMODELÁŘSKÝ KLUB vznikl prvně
v roce 1958 jako zájmový kroužek na škole, kde
se udržel několik let díky podpoře OV Svazarmu. Vedoucím jsem byl sám. Po dostavbě Domu
Svazarmu se tam kroužek přestěhoval do vlastní klubovny.
HASIČSKÝ SBOR v Dubé byl ustaven krátce
po osídlení v roce 1945. Z roku 1948 je zachováno
tablo s fotografiemi zakládajících členů a členy výboru v tomto roce. Jsou to: Václav Mádlík, Antonín
Pravda, František Hejduk, Štěpán Hejl, Josef Pejpal, Josef Zbudil, Josef Nouzák jako členové výboru. Dále pak ostatní členové – František Stejskal, Karel Kubík, Josef Jukl, Josef Antonín, Josef
Dvořák, Josef Štěpánek, Rudolf Jeleňák, František Jiřinský, Antonín Vaňous, Václav Kron, Karel
Žihla, Václav Kasal, Jaroslav Vokurka, Jaroslav
Brejška, Karel Škoda. K prvním členům se postupně přidávali další mladší členové a organizace se
rozrůstala. Jména aspoň některých: Bohumil Řeřicha, D. Řeřichová, Miroslav Linhart, M. Matějíček,
M. Kopecký, J. Bernhard, M. Bernhardová, Brejšková, Kubíková, Jiřinský, B. Odvárka, J. Brodil,
K. Matějovič, P. Čech a mnozí další, jejichž jména
jsou již v pozdějších zápisech v kronice.
Hasičská zbrojnice byla na stejném místě jako
je nyní, byla menší a brzy se ukázala jako nevyhovující, a tak byla postupně upravována a přestavěna. Byly zvýšeny stropy i střecha, přistavěna jedna
garáž a spolková místnost a následně dvě bytové
jednotky. Do původního vybavení patřila přívěsná
motorová stříkačka FLADER a přenosná motorová
stříkačka DKW a pak základní hasební prostředky.
Největší nedostatek byl v tom, že ke stříkačce nebylo tažné vozidlo pro dopravu k požáru. Vozidlo
se muselo půjčovat u ČSAD nebo v HD.
Po roce 1945 bylo jedno hasičské družstvo.
Největší počet činných členů byl v letech 1950
až 1960. Tehdy byla dvě družstva mužů, jedno družstvo žen a dvě družstva žáků. Z největ-

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 11. 12.

