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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, tématem číslo jedna pro tento měsíc je investiční

akce s názvem „Dubá – J. Roháče a Malá – rekonstrukce ulic“. Jako zhotovitel byla pro tuto veřejnou zakázku malého rozsahu vybrána společnost
SaM silnice a mosty a. s., která předložila nejnižší cenovou nabídku, a to
na bez mála 3 miliony korun. Ulice Jana Roháče a na ní navazující ulice
Malá jsou ve špatném stavu, a to nejen, co se povrchů týče. Požadované
práce spočívají v rekonstrukci vozovek a chodníků nacházejících se v městské památkové zóně. V ulici Jana Roháče budou vozovky a chodníky kryté
kroužkově kladenou kamennou dlažbou (stejně jako tomu je v ulicích Poštovní a Školní), s drobnými půdorysnými změnami, výškovými a hmatovými
úpravami pro bezpečný pohyb a přecházení občanů i se sníženou schopností orientace. V ulici Malé bude povrch z asfaltobetonu. Součástí stavby
je zavedení dosud na chodník vyústěných okapových svodů do podzemního

silnice na Horky

ho povrchu vozovky, ale také nefunkční odvodnění, stržené krajnice i stav
opěrné zdi. Dle informací zveřejněných na internetových stránkách Libereckého kraje vyjdou nezbytné práce krajský rozpočet na více než 19 milionů
korun. Vzhledem k charakteru pozemní komunikace bude po rekonstrukci
předána do majetku města Dubá.
Několika slovy bych se ráda vrátila ke kompostérům, které mají někteří
z vás od města v bezplatném užívání, a které byly pořízeny v rámci společného projektu Mikroregionu Podralsko. Věřím, že většina z vás si se sestavováním kompostéru hravě poradila. Přesto, pokud jste narazili na to, že
vám chybí některá ze součástek, nebo jste přesvědčeni, že jeho sestavení
nad vaše síly a možnosti, obraťte se prosím na naši ekoložku sl. Martínkovou na tel. čísle 724 857 243 a ona vám ochotně pomůže.
Ráda abych vás všechny pozvala na dvě blížící akce, tou první je Klubem malých Dubáčků pořádaný Den rodiny, který se koná v sobotu 12. května v Klubovém domě v Dubé. Těšit se mohou nejen děti, ale také dospělí,
neboť program je jako každý rok pestrý, zábavný a určený pro všechny
věkové kategorie.
Druhou akcí, kterou bych ráda zmínila je
slavnostní předávání cen výhercům soutěže Alej
roku 2017, která se uskuteční ve Dřevčicích, a to
rovněž v sobotu 12. května, od 14 hodin. Jistě
jste zaznamenali, že alej vysazená na obnovené
Staré Husí cestě zvítězila v této celostátní prestižní soutěži pořádané sdružením Arnika. Obnova Staré Husí cesty a založení aleje bylo vlastní iniciativou trampů a místních nadšenců, kteří
zde odvedli neuvěřitelný kus práce. Pozvánka na
tuto akci je rovněž zveřejněna uvnitř květnového
vydání Dubáčku.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se
podíleli na přípravě a organizaci letošních Čarodějnic a Jarních slavností, zejména pak kulturní komisi
a našim hasičům, kteří na Čarodějnice opět připravili pro děti celou řadu zábavných soutěží.
V příštím Dubáčku vás seznámíme s programem Letních slavností a již nyní vám mohu prozradit, že se rozhodně bude na co těšit.

Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

trubního vedení, úprava uličních vpustí a související práce. Souběžně bude probíhat investiční akce
Severočeské vodárenské společnosti a. s. – rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Zahájení prací je
plánováno v průběhu května 2018 a dokončení do
30. 10. 2018. Majitelé všech nemovitostí, nacházejících se v obou ulicích, byli písemně informování s dostatečným předstihem. Obdobně jako tomu
bylo při rekonstrukci ulic Poštovní a Školní, budeme i nyní muset strpět nezbytná dopravní omezení.
Věřím však, že s konečným výsledkem budou spokojeni nejen obyvatelé zmíněných ulic, ale všichni
občané Dubé i její návštěvníci. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás prosím neváhejte obrátit.
Předem všem děkuji za pochopení.
Rozsáhlé a dlouho očekávané rekonstrukce se
dočká také silnice č. III/2706 vedoucí přes Horky.
Celkové opravy se podle informací zveřejněných
Krajským úřadem LK budou týkat úseku v délce
1,62 km, který je již řadu let v havarijním stavu.
Důvodem oprav je nejen žalostný stav asfaltové-

silnice na Horky
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Usnesení z veřejného
zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo města Dubá na svém zasedání
přijalo následující usnesení:
1) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele
zápisu paní Mgr. Janu Maškovou a pana Tomáše Nováka (ODS) a zapisovatele usnesení paní
Gabrielu Garrihy.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený program veřejného zasedání Zastupitelstva města Dubá č. 4/2018.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 3/2018 ze dne 22. března 2018, včetně nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 4/2018 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha.
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městských nemovitostí – stavby

