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Vážení a milí spoluobčané,
přeji všem krásné prožití vánočních svátků
a úspěšný vstup do Nového roku 2016.
Děkuji všem spolupracovníkům, zastupitelům

a všem dalším spoluobčanům, kteří přispěli
ke správě a rozvoji našeho města v letošním
roce.
Jiří Miler, starosta

Český Dub ve filmu „Tenkrát v ráji“
Podještědské muzeum v Českém Dubu se na dva listopadové dny ponořilo zpátky do historie. Stalo se jedním z
dějišť připravovaného filmového dramatu česko-slovenské kooprodukce "Tenkrát v ráji", který své diváky provede
příběhem o svobodě ve zlých časech a o naději, která neumírá ani před popravčí stěnou ..., příběhem nevšedního
života a odvahy významného českého horolezce Josefa Smítka z Turnova, popraveného nacisty za druhé světové
války. Společně se tak můžeme těšit na zastoupení Českého Dubu ve filmu s hvězdným
obsazením, vznikajícím podle scénáře Josefa
Urbana, autora předloh úspěšných českých
filmů Habermannův mlýn a 7 dní hříchů.
Z hereckých osobností, které se ve filmu objeví právě v souvislosti s českodubským natáčením, nelze nezmínit šarmantního gentlemana Ondřeje Havelku, osobitého muže
mnoha tváří Jana Budaře či půvabnou Vicu
Kerekes. Režisérskou taktovkou filmu vládne
Peter Pálka společně s vrcholným představitelem jugoslávské kinematografie a mistrem
svého oboru Lordanem Zafranovičem a Danem Krzyvoňem. Premiéra filmu je připravována na květen 2016.
V zájmu zajištění plynulosti natáčení a
bezpečnosti filmového štábu nebylo možné
sdělovat veřejnosti žádné informace předem.
Všem občanům a návštěvníkům Českého Dubu, kterých se dotkla dočasná omezení a případné komplikace způsobené natáčením, se
tímto velice omlouvám a děkuji za jejich
pochopení. Přestože se vždy snažíme eliminovat dopad filmového natáčení vůči veřejnosti na minimum, některým průvodním jevům se bohužel zcela zabránit nedá. Věřím však, že na zastoupení Českého Dubu v kvalitní filmografii, jakou aktuální projekt Tenkrát v ráji nepochybně je, budeme moci být jako občané města, které se na natáčení podílelo, společně hrdí.
Mgr. Helena Gollová, ředitelka PMaK, foto: Jiří Šrýtr

Změna svozového dne
Vážení občané,
v souvislosti s postupnou optimalizací svozových tras dojde od 01. 11. 2015 v částech obce
Modlibohov a Sobákov k následující změně svozového dne:

Původní svozový den úterý se mění na svoz ve čtvrtek.
Žádáme Vás, aby od uvedeného data byly nádoby v uvedených částech obce přistavovány
k výsypu v nově stanovený svozový den. Děkujeme za pochopení.

Na návštěvě na Srí Lance
Paní ředitelka Mgr. Helena Gollová nás v úterý 3.
listopadu v podvečer pozvala do muzea, kde nás cestovatel pan Lukáš Herudek pozval mnohem dál - až do
Indického oceánu na ostrov Srí Lanka, dříve Cejlon.
Čekala nás tam rozsáhlá a poučná přednáška o tomto ostrově, doplněná promítanými obrázky. Přednášející rozdělil
téma na několik fenoménů typických
pro Srí Lanku. Nejznámějším fenoménem je cejlonský čaj, který patří mezi
světovou jedničku čajů. Pan Herudek
nás obrazově provedl plantážemi, kde
ženy ručně trhají 2-3 mladé listy čajovníku. Popsal nám i další jeho zpracovávání, ať už fermentace (černý čaj)
nebo jen sušení (zelený čaj). Nejvzácnější druh čaje (a také pochopitelně
nejdražší) je čaj bílý, ten se získává
z ještě nerozvinutých listových pupenů.
Další bod přednášky byla doprava. Nejrozšířenější je používání vlaků, které
jsou často přeplněné. Jezdí tam také
autobusy. Typický dopravní prostředek
v Indii jako na Srí Lance je tuk – tuk, což je okarosovaná tříkolka. Dalším zajímavým fenoménem je způsob
rybaření. Rybáři při lovení ryb sedí na stoličce upevněné na vysokém kůlu, který je zabodnutý do moře - vypadá to velmi komicky, ale mají k tomu svůj důvod a
patřičné zkušenosti. Dále nám byly promítány obrázky
místní fauny. Viděli jsme kupř. indické slony ve volné
přírodě a také vzácného levharta. Na Srí Lance žije
mnoho typických zvířat, které běžně neznáme, např.
druh jelena (Sambar indický), který je téměř maskotem Srí Lanky, a další… Pan Herudek nás svými obrázky
provedl po Národním parku „Konec světa“, který leží
vysoko v horách (přes 2000 m). Chcete-li stihnout nádherný východ slunce, musíte vyrazit kolem čtvrté hodiny ráno, kdy je dobře vidět, protože jinak jsou hory
stále zahaleny v mracích a vy si připadáte jako v nebi.
Odtud název „Konec světa“. Také jsme soutěžili