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

ších požárních zásahů pamatují členové na požár lesa pod Bezdězem, požár v závodě Delta
v Doksech a v zemědělském závodě v Dubé při
požáru prasečníků na Krčmě. V roce 1946, po
odsunu Němců, byl zapálen dům naproti Slávii,
ve kterém byli od roku 1945 ubytováni v Dubé dosud žijící němečtí obyvatelé, kteří čekali na odsun. Zbytky domu byly likvidovány kvůli výstavbě
nové silnice.
KULTURNÍM CENTREM DUBÉ od roku 1946
do roku 1970 byl velký sál hotelu SLAVIE. Odbývaly se zde všechny oslavy, konference i okresního charakteru, divadelní představení a estrádní
pořady, veřejná zasedání obecních zastupitelstev, taneční zábavy a plesy jednotlivých společenských organizací, školní oslavy a akademie.
Sál byl využit i pro různé prodejní akce a jiné
činnosti. Kolem roku 1955 uskladnilo JZD v sále
obilí, které zde chtělo dosoušet. Tento nápad nějaké „chytré hlavy“ pak způsobil to, že parketová
podlaha zvlhla, zvlnila se v některých místech až
o 50 cm a trvalo pak víc jak rok, než se znovu
srovnala. Od roku 1957 se v sále promítalo kino,
protože budova stálého kina byla v rekonstrukci.
V sedmdesátých letech, až do roku 1973, probíhala rekonstrukce hotelu i sálu. Od roku 1974 se
sem opět vrátil kulturní život. (Definitivní konec
fungování Slávie nastal v roce 1992.)
Na závěr ještě několik zajímavých poznámek
o POČASÍ v uvedených létech:
Napsat o počasí za uplynulá léta je dnes naprosto nemožné a navíc není ani nutné. Několik
údajů se mi podařilo sehnat zejména díky zápisům ve školní kronice. Je to jen pár informací,
ale zajímavých.
Od vánočních svátků v roce 1945 byla velká
a tuhá zima, s teplotami i pod minus dvacet stupňů. Škola měla velice málo uhlí, které se na vytápění tříd spotřebovalo hned na počátku ledna 1946.
Další se muselo opatřit a to chvíli trvalo, takže se
muselo omezit vyučování tak, že od 14. ledna chodily děti střídavě jen dvakrát týdně pro úkoly. Vždy
v pondělí a ve čtvrtek. To trvalo do 17. února. Od
19. února až do 11. března bylo střídavé vyučování
pro jednotlivé třídy pouze v jediné místnosti školy,
která se vytápěla. Pak se teprve začalo opět vyučovat pravidelně ve všech třídách.
V paměti starších lidí je neblahý rok 1947,
který byl v důsledku nepřízně počasí katastrofic-
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ký pro zemědělství a v důsledku i pro celé hospodářství. Tento rok se vyznačoval velikým a dlouhotrvajícím suchem, které negativně zapůsobilo na
výsledky žní, které dopadly velmi špatně. Situace
byla taková, že Československu hrozil hlad. Vše
bylo zachráněno pomocí tehdejšího Sovětského
svazu, který do naší republiky dodal z Ukrajiny
600 tisíc tun obilí, kterými bylo nebezpečí zažehnáno. Tato, zprvu velice opěvovaná pomoc, byla
pak v pozdějších letech velmi dlouho z naší strany splácena.
Dne 21. 3. 1958, tedy o prvním jarním dni,
napadlo v noci velké množství sněhu a jím byla
ohrožena obživa ptactva a volně žijících zvířat.
Členové mysliveckého sdružení nestačili chodit do
okolních lesů dávat zvěři krmení, a tak nastoupila školní mládež, která jim pomáhala při zavážení
sena a krmiva ke krmelcúm. Jiní žáci zase vyráběli budky a krmítka pro ptáky a nosili tam různá
semena a další ptačí dobroty.
Začátkem roku 1963 byly velmi kruté mrazy,
až minus 26 stupňů a napadlo také velké množství
sněhu. Pololetní prázdniny, které začaly 26. ledna, byly prodlouženy do 11. února. Pro žáky školy
byl zorganizován lyžařský výcvik a různé závody.
Jezdilo se kolem Dubé a na Dubové hoře. Tolik
sněhu zde dosud nebylo, aby se dalo jet na lyžích
od obce až na Dubovou horu a zpět. Škoda jen,
že lyže mělo pouze menší množství dětí. V tomto
roce měla škola 513 žáků! Kdo neměl lyže, přitáhl
si sáňky a kdo neměl nic, pomáhal při organizaci
závodů a nebo byl divákem. Někteří si místo saní
přinesli pytle naplněné senem. To při návratu zanechali v lese u krmelce. Mnohým se to líbilo víc
než ve škole.
V neděli 5. června 1976 se přes Dubou přehnala vichřice s přívalovým lijákem, který spláchl
ornici na polích a bahno zanesl dolů do obce. Před
Slávií byla tehdy velká zátopa, když se ucpaly kanály povrchové kanalizace. Tento druh záplav se
opakoval ještě několikrát v pozdějších letech, ale
to už je zapsáno v kronice.
O rok později doplatila na vichřici veliká stará
lípa v Nedamově u domu Druneckých. Rozlomila
se a polovina se skácela. Celá pak musela být
smýcena a zbyl po ní jen obrovský pařez.
Tímto končím ČTENÍ o zapsaných událostech
z let 1945 – 1970.
Kamil Matějovič, kronikář města

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 11. 12.
MUDr. Martin Mareš
Komenského 358, Cvikov
tel. 487 751 431
neděle 12. 12.
MUDr. Eva Pušková
Nový Svět 915, Kam. Šenov
tel. 488 113 206
sobota 18. 12.
MUDr. Irena Rohlíčková
Čs. Armády 1566, Česká Lípa
tel. 487 854 047
neděle 19. 12.
MUDr. Přemysl Černý
Osvobození 446, Kam. Šenov
tel. 487 767 614

úterý 21. 12.
MUDr. Ivana Hanzáková
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel. 487 831 762
středa 22. 12.
MUDr. Zdeňka Melmuková
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 969
čtvrtek 23. 12.
MUDr. Pavel Kalous
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 727 912
pátek 24. 12.
MUDr. Pavla Vránová
Čs. Armády 1566, Česká Lípa
tel. 487 853 515

neděle 26. 12.
MUDr. Lubomír Picmaus
28. října 2707, Česká Lípa
tel. 487 824 900
pondělí 27. 12.
MUDr. Milena Horáčková
Mariánská 845, Česká Lípa
tel. 487 521 662
úterý 28. 12.
MUDr. Marie Murswieková
Bulharská 844, Česká Lípa
tel. 487 853 067
středa 29. 12.
MUDr. Eva Konopiská
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176

pondělí 20. 12.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 901

sobota 25. 12.
Mgr. Andrej Ivanov
Děčínská 246, Žandov
tel. 487 850 436

čtvrtek 30. 12.
MUDr. Irena Rohlíčková
Čs. Armády 1566, Česká Lípa
tel. 487 854 047

pátek 31. 12.
MUDr. Karla Ponikelská
Revoluční 164, Stráž p. R.
tel. 487 851 719
sobota 1. 1. 2011
MUDr. Vladimíra Černá
Osvobození 446, Kam. Šenov
tel. 487 767 614
neděle 2. 1. 2011
MUDr. Ladislav Záruba