Usnesení č. 4/2018 ze dne 19. dubna 2018 z veřejného zasedání zastupitelstva 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.
a pozemků: budovy čp. 1 v části obce Dřevčice
stojící na stavební parcele parcelní číslo 15/1,
stavební parcely parcelní číslo 15/1, zastavěná
ploch a nádvoří, o výměře 644 m2, a pozemkové parcely parcelní číslo 17/1, zahrada, o výměře 2 184 m2, vše v obci Dubá, katastrální území
Dřevčice. Předmětné nemovitosti jsou z hlediska
využití pro město Dubá do budoucna nepotřebné.
Minimální vyhlašovací prodejní cena je stanovena znaleckým posudkem ve výši 2 147 440,- Kč.
Bližší podmínky prodeje budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového vý-

Z městské matriky
NAROZENÍ

Prskavcová Rozárie, Dubá

ÚMRTÍ

Šmol Jiří, Dubá

Dne 14.5.2018 oslaví své 70. narozeniny pan
Jiří Beránek z Chlumu.
K Tvým narozeninám jen to krásné,
protože co je krásné, je i vzácné.
Lásky a radosti ať máš nejvíce,
protože život bez nich je jak knot bez svíce.
Peníze jsou také potřeba,
ale ke štěstí jich tolik netřeba.
Že jsi o rok starší, komu to vadí,
vždyť Tě máme pořád všichni rádi.
Snad tohle naše přáníčko
potěší Tvé srdíčko!
Manželka a dcery s rodinami
Dne 30. května 2017 oslaví krásné 72. narozeniny pan
Miroslav Flégl z Dubé. Jen to nejlepší, především pak
mnoho štěstí, pevné zdraví a spoustu radosti ze života mu
z celého srdce přejí manželka, děti a vnoučata.
Dne 2. května 2018 uplynuly dva smutné roky
od chvíle, kdy nás navždy opustil milovaný
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan
Zdeněk Jiřinský z Dubé. S láskou a bolestí
v srdci stále vzpomínají manželka, děti,
vnoučata, pravnoučata a ostatní příbuzní.

Dlouhých 12 let uplynulo 3. května od chvíle,
kdy nás navždy opustil pan Jiří Civín.
S láskou stále vzpomínají manželka Věra
a synové s rodinami.

boru zastupitelstva prodej městské nemovitosti
– pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn,
písemná žádost složka č. 15/17): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o pozemkovou parcelu parcelní číslo 1151/4, ostatní plocha (jiná plocha), o výměře 51 m2, v obci
Dubá, katastrální území Dřevčice.
SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva v této souvislosti uzavřít Kupní
smlouvu mezi městem Dubá (strana prodávající)
a panem E.A. (strana kupující). Kupní cena je
stanovena ve výši 2 040,- Kč plus 21 % DPH,
plus správní poplatky, vše se splatností nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu
kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stano-

JUBILEA

Eflerová Miloslava, Dubá
Pokorný Zdeněk, Dubá
Došková Jaroslava, Dubá
Čech Petr, Dubá
Málková Zdeňka, Dubá
Tomášková Vladimíra, Dubá
Černý Pavel, Dubá
Balucha Emil, Dubá

70 let
70 let
87 let
80 let
88 let
75 let
70 let
80 let

Čas nevrátí to, co nám vzal,
jen s úctou a láskou můžeme vzpomínat.
17. května tomu bude 5 let, co nás navždy
opustil pan Josef Rejzek. Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi tichou vzpomínku.
Stále vzpomínáme, moc nám chybíš.
Manželka a děti s rodinami.