v rozpoznávání rostlin, z kterých získáváme různá koření, jako je zázvor, pepř a vanilka. Tato posledně
jmenovaná, je krásná, vinoucí se orchidej. O přestávce
jsme byli pozváni do přilehlé kavárny na šálek cejlonského čaje, jaký si kdo vybral. Zájezdu na Srí Lanku se
zúčastnil pan Herudek s celou rodinou: manželka a tři

děti, z nichž nejmladšímu byly tři roky. Na delší túry
ho doprovázel také jeho bratr. Z tohoto faktu plyne, že
celá přednáška byla pojatá jako rodinný výlet. Kupříkladu díky tomu nejmenšímu chlapci se celé rodině
otvíraly všude dveře domorodců, neboť Srí Lančané
mají velmi rádi děti. Na závěr přednášky nám bylo promítnuto krátké video lidových tanců zakončených ohnivou show, končící chůzí tanečnic po žhavých uhlících.
Budeme dlouho vzpomínat na příjemně strávený podvečer s šálkem čaje a poučnou přednáškou o Srí Lance.
Přednáška byla zajímavě koncipována a tento ostrov
nám dokonale přiblížila. Někteří účastníci se ještě zdrželi s šálkem čaje na diskusi a případné otázky. O přednášku byl velký zájem, o čemž svědčil zaplněný sál muzea. Těšíme se na novou akci tohoto druhu.
Soňa Neumannová, foto: Jiří Šrýtr

MO ČRS Český Dub
Vás srdečně zve
na tradiční vánoční prodej ryb na líhni
živé ryby se budou prodávat v
pondělí 21.12.2015 od 12.00 do 16.30 hodin
úterý 22.12.2015 od 10.00 do 16.30 hodin
středa 23.12.2015 od 10.00 do 16.30 hodin
Uzené ryby se budou prodávat
v úterý 22.12.2015 a ve středu 23.12.2015
od 12.30 hodin

Svoz komunálního odpadu
o vánočních svátcích
V 52. týdnu může dojít od čtvrtka
24. 12. ke zpoždění vývozu, z důvodu
vynechání odpolední směny
a dotažení vývozů do konce týdne
max. do soboty 26. 12. 2015.
V 53. týdnu může dojít od čtvrtka
31. 12., resp. od pátku 1. 1. 2016 ke
zpoždění vývozu, z důvodu vynechání
odpolední směny 31. 12. a ranní
směny 1. 1. 2016 a dotažení vývozů
do konce týdne max. do soboty
2. 1. 2016.
Popelnice však prosím nechte
přistavené na řádné svozové dny.

Vážení občané,
další kalendářní etapa dospívá do svého závěru,
čímž se nabízí možnost vyhodnotit uplynulý rok a popřát si hodně štěstí do nového roku. Během letošního
roku jste se mohli v místním zpravodaji dočíst o aktuálním dění v Podještědském sportovním areálu a jím spojených aktivitách. Začátkem roku jsme opět poskytli
naše služby mnoha klientům, a to zejména fotbalovým
týmům, kterých se u nás během zimy prostřídalo přes
třicet. Nejvíce nás potěšil zájem o soustředění ženského A-týmu AC Sparty Praha, který se u nás připravoval
na souboje s nejlepšími celky Evropy v Lize mistrů.
V jarních měsících byl areál a Český Dub plný dětských
úsměvů z mateřských či základních škol, které náš areál využili pro školy v přírodě. Celkem jste mohli potkat
děti z jedenácti škol a školek. V červnu se konaly již
tradiční akce pro Podještědský sportovní areál, jako je
mládežnický fotbalový turnaj Zelencup Junior a seniorský Zelencup. I přes nepřízeň počasí se oba turnaje
vydařily na výbornou a očekávání všech účastníků bylo
naplněno. Věříme, že i občané Českého Dubu a okolních obcí si našli do areálu cestu a užili si doprovodný
program, ať již v podobě koncertů nebo dětského dne.
Červenec patřil opět dětem, tentokrát se o to postaral
Fotbalový kemp Luďka Zelenky, který se pyšní celorepublikovému ohlasu a účastní se jej i chlapci a dívky ze
sousedních států. Poslední letní měsíc jsme dali prostor
opět sportovním týmům, kdy se k fotbalovým oddílům
přidal i badminton a velice populární rugby. Po zbytek

Poděkování
Místní organizace Svazu tělesně postižených
děkuje firmám LUKOV Plast s.r.o. a KOVO
PERNER s.r.o. za finanční příspěvek na činnost
organizace.
Dále děkujeme zastupitelům města za
poskytnutí dotace.
S blížícími se vánočními svátky přejeme Vám
všem klidné Vánoce a do roku 2016 pevné
zdraví, spokojenost a pohodu.
Za MO STP Český Dub Marie Švehlová, předsedkyně