Dubáček -
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CESMÍNA OSTROLISTÁ

Ilex aquifolium
Cesmína ostrolistá je dvoudomý stálezelený keř či
menší strom z čeledi cesmínovitých (Aquifoliaceae). Jedná se o pomalu rostoucí dřevinu, dožívající se až 300 let. V našich podmínkách většinou
dorůstá výšky 2 – 6 m, výjimečně více než 10 m,
v široce sloupovitém až kuželovitém tvaru. Borka
je tenká, světlešedá, poměrně hladká. Listy jsou
vejčité až eliptické, střídavé, kožovité, tmavozelené, na okraji zvlněné s ostnatými zuby. Cesmína
ostrolistá kvete v květnu až červnu bílými nebo
narůžovělými kvítky s korunkou ze čtyř okvětních
lístků. Květy vyrůstají v úžlabí listů. Plodem samičích rostlin je leskle červená kulovitá peckovice,

Cesmína ostrolistá v Českolipské ulici v Dubé

která zůstává na stromku větší část zimy. Cesmína ostrolistá se podobá mahonii, ta ale kvete žlutě,
peckovice má modročerné a listy méně tuhé.
Rod cesmína má více než 400 druhů, rostoucích v Asii, Africe, Evropě a Jižní i Severní Americe.
Jediným původním evropským druhem je cesmína
ostrolistá, která pochází z jižní a západní Evropy
a severní Afriky, ale dnes je rozšířená po celé Evropě. U nás byla poprvé vysazena v roce 1880 na
zahradě zámku Sychrov. Vyhovuje jí teplé polostinné místo, chráněné před větrem, a propustná vlhká
půda. Dobře snáší znečištěné ovzduší. Lze ji dobře tvarovat, střiháme ji na jaře nebo koncem léta.
V silnějších zimách keře mohou namrzat. Přirozeně roste v bukových, dubových a jedlových lesích
jižní a západní Evropy. V Německu je cesmína ostrolistá chráněná.
Listy i plody cesmíny ostrolisté jsou jedovaté.
Pro dospělého člověka je smrtelná dávka 20 až
30 plodů, u dětí stačí méně. Otrava se projevuje
nevolností, zvracením, horečkou, průjmem a ospalostí, ochrnutím a poškozením ledvin. Přesto se v lidovém léčitelství používal nálev z listů jako prostředek proti dně, revmatismu a horečce. Plody se
dříve užívaly jako projímadlo. Podle lidových pověr
listy cesmíny chránily před otravami, proto se například v Itálii vysazovaly u venkovských sídel. Podobná cesmína paraguayská (Illex paraguariensis),
rostoucí v Jižní Americe, poskytuje listy k přípravě
paraguayského čaje Yerba maté s povzbuzujícími
účinky. V keltské magii byla cesmína ostrolistá považována za symbol slunce, světla, ohně a tepla.
Její větévky staří Římané posílali jako dobrosrdečný pozdrav přátelům. Používali ji také při rituálu
zimního slunovratu, takzvaných Saturnáliích. Z té-

to rostliny byl i kyj, kterým byl ozbrojen Saturnus.
Z kůry cesmíny se připravoval lep k lovu ptáků.
Ve Velké Britanii jsou v současné době plodné
větévky cesmíny ostrolisté, nazývané holly, symbolem Vánoc.
Tvrdé a dobře leštitelné dřevo se používalo pro soustružené výrobky, pro násady nářadí
a pro vycházkové hole. Dřevo je velmi ceněno také pro intarsie, protože je husté a jemně vláknité.
Žádná cesmína ostrolistá nenese ani v Libereckém kraji ani v celé ČR statut památného
stromu. V Dubé nalezneme skupinu cesmín ostrolistých u pomníku na počest obětí II. světové
války v Českolipské ulici.
–myš–

Větévka cesmíny ostrolisté

PLACENÁ INZERCE

UHELNÉ SKLADY PROVODÍN
Iveta Procházková
Prodej Ledvického uhlí:
ořech 1, ořech 2, kostka

Zemní a výkopové práce rypadlo nakladačem JCB 2CX
Doprava materiálu vozidlem Liaz sklápěč 9 tun
Přeprava nebezpečných věcí ADR vozidlem Nissan Navara
Tel.: 737 284 652, 737 284 652
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Co dělají učitelé

Ve dnech 18. 10. - 26. 10.
se naše škola zúčastnila
sbírkové akce „Život dětem“
pro dětská oddělení nemocnic.
Podařilo se vybrat částku 1 635 Kč.
Všem, kdo si zakoupil dárkový
předmět od 20 do 35 Kč, děkujeme.