12. května uplyne 14 let od chvíle, kdy nás
navždy opustila paní Eliška Kubíková.
Kdo jste ji měli rádi, věnujte ji s námi
tichou vzpomínku. Rodina Fléglova

To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.
Dne 22. května tomu budou tři roky, co nás
navždy opustil milovaný manžel, tatínek
a dědeček pan Stanislav Zbudil. S láskou stále
vzpomínají manželka, dcery a syn s rodinami.
Dne 1. června 2018 vzpomeneme smutné výročí,
bude tomu sedm let, co nás po prohraném
boji s těžkou nemocí opustil milovaný manžel,
tatínek, syn, zeť, bratr a kamarád František
Pabiška. S láskou stále vzpomínají manželka
Zuzana s dětmi, rodina a kamarádi.
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vuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení
tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde
k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento
schválený prodej zrušen.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městských nemovitostí
– pozemků (záměry byly již vyhlášeny a zveřejněny, písemná žádost složka č. 20a/17): podle
vypracovaného geometrického plánu se jedná
o pozemkovou parcelu parcelní číslo 326/2, trvalý travní porost, o výměře 375 m2, a pozemkovou parcelu parcelní číslo 326/3, ostatní plocha
(jiná plocha), o výměře 4 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá.
SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva v této souvislosti uzavřít Kupní
smlouvu mezi městem Dubá (strana prodávající) a panem V.P. (strana kupující). Kupní cena je
stanovena ve výši 20 020,- Kč plus 21 % DPH,
plus správní poplatky, vše se splatností nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu
kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení
tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde
k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento
schválený prodej zrušen.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městské nemovitosti
– pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn,
písemná žádost složka č. 20b/17): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o pozemkovou parcelu parcelní číslo 326/1, zahrada,
o výměře 322 m2, v obci Dubá, katastrální území
Dubá.
SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva v této souvislosti uzavřít Kupní
smlouvu mezi městem Dubá (strana prodávající) a panem P.V. (strana kupující). Kupní cena je
stanovena ve výši 19 320,- Kč plus 21 % DPH,
plus správní poplatky, vše se splatností nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu
kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení
tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde
k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento
schválený prodej zrušen.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městské nemovitosti
– pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn,
písemná žádost složka č. 4/18): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o pozemkovou parcelu parcelní číslo 443/23, ostatní plocha (jiná plocha), o výměře 333 m2, v obci Dubá,
katastrální území Dubá.
SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva v této souvislosti uzavřít Kupní
smlouvu mezi městem Dubá (strana prodávající) a paní N.V. (strana kupující). Kupní cena je
stanovena ve výši 39 960,- Kč plus 21 % DPH,
plus správní poplatky, vše se splatností nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu
kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení
tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde
k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento
schválený prodej zrušen.
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pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4f) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městské nemovitosti
– pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn,
písemná žádost složka č. 5/18): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o pozemkovou parcelu parcelní číslo 1203/6, ostatní plocha (jiná plocha), o výměře 66 m2, v obci Dubá,
katastrální území Zakšín.
SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva v této souvislosti uzavřít Kupní
smlouvu mezi městem Dubá (strana prodávající) a paní V.P. (strana kupující). Kupní cena je
stanovena ve výši 2 640,- Kč plus 21 % DPH,
plus správní poplatky, vše se splatností nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu
kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení
tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde
k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento
schválený prodej zrušen.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4g) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva směnu nemovitostí – pozemků
podle vypracovaného geometrického plánu (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost
složka č. 2/18), takto: z vlastnictví města Dubá
směnit pozemkovou parcelu parcelní číslo 14/6,
ovocný sad, o výměře 1 172 m2, v obci Dubá, katastrální území Korce, a to za pozemkovou parcelu parcelní číslo 13/3, zahrada, o výměře 70 m2,
v obci Dubá, katastrální území Korce, z vlastnictví pana J.L. Vzhledem k tomu, že směňované
nemovitosti nejsou stejné výměry a ani nejsou
stejné ceny, bude tato směna nemovitostí provedena s finančním vyrovnáním ve prospěch města
Dubá, a to ve výši 66 120,- Kč plus 21% DPH.
SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva v této souvislosti uzavřít Směnou smlouvu (provedenou formou dvou kupních
smluv) mezi městem Dubá (strana první) a panem J.L. (strana druhá). Finanční vyrovnání
plus správní poplatky je se splatností nejpozději při podpisu směnné smlouvy. Termín podpisu
směnné smlouvy se stanovuje nejpozději do tří
měsíců ode dne schválení této směny. Pokud
v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné
směnné smlouvy, bude tato schválená směna
zrušena.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5a) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se stavu finančních
prostředků města Dubá na bankovních účtech ke
dni 31. března 2018, který byl na hlavní činnosti 7 milionů 423 tisíc Kč, celkové finanční prostředky na účtech města Dubá byly 11 milionů
135 tisíc Kč, hospodaření města Dubá za leden
až březen roku 2018 skončilo kladným saldem
příjmů a výdajů ve výši 628 tisíc Kč.
5b) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočtového opatření č. 2 rozpočtu města Dubá na rok 2018, viz příloha.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 2