roku využívají našich služeb firmy, spolky a jedinci
k uspořádání firemních akcí, večírků, oslav narozenin či
seminářů a školení. PSA se stal výcvikovým centrem
Asociace malého fotbalu ČR. Zde je potřeba zmínit velice úspěšnou přípravu české reprezentace na MS, které
se konalo na jaře ve Spojených státech amerických a
kde obsadila 5. místo z 12 nejlepších světových týmů.
Stejně tak i na ME konané na podzim v Chorvatsku, kde
se umístila reprezentace na 4. místě v konkurenci 24
týmů. Areál poskytuje zázemí nejen pro sportovní,
školní a další ať už volnočasové, pracovní, rodinné čí
přátelské pobyty, ale zajišťuje možnost celoročního
vyžití pro místní kluby MFK Podještědí a FK Český Dub.
V neposlední řadě jsme v letošním roce zajistili akci 20
letého výročí vzniku významné českodubské společnosti
Electropoli-Galvia. Zde bychom chtěli zmínit i trvalejší
spolupráci s touto společností, kdy pro zaměstnance
zajišťujeme závodní stravování a pro partnery, hosty a
externí firmy zajišťujeme ubytování a stravování
v rámci výstavby nové části závodu a pracovních pobytů. Letošní rok byl pro Podještědský sportovní areál
v našem městě velice úspěšný a dokládá to i veliký zájem pro sportovní a školní pobyty v nadcházejícím roce. Ohlasy nesměřují jen k samotnému areálu, ale vyzdvihují malebnost města Český Dub a jeho okolí. Všem
občanům chceme závěrem popřát příjemné prožití vánočních svátků, které budou naplněné radostí a pohodou. Ať se vám v roce 2016 daří k vaší spokojenosti a
jste zdraví a šťastní.
Ing. Zdeněk Radosta

Dubák přírodovědec

SC Podještědí Český Dub - florbal

Ve středu 18. listopadu se uskutečnil už druhý ročník přírodovědné soutěže
Dubák přírodovědec, která je určena pro žáky 7. ročníku základních škol. Sedmáci z různých škol mohli poměřit své znalosti, letos na téma „Ovoce – běžné i
méně známé, domácí i cizokrajné“.
Prokázané vědomosti byly po zásluze odměněny. Tablet za první místo mezi žáky naší školy získala Lucie
Pytlounová, na druhém místě se umístila Terezka
Kyksová, třetí byl Petr Hofman. V kategorii hostů
z jiných škol se na prvním místě umístila Terezka
Fortinová ze ZŠ Kobyly, Nechálov, která se zároveň
stala absolutním vítězem soutěže, a získala mobilní
telefon. Druhé místo obsadila Nikol Cýrusová, třetí
místo Kateřina Čudlínová, obě ze ZŠ Vratislavice.
Za finanční podporu na nákup materiálu a cen do
této soutěže děkujeme firmě LUKOV Plast s r. o.
a za slavnostní předání cen starostovi Českého
Dubu Jiřímu Milerovi.
Mgr. Věra Horáčková (organizátorka soutěže)
a Mgr. Jan Goll (ředitel ZŠ Český Dub)

Stínování na Slovensku

Halloween ve III. A

Pondělí 2. listopadu jsme věnovali poznávání Halloweenu. Protože se už učíme anglicky, nemohli jsme tento
svátek vynechat. Přečtěte si tedy, co se dětem nejvíc
líbilo a co jsme celý den dělali.
Přišli jsme do třídy, uvítala nás mumie a ve třídě ve tmě
svítily svíčky. Mumie povídala, co budeme dělat. Četli
jsme o Halloweenu, odpovídali jsme na otázky..... Esterka Anderlová
Byl to krásný den, který jsme si moc užili. Třeba jsme si
pouštěli strašidelné písničky a tančili jsme. Rozdělili
jsme se do skupin, my jsme se jmenovali Krváci. Luštili
jsme luštěnky upíra Viktora a četli o Halloweenu v anglických zemích. Šli jsme koledovat. Vykoledovali jsme si
bonbóny, a pak jsme se pustili do dobrot, které přinesly
děti z domova. Dlabali jsme dýni. Moc se nám to povedlo, teda paní učitelce.....
Julinka Knoblochová
Na našem
Halloweenu se mi
líbily masky, dýně. Velmi zajímavé byly tvořivé práce, při kterých jsme stříhali a lepili. A nejlepší, jak jsme zpívali anglickou básničku. Dnešní
dopoledne rychle uteklo a těším se na příští rok.....
Anetka
Kabátková
Ráno jsem šel do třídy, kde na mě vybafla mumie, byla to paní
učitelka. Seděli jsme u velikého stolu a povídali, co se děje o svátku Halloween. Při třetí hodině jsme tvořili z párků a těsta mumie,
pak se šlo koledovat. O páté hodině jsme vyráběli kostlivce...Večer
jsem šel s rodiči na hřbitov zapálit svíčky babičce, dědovi a strejdovi.
Jirka Poplužník
Náš Halloween se mi moc líbil. Moc se mi líbilo, jak jsme byli
koledovat v kabinetu VI. A, ale jinak se mi líbilo všechno. Dýně
byla sice trochu slizká, ale aspoň to bylo pořádně halloweenské.
Vydlabaná dýně svítila moc krásně.
Vojta Novosád
V polovině října se dvě učitelky naší základní školy
zúčastnily v rámci projektu „Učíme se kvalitě“ stínování na Slovensku. Na ZŠ v Šuňavě jsme měly možnost
sledovat
práci
našich kolegů v
hodinách matematiky, chemie,
přírodopisu
a
geografie. Pobyt
byl pro nás velmi
přínosný.
Odvezly jsme
si mnoho zajímavých poznatků,
seznámily se s
řadou milých lidí a také jsme poznaly velmi krásnou
krajinu. Děkujeme za cennou zkušenost.
Mgr. Ivana Kotíková, Mgr. Martina Pánková
(účastnice stínování)