Co dělají učitelé, když děti mají volný den?
16. listopadu byl na Ekoškole Dubá vyhlášen
volný den ředitelkou školy. Děti zajásaly, některým rodičům přibyly vrásky, kam s dětmi. Paní ředitelka má k dispozici pět volných dnů za školní
rok, které může využít podle potřeb. Tento den
se sešli všichni vyučující na semináři, věnovanému inkluzi. To znamená začlenění žáků s jakýmikoliv speciálními potřebami (dyslektiky, nadané, apod.) do běžných kolektivů tříd. Těchto
žáků stále přibývá.

Seminář vedly lektorky z Centra podpory inkluzivního vzdělávání z Mostu. Nešlo jen o pouhé
naslouchání, ale o aktivity, které měly učitelům
přiblížit danou tématiku. Projekt je dlouhodobý,
až do roku 2012.
Takže volný den neznamenal volno pro učitele, ale jen možnost k jejich soustředění, které
za běžného provozu není možné.
Mgr. Jana Mašková

Návštěva

V sobotu 13. listopadu se přišli podívat do Ekoškoly
Dubá na zvířátka malí dubáčkové s rodiči. Největší
pozornost si drželi Jeníček s Mařenkou (morčátka)
i Evžen (želva) a korálovky. Všechna zvířátka přilákala pozornost dětských zvědavců. Děkujeme za
všechny pamlsky a za milou návštěvu.
Mgr. Jana Mašková

Mgr. Veronika Holubová

Škole udělena cena
Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec udělilo Ekoškole Dubá
na krajské konferenci škol zapojených do sítě M.R.K.E.V.
(metodika a realizace komplexní ekologické výchovy)
dne 11. listopadu 2010 cenu „Ještědská MRKEV 2010“
za přínos environmentální výchově v Libereckém kraji.
Patron ceny, RNDr. Miroslav Nevrlý, popřál celé škole hodně dalších úspěchů
a přidal k ocenění knihu Karpatské hry. Z rukou ředitele SEV Divizna
pak škola dostala pro všechny děti volné vstupenky do ZOO Liberec.
Škola si ocenění velmi váží a bude i nadále aktivně pokračovat.
Mgr. Jana Mašková

Prvňáci a Běh 17. listopadu
37. ročník tradičního běhu naší školy se uskutečnil v pondělí 15. listopadu. Počasí bylo slunečné, přímo jarní, a tak se na startu závodníci jen
usmívali. Z prvňáčků nastoupilo na start 19 běžců, z toho 10 děvčat a 9 kluků. Pro medaile si
z děvčat doběhly Bára Fléglová – zlatá, Martinka Mordačiková – stříbrná a Natálka Maryšková
– bronzová.
V kategorii kluků si vyběhal zlatou medaili
Marian Kica, stříbrnou Míra Šímo a bronzová
skočila na Martina Stejskala.
Všem běžcům gratuluji!!!
Mgr. Jana Mašková

Z
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Bodlinky

4. listopadu se Bodlinky vydaly společně s oddílem Včelka Mája ke studánce U skokana, která už
silně volala po úklidu spadaného listí. Máji vyšly
dřív, jelikož mají kratší nožičky, a pustily se do hrabání. Bodlinky dorazily s plnou polní a úrodu listí
pak sklidily. Výsledkem bylo vyčištěné odtokové
koryto, i když jsme samozřejmě dbaly na to, abychom nic neponičily či neublížily všemu živému.

Studánka U skokana tak byla uložena k zimnímu spánku.
Na školním dvoře při úklidu nářadí pak na nás
jukĺa ropuška, asi hledala ubytování na zimu. Tak
jsme jí zabydleli na školní zahradě.
Jana, Pavel, Bodlinky

9

Včelka Mája Svatá Barbora

I v letošním školním roce bude mít naše Včelka Mája (přírodovědný kroužek v MŠ) plno práce v přírodě i ve svém domečku na zahradě MŠ.
Loňské „včelky“ vzaly mezi sebe nové kamarády
a žačky 1. třídy (N. Krsovou, N. Hromádkovou
a N. Knesplovou).