komentář starostky: na straně příjmů jsou upraveny tyto položky a paragrafy 1122 – Daň z příjmu právnických osob za obce –136 000,- Kč,
1334 – Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu +4 000,- Kč, 4116 – Ostatní

neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu +728 000,- Kč, (Ministerstvo kultury: 28 tisíc
Kč knihovna a 700 tisíc Kč Sušárna), 6402 – Finanční vypořádání minulých let (kompostéry) –77
000,- Kč. Na straně výdajů jsou upraveny tyto paragrafy související s úpravou transferů ke konci
roku 3314 – Činnosti knihovnické +40 000,- Kč,
3322 – Zachování a obnova kulturních památek
+800 000,- Kč, 6399 – Ostatní finanční operace
–136 000,- Kč.
Návrh úpravy rozpočtu města Dubá je předkládán jako schodkový ve výši 185 tisíc Kč. Navrhovaný schodek rozpočtu pro rok 2018 výši 3 miliony 667 tisíc Kč bude kryt z finančních prostředků
na účtech města.
6) ROZHODLO na návrh paní starostky v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru
nejvhodnější nabídky Veřejné zakázky malého
rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/
2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pod
názvem „Obnova objektu bývalé sušárny chmele v Dubé – 2. etapa“, která bude prováděna jako
částečná realizace projektové dokumentace „Obnova objektu bývalé sušárny chmele“ z 11/2010,
část STATIKA z 12/2010, kterou je na základě
kritéria nejnižší nabídkové ceny nabídka společnosti Stavební firma KULT s.r.o., IČ 27305767,
se sídlem Praha 8, nabídková cena činí celkem
599 523,- Kč bez DPH. Pokud by došlo před podepsáním smlouvy o dílo k odstoupení vybraného
dodavatele od realizace zakázky, pak bude zakázka zadána společnosti s další nejnižší cenovou nabídkou uvedenou v Zápisu hodnotící komise ze dne 13. dubna 2018. Smlouva o dílo bude
uzavřena nejdříve po uplynutí lhůty k podání námitek.
SCHVÁLILO na návrh paní starostky smlouvu o dílo mezi městem Dubá a společností Stavební firma KULT s.r.o., IČ 27305767, se sídlem
Praha 8.
POVĚŘILO paní starostku podpisem smlouvy o dílo mezi městem Dubá a společností Stavební firma KULT s.r.o., IČ 27305767, se sídlem
Praha 8.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 2

komentář starostky: 2. etapa rekonstrukce bývalé sušárny chmele je zaměřena na zajištění
statiky. Unikátní technická památka vykazuje
rozsáhlé statické poruchy na severovýchodním
štítu novější budovy, na srostlici obou budov,
záklencích mezi věžemi, záklencích dveří, mírně
vykloněn je též vršek jihozápadního štítu. Závady
jsou různého typu, ve fasádách jsou četné kaverny, mnohé záklenky hrozí zhroucením. Neutěšený je i stav pískovcového soklu budov, místy je
málo odolný a přirozeně zvětrán, místy narušen
mechanicky či vegetací. Zahájení rekonstrukce
je stanoveno na 2. 5. 2018 a předání a převzetí
díla na 15. 9. 2018.
7) SCHVÁLILO na návrh paní starostky podle ustanovení § 47 odst. 5 a § 55 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, předloženou Zprávu o uplatňování Územního plánu
Dubá, viz příloha.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Územní plán nevykazuje
potřebu vymezení nových zastavitelných ploch,
neobsahuje pokyny pro zpracování návrhu na
změny Územního plánu Dubá. Dosud nebyl zjiš-

těn žádný negativní vliv Územního plánu Dubá
na udržitelný rozvoj území. Nový územní plán se
nebude pořizovat. Z Územního plánu Dubá nevyplývají požadavky na aktualizaci Zásad územního
rozvoje Libereckého kraje.
8) SCHVÁLILO na návrh paní starostky doplnění Komunitního plánu sociálních služeb města Dubá zpracovaného na roky 2014 – 2018,
a to v jeho části A.5 Analýza potřebnosti a dostupnosti sociálních služeb, kde se za 3. odstavec doplňuje nový odstavec s textem: Město
Dubá se rozhodlo pro spolupráci s poskytovatelem sociálních služeb s místní působností přímo
ve městě Dubá, a to v rozsahu pobytových sociálních služeb napříč věkovými kategoriemi s důrazem na služby ve zvláštním režimu a odlehčovací služby. V případě poskytování terénních
sociálních služeb poskytovatelem s místní působností ve městě Dubá, bude město přednostně využívat služby tohoto poskytovatele.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Stejně jako většina občanů hodnotím kladně záměr vybudovat v našem
městě dům pobytových sociálních služeb. V současné době nejsme schopni tyto služby zajistit.
V okolí jsou domy s pobytovou péčí přetíženy
a velice dlouho se čeká na umístění. Vzhledem