Jsem ráda, že jsme si ten strašidelný den hezky užili, hodně
věcí jsme se dozvěděli a naučili. Také moc děkuji maminkám za
báječné dobroty a sladkosti pro koledníky.
Mgr. Martina Růžičková (třídní učitelka)

Mladší žáci vstoupili do sezóny
V neděli 18.10. 2015 vstoupili mladší žáci SC Podještědí
Český Dub turnajem v Osečné do nové florbalové
sezóny. Hned první zápas našeho nově se formujícího
týmu byl derby s Osečnou a zápas to byl velmi zajímavý. Naši hráči dokázali otočit skóre z 1:4 na 5:4, aby
nakonec prohráli 5:7. Ve druhém zápase pak náš tým
nestačil na urostlejší kluky z Benátek nad Jizerou. Náladu si však naši sportovci spravili ve třetím zápase,
kdy zvítězila nad DDM Liberec 8:4.
Zápasy 18.10.2015 v Osečné:
SCP Český Dub - SK Osečná
SCP Český Dub - Benátky n/J
SCP Český Dub – DDM Liberec

5:7
3:7
8:4

Starší žáci přivezli vysoké výhry
V neděli 25.10.2015 vstoupili turnajem v Benátkách n/J
do soutěžního ročníku 2015/2016 také starší žáci florbalového oddílu SC Podještědí Český Dub. Tým připravovaný Davidem Rubášem a Martinem Hessem odcestoval k prvním zápasům se zastupující trenérskou dvojicí
Tomáš Porš a Roman Maňák a velice se mu dařilo. Budeme proto rádi, když oba zmiňovaní u celku zůstanou
a rozšíří náš realizační tým. A teď už k vlastním zápasům. V prvním zápase nastoupili naši kluci proti celku
SK Osečná. Neboť to byl první zápas sezóny, neměli
jsme tušení, jak to bude vypadat. K naší radosti náš
tým zápas s přehledem ovládl, i když se nedá výkon
rozhodně označit za ideální. Vítězství však bylo jednoznačné. V druhém zápase bylo našemu celku soupeřem
družstvo domácích Benátek n/J. Zde naši kluci předvedli zlepšenou hru, což nás moc potěšilo a zvítězili
ještě výraznějším rozdílem. Všem, kdo se podíleli na
výjezdu do Benátek a tím pádem i na úspěchu našeho
celku patří velké DÍKY. Extra poděkování směřujeme do
Osečné tamnímu SK Osečná, který nám nabídl možnost
svézt se do Benátek s jejich týmem jejich autobusem,
což jsme s díky přijali. Moc děkujeme.
Zápasy 25.10.2015 v Benátkách n/J:
SC Podještědí Český Dub : SK Osečná
8:1
SC Podještědí Český Dub : Benátky n/J 9 : 0
Florbalový víkend v Českém Dubě
O druhém listopadovém víkendu si fanoušci
českodubského florbalu přišli opravdu na své. Ve
sportovní hale základní školy se v sobotu 7. listopadu představil tým mladších žáků. Za hojného počtu domácích fanoušků v podobě rodičů,
babiček a spolužáků se utkal náš tým, ve svém
prvním zápase, s celkem DDM Liberec. Domácí
tým jasně zvítězil 6:0 a to ještě mnoho šancí
zůstalo nevyužito. Ve druhém utkání se mladší
žáci střetli s vrstevníky z SK Osečná. Zápas přinesl velkou brankovou přestřelku, kde padlo
celkem 14 branek a naši vyhráli 8:6. V posledním utkání naši kluci vyzvali ZŠ Bousov. V tomto
zápase byla vidět celodenní únava našich hráčů

a i ta stála za porážkou 1:4.
I přes porážku v závěrečném klání lze říci, že hráči
předvedli sympatické výkony, ukázali, že mají na víc,
než předvedli na prvním turnaji v Osečné a lze na nich
v budoucnu hodně stavět.
O den později, v neděli 8. listopadu, se na domácí palubovce představil tým SC Podještědí Český Dub v kategorii juniorů. Hned v úvodním zápase čekalo naše hráče
vypjaté derby s týmem Hodkovic nad Mohelkou, vyrovnaný zápas se rozhodl v náš prospěch v prvních dvou
třetinách, zhoršený výkon ve třetí části nás málem o
výhru připravil, ale kluci to ustáli, Český Dub - Hodkovice nad Mohelkou 5:3. V odpoledních zápasech se náš
tým střetl s celkem Ice Men Liberec a po urputném vyrovnaném boji prohrál těsně 5:6. V posledním utkání
hráče čekalo družstvo Benátek nad Jizerou. Po první
třetině domácí prohrávali o jeden gól, na konci druhé
třetiny vyrovnali a ve třetí předvedli úžasný obrat
a dokázali po srdnatém výkonu zvítězit těsně 3:2. Kluci
zaslouží pochvalu za výkony ve druhém a třetím
zápase, které museli diváky bavit.
Zápasy 7.11.2015 v Českén Dubě – mladší žáci
SC Podještědí Český Dub : DDM Liberec
SC Podještědí Český Dub : SK Osečná
SC Podještědí Český Dub : ZŠ Bousov