Scházíme se každý čtvrtek od 14.30 do
16.00 hod. Spolupracujeme s Bodlinkama ze ZŠ.
Společně jsme podnikli už dvě akce, první byla
na Mlýnek, kde jsme si vyzkoušeli orientaci v lese
a závody družstev v běhu. Druhá byla „studánka“.
Včelky a Bodlinky se sešly „U skokana“ a společnými silami vyčistily potůček a okolí studánky.
Další schůzka byla u zvířátek v ZŠ, kde jsme
se seznámili s novými přírustky (např. suchozemská želva Evžen), a jelikož Bodlinky nebyly
„doma“, nakreslili jsme jim obrázky a nechali tam
dobrůtky pro ně i pro zvířátka.
Bodlinky, těšíme se na další akci“hleddání
pokladu“ – vaše kamarádky Včelky.
Bohumila Mynaříková a její pilné „včeličky“

Oheň na Nedvězí Běh 17. listopadu

Tradiční výstup na Nedvězí přivítal ve čtvrtek
28. října na svém startu velký dav milovníků
podzimního toulání. Šlo již o desátý ročník!
Pramenným dolem či po silnici vyrazilo celkem 45 tuláků a 3 hafani. Počasí bylo slunečné, a tak kochání podzimními barvami stromů
nebralo konce. Na cestu dostali poutníci jako
obvykle tatranku. Překvapeníčkem pak byl buřtík, který si mohli ti, kteří ho nezdlábli cestou
syrový, opéci přímo na vrcholku! Rozhled byl
barevný, úžasný a úchvatný!

Děkujeme panu Fléglovi za tatranky, panu
Pokornému za buřtíky a panu Stiborovi za přípravu a odvoz dřeva. Těšíme se na příští rok!
Jana a Pavel Maškovi

Jako každý rok se děti z MŠ zúčastnily tradičního
běhu. V devět hodin jsme se dostavili na školní hřiště, dětem, které chtěly závodit, jsme nasadili startovní čísla a seřadili se na startu. Nejdřív běžela

Dne 5. listopadu si děti v MŠ nasadily batůžky
a vyrazily na dopolední výlet. Kam? Náš plán byl
urazit trasu dlouhou asi 2 km ke kapličce Svatá Barbora, která je na turistické stezce směrem
na Starý Berštejn. První zastávka byla na Mlýnku, kde jsme z batohů vybalili svačiny, posilni-

li se a vyrazili do kopce k prvnímu rozcestníku.
Ten nám ukázal směr, po jaké značce máme jít
a jak je náš cíl daleko (1,5 km). Čekal nás pěkný výšlap, ale zvládli jsme ho statečně. Děti po
cestě hledaly žluté značky, abychom nezabloudili, dovedly nás k druhému rozcestníku a odtud už
jsme mezi stromy viděli náš cíl. Dorazili jsme ke
kapličce, která byla postavena v roce 1717, tady
jsme si dali za odměnu dobrůtku z batůžku, napili
se a vyrazili na zpáteční cestu. Cesta zpět byla
z kopce, takže jsme se s úsměvem brodili listím
a pády do něj byly legrací. Počasí bylo krásně
barevně podzimní a všem se výlet líbil.
Bohumila Mynaříková, MŠ

Poděkování

děvčata a kluci fandili, poté nastoupili hoši a i těm
jsme všichni hlasitě fandili. A jak to dopadlo?
V kategorii děvčat 1. místo Magdalénka Středová,
2. místo Valinka Turková, 3. místo Natálka Kadlečková. V kategorii chlapců 1. místo Daneček Heptner, 2. místo Martin Šarm, 3. místo Matyáš Šarm.
Vítězům blahopřejeme a ostatním patří pochvala za účast.
Bohumila Mynaříková

V minulém čísle Dubáčku jste si mohli přečíst
článek o Havelském posvícení, které bylo letos
netradičně v sobotu a rozšířeno o jablečné slavnosti, den otevřených dveří a oslavu 30. výročí
otevření mateřské školy v Dubé. Počasí nám moc
nepřálo, ale i tak se nás tam sešlo poměrně dost,
jen škoda, že mezi návštěvníky byli převážně rodiče dětí z MŠ, čekali jsme účast více místních
občanů, kteří si neustále stěžují, „že se v Dubé
nic neděje“, a když se děje, tak stejně nepřijdou.
Škoda, těšili jsme se na ně.
Ostatním, kteří se slavností zúčastnili, bychom chtěli poděkovat za pomoc, např. panu
Jelenovi za umožnění moštování na jeho zahradě, P.Jelenovi, J.J.Garrihy a panu Vernerovi za
velkou pomoc při moštování, panu Kasalovi (sad
Újezd) a všem, kteří nám dodali jablka na mošt,
D. Civínové a M. Bartošové (prodej zboží) B. Kubíkové, I. Provazníkové za zajištění občerstvení,
p. Slabovi, I. Bičanové, I. Žalovičové a M. Sloupové za malování na tělo, paním kuchařkám za
výborné saláty (zeleninu daroval VOMOZ Česká
Lípa) i panu s cukrovou vatou a všem, kteří napekli výborné jablečné moučníky do soutěže.
Bohumila Mynaříková za kolektiv MŠ
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„… a nakonec překvapení“

Do 31. prosince proběhne v galerii českolipského
muzea výstava s názvem „…A NAKONEC PŘEKVAPENÍ“.
Tento slogan je dvojnásobně výstižný. Jednak tradičně připravujeme pro návštěvníky galerie na konci kalendářního roku výstavu lehčího
žánru, a zároveň skvěle napovídá, co Vás čeká,
když z červenobílého obalu vybalíte čokoládové
vajíčko, v jehož útrobách Vás čeká konečné překvapení – malinkatá hračka.
V roce 1974 se výrobce čokolády – italská
firma Ferrero – rozhodl vymyslet něco pro děti
a začal do čokoládových „kindervajíček“ umisťovat ručně malované figurky a miniaturní mechanické hračky. Tak byl odstartován sběratelský fenomén, který nadchl nejen děti, ale také
spoustu dospělých. Hračky z „kindervajíček“
jsou dnes jedním z nejžádanějších sběratelských předmětů. Odborníci se shodují, že jeho
úspěch tkví právě v momentu překvapení: každá
miniatura je ukrytá pod čokoládovou vrstvou a vy
dopředu nikdy nevíte, co ve vajíčku naleznete.
Ukojit vlastní zvědavost je lákavě sladké a tým
návrhářů navíc každý rok přichází s novou speciální sérií figurek.
V roce 1991 vyšel první oficiální katalog hraček z čokoládových vajíček a sběratelé se zača-

li dělit na dva tábory: zatímco jedni sbírají ručně
malované figurky, druzí raději skládají plastikové hračičky.
Základ naší výstavy tvoří právě ručně malované figurky ze soukromé sbírky českolipské
sběratelky. Ta původně začala kupovat vajíčka
svým synům, ale na rozdíl od jiných matek, nepovažovala hromádky drobných figurek za typický projev nepořádku v dětském pokoji, nýbrž propadla jejich kouzlu.
Srdečně Vás tedy zveme do pestrého světa
figurek a hraček z kindervajíček a doufáme, že
potěší Vás i Vaše děti.
Výstavu je možné shlédnout buď v rámci prohlídky celého muzea za standardní vstupné nebo
samostatně vchodem do galerie přímo z ulice za
snížené vstupné. Otevřena je ve dnech středa až
neděle 9-12 a 13-17 hodin.
V případě zájmu ze strany sběratelů i veřejnosti bude v sobotu 11.12. 2010 od 9 do 12 hodin uspořádána výměnná burza figurek a hraček
z kindervajíček.
Zájemci, hlašte se na adrese:
schmidova@muzeumcl.cz
Eva Schmidová
s použitím informací firmy Ferrero

Vánoční výstava v Galerii

Podbezdězský spolek intelektuální poetický
a okrašlovací připravil tradiční vánoční výstavu, kde jako každý rok návštěvník nalezne obrazy, umělecké fotografie a rukodělné
výrobky. Výstava byla zahájena 20. Listopadu a potrvá do 19. Prosince. Galerie Pošta je
otevřená vždy v neděli o 10 do 12 hodin, ve
středu od 9 do 11 hodin a v pátek Od 14 do
16 hodin. Mimo tyto termíny je možné dohodnout si návštěvu galerie na telefonním čísle
607 138 832.
–myš–
(Vpavo nový obraz Kamila Matějoviče)

Karel I.,
poslední král
český

Prvního prosince byla otevřena v Maštálkově síni Vlastivědného muzea a galerie
v České Lípě výstava Karel I., poslední král
český. Připravil ji Milan Šiler ze Všetat, který se postavou panovníka, vládnoucího v letech 1916-1918, široce zabýval. Soustředil
sem dokumenty a památky o tomto posledním Habsburkovi na českém trůnu. Provází
nás jeho životem od dětství až do předčasné
smrti. Postavu a osobnost ilustrují rozmanité
památky. Návštěvník získá nové a málo známé poznatky o přelomových letech na konci
monarchie a počátku republiky.
Jana Jakubská

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

Výtvarné
dialogy

Výtvarníci z občanského sdružení kulturní ŠUM
se svými polskými přáteli završí celoroční spolupráci v rámci projektu VÝTVARNÉ DIALOGY.
Jedná se o výstavu z projektu (celoroční setkávání se v hlíně a malbě) česko-polské mládeže,