6:0
8:6
1:4

Zápasy 8.11.2015: v Českém Dubě – junioři
SC Podještědí Český Dub : Sokol Hodkovice
5:3
SC Podještědí Český Dub : Ice Men Liberec
5:6
SC Podještědí Český Dub : Benátky nad Jizerou 3 : 2
Vzhledem k tomu, že jsme oba dva turnaje pořádali,
nám dovolte poděkovat všem, kteří se na organizaci
obou turnajů podíleli.
Děkujeme za zajištění občerstvení, rozhodčím,
organizátorům.
Poděkování
patří
samozřejmě
i hráčům za předvedené výkony a vám všem, kteří
jste si našli cestu povzbudit naše mladé florbalisty.
Mgr. David Rubáš, Martin Hess

Sokolské akce, adventní čas

Prosinec

Blíží se čas vhodný
Fráňa Šrámek (1877 – 1952)
k tomu, abychom si připomněli, co se událo
Po sněhu půjdu čistém, bílém, hru v srdci zvonkovou.
během roku, čím kdo
Vánoční země je mým cílem.
přispěl do společné pohody a práce
Až hvězdy vyplovou, tu budu blízko již.
v našem českodubském sokolu. VětšiA budu ještě blíž, až noční půjdu tmou.
na z nás cvičitelů pracovala s plným nasazením. Ženy a
muži nacvičili skladby Koncert a Sportuj námi, se kteTu ztichnu tak, jak housle spící,
rými doplnili počty dalších zanícených cvičenců na spoa malý, náhle dětinný,
lečném setkání v Turnově, Brně a v Plzni. Naše mladé
a v rukou žmole beranici,
aerobičky se zúčastnily závodů v Jičíně, Hradci Králo- včarován v ticho mýtiny. Tu budu blízko již.
vé, v Brandýse nad Labem a dokázaly obhájit svá prA budu ještě blíž, svých slz až přejdu bystřiny.
venství ve svých kategoriích v pražské Lucerně. Stálo
Mír ovane mne, jak by z chléva,
to mnoho úsilí nejen děvčata, ale především jejich
v němž vůl a oslík klímají,
obětavou cvičitelku Páju. Dvě naše cvičitelky, Martina
světélka stříknou zprava, zleva,
Dědková a Lucka Holajová, si zvýšily svoji cvičitelskou
noc modrá vzlykne šalmají. Tu budu blízko již.
kvalifikaci o zdravotní tělesnou výchovu. Kurzy absolAch, jsem tak blízko již, snad pastýři mne poznají.
vovaly v Praze a závěrečné zkoušky nebyly jednoduché.
Mladší žactvo krom běžných cvičebních hodin plnilo
pod vedením svých cvičitelek s nadšením úkoly,
které byly na ZZZ i na Malé Skále. Své dovednos- Rádi bychom všem přátelům, příznivcům a známým nejen
ti všichni cvičenci předvedli na akademii u nás i poděkovali za milou přízeň a podporu v právě končícím roce,
v Turnově. Mám radost, že se rozběhlo cvičení ale zároveň i srdečně popřáli do nastávajícího nového roku
seniorek, že jsme uspořádali nespočet krásných pevné zdraví, životní pohodu a záplavu důvodů k radosti.
výletů za poznáním společně s mladými cvičitel- Těšíme se na opětovné shledávání a pevně věříme, že také
kami – maminkami a jejich dětmi. Na podzim- i společně s Vámi budeme mít příležitost prožít spoustu okaních akcích za poznáním jsme pokořili Jizerku, mžiků naplněných krásnými zážitky.
Vajoletky (Krkavčí skály), Berštejn, Frýdlantské Členové Sdružení divadelních souborů Český Dub — DS Vojan.
cimbuří, Prameny Ploučnice. Dušičkovým setkáním a drakiádou na Šámalce jsme zakončili bohatou a krásnou turistickou sezónu. Je toho moc a
nestačím zde vyjmenovat všechny akce a zásluhy
cvičitelů a činovníků, kteří se celoročně podílí na
tom, aby českodubský sokol žil a slavil úspěchy.
Všem moc děkuji.

Blíží se čas adventní. Čas andělů, zvonků a
rolniček, čas koled a lásky v nás. Trochu se
ochladilo a stromy a keře jsou poprášeny bílou
nadílkou. Paní zima se hlásí a snaží se převzít
otěže do svých rukou. Konečně můžeme začít
vnímat a nasávat tu správnou předvánoční atmosféru, kterou nám vložily zimní víly do kolébky.
Těšíme se na setkání s blízkými, na brouzdání
přírodou, na sváteční chvíle, které v nás probouzí pokoru a odpuštění. Se zatajeným dechem
čekáme, až se rozsvítí první hvězda, hvězda
z Betléma. V ten den jsme plni očekávání, vyhlížíme ten tajuplný hvězdný třpyt všeho, v čemž
cítíme teplo, lásku a štěstí. Je advent, tiše a
s pokorou křísíme jemné a plaché vzpomínky,
které umocňuje tento tajuplný čas. Přeji všem
příjemné rozjímání, pokojné svátky, klid a hlavně také klidnou a mírovou Evropu.
Šťastné vykročení do nového roku
přeje Míla Havelková – náčelnice sokola