Kulturní ŠUM
projekt česko-polské mládeže
podpořeného agenturou Mládež, programu Mládež v akci. Součástí výstavy budou nejen ukázky
dialogů v podobě velkoplošné malby nebo výtvorů z hlíny, ale i promítání videí z průběhu celého
projektu a dialog přímo v akci na místě.
Organizátorem projektu je občanské sdružení kulturní ŠUM, Česká Lípa, odborný dohled
nad projektem měla Jana Glaserová, vedoucím
české skupiny je Rostislav Materka a polským
partnerem skupina mládeže pod vedením Czeslawa Matyjewicze z Boleslawce a Nowogrodzce. Projekt je realizován za finanční podpory
Evropské unie.
Výstava v Muzeu v České Lípě potrvá do
31. prosince.
Jana Jakubská

Los Rumberos
Trio v Mělníku

Petr Smetáček, kapelník Los Rumberos, které
znají příznivci jazzu mimo jiné z dubských Mezinárodních jazzových dnů, vytvořil odnož této
kapely a nazval ji Los Rumberos Trio. Vedle Petra Smetáčka zde hraje také Jan Burian a zpívá
Kateřina Myšková.
Los Rumberos Trio založilo tradici každoměsíčních nedělních koncertů v mělnické nové Novantě v Rybářích. Již se uskutečnil koncert v říjnu a listopadu, a další se chystá 12. Prosince
od 15 hodin. Kdo má rád latin-jazz, salsu i jazzové standardy, ať neváhá zajet do Mělníka do
příjemného prostředí klubu v Rybářích.
–myš–

Štědrovečerní bohoslužby

Všichni jsou srdečně zváni
na Štědrovečerní Bohoslužby, které
se konají v kostele sv. Václava
v Deštné od 16 hodin, kostele
Nalezení sv. Kříže v Dubé od
21 hodin a v kostele sv. Havla
v Tuhani od 22 hodin. 27. 12.
od 18 hodin se koná bohoslužba
v kapli sv. Jana Nepomuckého
na Dražejově.

Milan Mordačik

Dubáček -
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Kam jít v prosinci

Prosíme všechny pořadatele, aby zasílali své programy vždy do 15.dne v měsíci na adresu kultura@mestoduba.cz
NE 5.

Nový Bor

17,00

II. Adventní koncert
Jablonecké klarinetové kvarteto

Koncert určený pro
milovníky nejkrásnějších
svátků v roce

ÚT 7. Městské divadlo Nový Bor

18,00

Vánoční koncert ZUŠ Nový Bor

Tradiční předvánoční
vystoupení

ST 8.

19,00

Na útěku

Úsměvná jevištní roadmovie
o útěku dvou žen. V hl.
rolích Jana Štěpánková
a Zlata Adamovská

Nový Bor

18,00

Camella

Vánoční koncert
novoborského pěveckého
sboru. Zazní české vánoční
mše

PÁ 10. Městské divadlo Nový Bor

19,00

Vánoční koncert Václava Hybše
a jeho hostů

Účinkují: Vlastimil Harapes,
Iveta Dufková, Hana
Hložková a další

240,-

PÁ 10.

KD Crystal

Česká
Lípa

19,00

Petra Janů

Vánoční koncert Petry Janů

290,-

NE 12.

V Rybářích

Mělník

15,00

Los Rumberos Trio

Jedinečný koncert latin jazzu

100,-

NE 12.

Kostel
Nanebevzetí
Panny Marie

Nový Bor

17,00

III. Adventní koncert
Solideo

Poslechněte si adventní
hudbu středověku a baroka
z Čech, Itálie, Španělska či
Německa

70,-

PO 13.

Jiráskovo
divadlo

Česká
Lípa

19,30

Štefan Margita

Večer plný slavných
operních árií

390,-

SO 18. Městské divadlo Nový Bor

10,00

Čert to nemá nikdy lehké

Hudební pohádka o mladém
čertovi, který šel do světa na
zkušenou

50,-

SO 18.

Jiráskovo
divadlo

Česká
Lípa

15,00

Krkonošská pohádka

Oblíbené příběhy
z Večerníčku se na jevišti
objeví úplně poprvé

60,-

NE 19.

Navrátilův sál

Nový Bor

14,00

Vánoční setkání s lidovkou
a evergreenem

K tanci a poslechu zahraje
Vráťa Bretšnajdr

50,-

NE 19.

Kostel
Nanebevzetí
Panny Marie

Nový Bor

17,00

Duchovní hudba pro varhany
a zpěv

Jiří Chlum a Dagmar
Čemusová přichystali
skladby J.S.Bacha,
A. Dvořáka a dalších

70,-

NE 19.

Bazilika Všech
Svatých

Česká
Lípa

19,00

Velký vánoční koncert
Miloš Bok: Symfonické koledy
J. J. Ryba: Česká mše vánoční

PÁ 31.

Autobusové
nádraží

Dubá

o půlnoci

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ

ČT 6.1.

Jiráskovo
divadlo

Česká
Lípa

19,30

S Pydlou v zádech

PÁ 10.

Kostel
Nanebevzetí
Panny Marie

Městské divadlo Nový Bor

Kostel
Nanebevzetí
Panny Marie

Přijměte pozvání na
jedinečný předvánoční
koncert s pravou sváteční
atmosférou

70,-

dobrovolné
260,-

150,a 220,-

Tradiční novoroční ohňostroj
pro všechny občany
připravilo město Dubá ve
spolupráci s dubskými hasiči
Legendární semaforská
inscenace se vrací zpět na
divadelní prkna

350,-
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Los Rumberos trio

LOS RUMBEROS TRIO je nejmladším a – co
do počtu členů – také nejmenším přírůstkem do
rodiny kapel sestavených Petrem Smetáčkem,
čerstvým absolventem skladby na pražské Konzervatoři Jaroslava Ježka ve třídě fenomenálního
Karla Růžičky. Stejně jako v případě svých větších příbuzných (LOS RUMBEROS a LOS RUMBEROS EN GRANDE) je základem repertoáru
afro-kubánská hudba, na kterou se Petr specializuje (v říjnu roku 2010 dokonce vydal vůbec první české CD s tímto hudebním žánrem). Setkáte
se tu tudíž s rytmy jako mambo, son montuno,
cha-cha-chá nebo třeba i afro, a to ve skladbách
vlastních i převzatých. Členové tria jsou staří
známí z „klasického“ LOS RUMBEROS: zpěvačka Kateřina Myšková a kytarista Jan Burian. Oba
dva zde navíc hrají též perkuse, což společně
s Petrovou speciální soupravou tvořenou piánem
a perkusemi umožňuje plnohodnotnou interpretaci afro-kubánských rytmů i v tomto komorním
obsazení. Další informace naleznete na internetových stránkách www.petrsmetacek.com .
Zdroj: internetové stránky
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Karate klub Beringin děkuje

Foto: Pavel Mojtek

– paní ředitelce Mgr. Jindřišce Skalické za veškeré zázemí a podporu, kterou v ní i v tomto školním roce opět KK Beringin našel.
– paní starostce Mgr. Zdeňce Šepsové a paní
učitelce Mgr. Janě Maškové, které navštívily hodinu tréninku karate a tím motivovaly (nejen) malé
karatisty k dalším úspěchům na soutěžích, ale
i rozvíjení tradičního karate v Dubé.
– poděkování patří všem těm, kteří podporují
jakýmkoliv způsobem cvičení tradičního karate v Dubé!
Na závěr bych rád poděkoval cvičencům karate
a soutěžícím v Národním poháru, kteří dokázali
6. listopadu obstát nejen v pražské a silné brněnské konkurenci, ale také konkurenci z Ústí n. L.
a Tanvaldu. Tím dokázali, že přes krátkou existenci nelze dubské karatisty podceňovat!
Všem dubským občanům bych rád popřál
krásný advent a klidné svátky vánoční.
Marek Hruška

ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN-SHOTOKAN

I. KOLO NÁRODNÍHO POHÁRU ČFTKFS Datum konání a místo konání: 6. listopadu 2010 Praha
KATA ženy
KATA TÝM V.
3. Tomášková Bar.
KK Beringin 3. Horský, Dalecký K., Nemeš R., - KK Beringin
KK Beringin
KATA senioři
jyu ippon kumite MLADŠÍ ŽÁCI – 9 - 8 let,
MLADŠÍ ŽÁCI 9-8 let,
1. Hruška Marek
KK Beringin 2. Veselý Theodor
KK Beringin
3. Dalecký Karel
KK Beringin 5. Dalecký Lukáš st.
KK Beringin 3. Tomášek Václav
KK Beringin
5. Tomášek Václav
KK Beringin
3. Dalecký Karel
KK Beringin
7. Veselý Theodor
KK Beringin KATA TÝM I.
1. Kutnohorská M., Mojteková, Hrušková N.
jyu ippon kumite MLADŠÍ ŽÁCI - 11-10 let,
MLADŠÍ ŽÁCI 11-10 let
– KK Beringin
3. Nemeš Radek
KK Beringin
8. Dalecký Lukáš ml.
KK Beringin
3. Dalecký Lukáš
KK Beringin
KATA TÝM II.
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ 7 let a ml.
1. Veselý T., Dalecký K., Tomášek V.
KUMITE senioři
1. Hrušková Natálie
KK Beringin
KK Beringin 1. Hruška Marek
KK Beringin
3. Mojteková Eliška
KK Beringin
4. Podráská Marie
KK Beringin 2. Hruška M. ml., Podráská M., Dvorščík Š.
KK Beringin
MLADŠÍ ŽÁCI 7-11 let
přípravka
1. Hruška Marek ml.