Stromy v našem parku
Ve IV. A jsme se více než měsíc učili o listnatých
stromech. Nové cedulky u stromů v našem českodubském parku nám pomohly při tomto projektu. Četli
jsme názvy stromů - i latinské, prováděli frotáž kůry,
sbírali a lisovali listy. Ve skupinách jsme zpracovávali
plakáty. Nejtěžším úkolem bylo o stromech povyprávět všechny zajímavosti, které jsme se dozvěděli a na
nic nezapomenout - Matěj a Míša zvládli dva stromy.
Nejlepší plakáty odměnili spolužáci nebo paní učitelka
zlatým smajlíkem.
Mgr. Jitka Pacltová (třídní učitelka)

Florbalový pátek 6. 11. 2015
Chlapci druhého stupně se utkali v základním kole
školních florbalových turnajů s týmy Osečné, Kobyl
a nováčkem Hodkovicemi. Paralelně probíhaly turnaje
6. a 7. tříd (kat. III.) a 8. a 9. tříd (kat. IV.). Chlapci
potvrdili pozici favorita kola a celkově zvítězili v obou
kategoriích.
Mgr. Matěj Hodač (organizátor akce)

Burza v Turnově a exkurze
v nástrojárně firmy Lukov Plast

Okouzleni vesmírem

K poučenému a zodpovědnému výběru budoucího
povolání a vhodné vzdělávací cesty přispělo v posledních
týdnech několik akcí zaměřených na letošní vycházející
žáky. V prvním listopadovém týdnu jsme společně navštívili Burzu škol v Turnově, kde se žáci seznámili s nabídkou vzdělávacích oborů ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Zejména vyhledávali obory, které se v
Libereckém kraji nedají studovat.
Neméně zajímavá a poučná byla exkurze v soukromé
firmě Lukov Plast Český Dub. Chlapci, ale i technicky
zaměřené dívky měli možnost seznámit se s náplní práce
a pracovními prostředky nástrojařů. Pro mnohé bylo
moderní technické vybavení nástrojárny velkým překvapením. Děkujeme pracovníkům firmy Lukov za velmi
vřelé přijetí, odborný výklad a také za to, že nám umožnili nahlédnout do reálného pracovního prostředí.
PaedDr. Pavla Pižlová (kariérová poradkyně)

V polovině listopadu jsme se vydali na výpravu do
vesmíru. Již od pradávna člověka fascinovalo vše neznámé a neprozkoumané. Slunce a Měsíc některé dávné
civilizace považovaly za své Bohy, proto jsme se i my
chtěli dozvědět něco více o naší sluneční soustavě.
Zhlédli jsme působivý film Vesmírné kolize či Měsíc.
Následovala práce ve dvojicích, kdy si každá dvojice
vylosovala jednu planetu sluneční soustavy a snažila se
v encyklopediích či na internetu objevit co nejvíce informací. Pak si každá dvojice vytvořila informační plakát a prezentovala svou práci ostatním spolužákům.
Dále jsme si četli báje o vzniku některých souhvězdích a ta jsme také výtvarně ztvárnili. Povedly se také planety
sluneční soustavy, takže jsme byli okouzleni nejen vesmírem, ale také našimi vytvořenými díly.
Mgr. Kateřina Řídká a Mgr. Blanka Hladká (učitelky 5. ročníků)

Staré pověsti Českodubské
Věřte nevěřte aneb Staré pověsti českodubské
Pod tímto názvem právě vychází soubor slohových prací, které psali žáci osmého ročníku před prázdninami.
Někteří ke svým fiktivním příběhům připojili fotografie
zajímavých míst z okolí.
Vzhledem k omezenému počtu výtisků si je můžete
stáhnout na stránkách tříd 8. A a 8. B.
Mgr. Kateřina Kotrbatá (učitelka českého jazyka)

O prokletém prstenu
Nedaleko u Českého Duba je les, do kterého se lidé
bojí vstoupit, a vypráví si o něm příběhy, ale pouze
jeden z příběhů je pravdivý a ten vám právě povím.
Před dávnými časy v Českém Dubě žily dvě sestry.
Starší sestra Ludmila byla lakomá a namyšlená, mladší
sestra Alice sice hodná, ale velmi zvědavá. Jednoho
dne procházely hustým lesem domů. Uprostřed lesa se
najednou začala vytvářet mlha, v níž byl vidět obrys
mlhavé postavy. Která v ruce držela lesklý prsten a
mířila prstenem na dívky. Alici prsten zajímal a vyběhla směrem k postavě. Ludmila se ji snažila zastavit, ale
Alice už mizela v mlze. Ludmila se dala na útěk. Když
dorazila domů, čekala do večera na svou sestru, ale
pak usnula. Dalšího dne, když vyšla z domu, viděla skupinku zmatených lidí. Jakmile k nim došla, viděla na

Biblické příběhy
Ve středu 18. listopadu jsme navštívili Naivní divadlo v Liberci. Tentokráte jsme zhlédli představení
„Biblické příběhy aneb všechno na světě bylo jednou
poprvé“. Dávná moudrost a nadčasová poselství
příběhů Starého a Nového zákona byla dětem podána

Mateřská škola Český Dub
Dobrou noc, zahrado
Ve čtvrtek 5. 11. 2015 se v MŠ Český Dub uskutečnilo podzimní zamykání zahrady. Pro děti byla na
zahradě připravena stanoviště s úkoly, jako je poznávání ptactva, hrabání listí či třídění odpadu.
Asi nejvíce děti zaujala tvorba podzimního skřítka
„Podzimníčka” z přírodnin, kde mohly plně využít
svou tvořivost a fantazii. Po splnění všech úkolů se
děti se zahradou rozloučily a pro zimní období ji
zlatým klíčem uzamkly. Všichni se již nyní těšíme,
až nám jarní paprsky dovolí zahradu znovu zlatým
klíčem odemknout. Velké poděkování si zaslouží
p. učitelka Věra Koníčková, která se na zajištění
akce podílela nejvíce.
Pavla Kočová, učitelka

Mobilní planetárium v MŠ
Ve středu 21. 10. 2015 přijelo do MŠ mobilní planetárium s programem „Jak Měsíc putoval za Sluncem“. V nafouknuté kopuli, kde děti ležely,
zhlédly pohádku, kde Měsíc na své cestě potkal
spoustu přátel – měsíčních znamení, kteří mu po-

zemi mrtvou Alici s vyděšeným výrazem a prstýnkem v
ruce. Dřevaři, kteří šli brzo ráno do lesa, Alici našli a
přivedli její tělo do vsi. Ludmila jí dala hned druhý den
pohřbít, ale prsten jí nešel z hlavy. Když se smuteční
hosté rozešli, rozhodla se Ludmila prsten si nechat.
Uplynul týden, dva, Ludmila na sestru pomalu zapomínala, ale prsten ji úplně ovládl – nesundala ho ani na
chvilku. Jednou se zas vydala do lesa na dřevo. Přestože byl krásný slunný den, najednou se kolem ní objevila hustá mlha. Všimla si v dálce osoby, která pomalu
míří k ní. Jakmile se Ludmila otočila a chtěla se dát na
útěk, uviděla Alici. Pokusila se stáhnout prsten z ruky,
ale nešlo to. Cítila, že se
nemůže hnout z místa.
Alice si pro ni přišla. Den
poté našel hajný v lese
Ludmilino tělo s prstenem
v ruce.
Lidé se shodli, že Ludmilu pohřbí a prsten zakopou uprostřed lesa. Od té
doby se lidé lesu vyhýbají.
Říká se, že vždy, když padne mlha, objevují se v ní
obrysy postav a je slyšet
tichý pláč.
Adéla Rückerová
poutavou a zjednodušenou formou tak, aby děti příběhům rozuměly. Měli jsme tak možnost nahlédnout do
Rajské zahrady na Adama a Evu a na jejich vyhnání z
Ráje. Připomněli jsme si příběh o Noemovi a jeho arše
či poselství o narození Ježíše Krista.
Mgr. Kateřina Řídká (třídní učitelka V.A)

mohli najít cestu za Sluncem. Měsíc během cesty
měnil svou tvář – z mladíka se stal stařec. Nakonec se se Sluncem setkal.
Po zhlédnutí pořadu si děti povídaly o měsíčních
znamení i různých podobách měsíce na obloze.
Nejmenší děti si vymalovaly omalovánky s měsíčními znameními. Program se dětem líbil a už se
těší na další projekci.
Mgr. Dagmar Honová, učitelka

Ve školce se kouzlilo…aneb
„Cirkus jede“
Ve čtvrtek 12. listopadu navštívil naši mateřskou
školu kejklíř, klaun a kouzelník. Děti měly možnost se interaktivně do vystoupení zapojit.
S kouzelníkem žonglovaly, čarovaly a zkoušely
mnohé dovednosti a zručnosti. Také dětské vědomosti klaun nenechal odpočívat. Formou vědomostních hádanek procvičil veselou a hravou formou dětské hlavičky.
Děti byly celým představením nadšené, a to i díky
závěrečnému společnému kouzlení sladkosti pro
každého.
Renáta Kubíková, učitelka

SDRUŽENÍ DIVADELNÍCH SOUBORŮ
ČESKÝ DUB

SDH Smržov pořádá

Divadelní soubor Vojan

1.1.2016

Vás i Vaše přátele srdečně zve na
animovanou komedii NEJEN PRO DĚTI

12.ročník

VÝSTUP
NA ČERTOVU ZEĎ
Sraz je ve 14.00 hod
u autobusové zastávky ve Smržově
Podmínky: veselá posilvestrovská
nálada a vzorek /pytlíček/ cukroví,
které společně ochutnáme s hrníčkem
horkého grogu na poloviční cestě.
Sportovní výkon zakončíme v místní
restauraci

KINO ČESKÝ DUB

neděle 6. prosince 2015 od 16 hodin
VSTUPNÉ 40 Kč
Promítací práva zajišťována ve spolupráci se společností Falcon.

I letos Vám skauti
a skautky přinesou

Betlémské světlo
Radnice Český Dub
Štědrý den 24.12. 2015
13.30 – 15.00 h
Přijďte si i Vy ke skautům se svíčkou pro plamínek Betlémského světýlka na Váš štědrovečerní
stůl. Pro plamínek zapálený v jeskyni, kde se
narodil Ježíšek.

MĚSTO KOUPILO BUDOVU BÝVALÉHO
ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA
A ODSTRANÍ STAVBU
NEDOSTAVĚNÉHO KULTURNÍHO DOMU
Budova bývalého zdravotního střediska bude
opět sloužit zdravotní a lékařské péči o občany
v našem městě a okolních obcí. Stavba nedostavěného kulturního domu bude z centra městské památkové zóny odstraněna.
O tom rozhodlo městské zastupitelstvo na svém
zasedání v úterý 24. listopadu, když schválilo kupní
smlouvu na budovu bývalého zdravotního střediska za
cenu 1, 56 mil. Kč. Po rekonstrukci se do budovy příští
rok přestěhuje Záchranná zdravotní služba Libereckého kraje, rehabilitace a tři ordinace praktických lékařů. Celkové náklady na rekonstrukci se odhadují na 8
mil. Kč a její součástí bude mimo jiné i nový výtah.
Převážnou část finančních prostředků poskytne město
ze svého rozpočtu, pomůže také Liberecký kraj, který
na rekonstrukci výjezdové základny záchranné zdravotní služby v Českém Dubu schválil 2 mil. Kč v rozpočtu na rok 2016.
Zázemí pro lékařskou a zdravotní péči ztratilo město v roce 1994, kdy byl objekt zdravotního střediska
zprivatizován a od té doby se v něm po dobu dvaceti
let bohužel nic nedělo. „Budova byla městu už několikrát v minulosti nabízena, ale cena kolem 4 mil. Kč

nebyla akceptovatelná, už jen vzhledem k tomu, za
kolik byl objekt zprivatizován. Na současnou nabídku
ve výši 1, 56 mil. Kč zastupitelé již přistoupili, protože stav budovy, která prošla velkou rekonstrukcí
v šedesátých letech, je velmi dobrý a to i po tak dlouhé době, kdy byla budova opuštěná. Navíc nabídka
koupě přišla v době, kdy už konečně chceme jednou
provždy vyřešit stavbu nedostavěného kulturního domu, která už téměř 30 let negativně ovlivňuje historicky cenné území ve městě“ uvádí starosta města.
Současně s nákupem budovy bývalého zdravotního
střediska a vytvoření odpovídajícího zázemí pro zdravotníky, dali zastupitelé zelenou revitalizaci městské
památkové zóny v ulici Kostelní formou odstranění
stavby nedostavěného kulturního domu. „Pryč je doba
velkých kulturních domů s obrovskými náklady na provoz. Ve městě určitě potřebujeme prostory pro kulturní a společenskou činnost, ale takové, které budeme schopni finančně provozovat vedle mnoha jiných
velmi potřebných a důležitých věcí ve městě. Dlouhodobě preferujeme systémové řešení, které bude pro
město ekonomicky udržitelné a to se nabízí ve smysluplném využití prázdných historických budov ve městě. Stačí, že je kolem nás již dost privátních objektů,
které dřív občanům dobře sloužily (bývalá cukrárna,
bývalé řeznictví, Libela, Dubena atd.) a dnes zejí
prázdnotou a chátrají. Historické budovy sice nejsou
pro současné využití v některých ohledech zcela ideální, ale jsou tady a patří k naší paměti“ vysvětluje
starosta rozhodnutí zastupitelů.

Původně se počítalo,
že odstranění stavby nedostavěného
kulturního
domu bude jen částečné a
zůstane zachováno přízemí s ordinacemi. Ukázalo
se však, že toto řešení je
velmi drahé (cca 25 mil.
Kč) a evropské dotační
tituly s takovou formou
nápravy historicky cenného území ani nepočítají.
„Přesunutí zázemí pro
zdravotníky do budovy
bývalého
zdravotního
střediska je levnější a
architektonické
řešení
prostoru úplným odstraněním stavby nedostavěného kulturního domu je mnohem zdařilejší. Proto jej
přivítali a odsouhlasili také pracovníci Národního památkového ústavu v Liberci. Navíc přinese zlepšení
dopravní situace v ulici Kostelní a vytvoření nových
parkovacích míst v této lokalitě“ dodává starosta.
Město již provedlo v letech 2009 až 2010 rekonstrukci budovy bývalé národní školy, kam byla
z nedostavěného kulturního domu přesunuta městská
knihovna. V roce 2014 byla vypracována kompletní projektová dokumentace na vybudování zázemí pro kulturní a spolkovou činnost města v budově bývalého kina.

Víceúčelový sál bude vybavený novými technologiemi,
jako je např. výsuvné hlediště a bude sloužit jak
k divadelním a filmovým představením pro 150 osob,
tak k různým společenským událostem včetně možnosti
konání tanečních zábav.
„Ve spolupráci s Euroregionem Nisa usilujeme
o získání dotace z Programu přeshraniční spolupráce
Sasko - ČR 2014-2020 a v blízké době budeme jednat s
potencionálními partnery s podobným záměrem
v Sasku. V příštích třech letech nás čeká hodně práce,
ale těšíme se na ni“ uzavírá starosta.