k tomu, že generace obyvatel stárne, je třeba se
stále důkladněji zabývat pomocí ve stáří. Pomoc
bude však nabízena i dalším věkovým kategoriím.
Nezanedbatelný je i fakt, že tímto projektem dojde k opravě již zchátralé budovy v našem městě a nabídne zaměstnání přibližně 20 občanům.
Přeji tedy investorům hodně štěstí při získání dotace a uskutečnění celého projektu.
9) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ program a činnost Osadního výboru Dřevčice.
komentář starostky: V uplynulých čtyřech letech byly ve Dřevčicích zrealizovány akce za
více než 1 milion 700 tisíc Kč. Děkuji Osadnímu
výboru Dřevčice za zájem a odvedenou práci,
jmenovitě předsedovi panu Emanuelovi Adamcovi za komunikaci s vedením města a zvelebování Dřevčic.
10) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
a) pozvání na Čarodějnice v areálu Autokempu Nedamov dne 30. dubna 2018
b) pozvání na Jarní slavnosti města Dubá
na Masarykově náměstí v Dubé dne 1. května
2018
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Tomáš Novák, místostarosta města Dubá

l Dne 29. 3. 2018 od 3:51 do 4:36 hodin vyjela jednotka s technikou CAS25 Liaz v počtu 1 + 4 k dopravní nehodě osobního automobilu, k níž došlo
v Oboře u Doks. V době příjezdu již na místě zasahovala jednotka SDH
Doksy a HZS Česká Lípa spolu se zdravotníky a policií. Naše jednotka vypomohla s transportem zraněné osoby a po dohodě s velitelem se vrátila
na základnu.
l Dne 29. 3. 2018 od 14:09 do 14:34 hodin byla jednotka operačním střediskem vyslána s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3 k požáru sklepního
prostoru do Oken. Po příjezdu na místo však byla naše jednotka odvolána
k další události.
l Dne 29. 3. 2018 od 14:34 do 16:52 hodin zasahovala jednotka s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3 u dopravní nehody dvou osobních automobilů se zraněním na komunikaci I/9 v Dubé. Na místě zasahovala také
HZS Česká Lípa a HZS Úštěk, Policie ČR a zdravotníci. Naše jednotka se
podílela na řízení dopravy a po příjezdu odtahové služby i s odklizením vozidla z komunikace. Uniklé provozní kapaliny byly zasypány sorbentem.
l Dne 10. 4. 2018 od 14:11 do 16:28 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS-32 v počtu 1 + 2 a Nissanem Patrol v počtu 1 + 1 k požáru lesní hrabanky pod Čap, kde se
nacházelo ohnisko požáru o rozloze cca 50 x
50 metrů. Lokalizace a
následná likvidace hořícího klestí a hrabanky
byla provedena dvěma
proudy „C“. Prolito bylo
i okolí. Na místě zasahovaly jednotky HZS
Česká Lípa a SDH Tuhaň. Po likvidaci požáru bylo místo předáno
lesnímu hospodáři a
jednotka se vrátila na
základnu.
l Dne 15. 4. 2018 od
12:40 do 14:37 hodin
byla jednotka s technikou CAS-25 Liaz v po-

Příští veřejné zasedání
bude 24. května v Dubé

Městská knihovna
Dubá upozorňuje,
že ve středu 16.5.2018
bude zavřeno z důvodu
konání zájezdu
pro seniory.
Děkujeme
za pochopení.

Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá
čtu 1 + 4 vyslána operačním střediskem k dopravní nehodě osobního automobilu u obce Medonosy. Havarovaný vůz se nacházel mimo komunikaci
na střeše. Při nehodě nedošlo ke zranění. Jednotka provedla protipožární
zabezpečení vozidla. Na místě byla přítomna také jednotka HZS Mělník a
Policie ČR. Po domluvě s dopravní policií, na jejíž příjezd jednotka čekala,
bylo vozidlo staženo z vedlejší příjezdové cesty a převráceno zpět na kola.
Poté se jednotka vrátila na základnu.
l Dne 22. 4. 2018 od 16:52 do 17:10 hodin byla jednotka operačním střediskem povolána s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5 k technické pomoci
– odstranění stromu spadlého přes komunikaci v Rozprechticích. Pomocí
motorové pily byl strom rozřezán, odstraněn a před odjezdem jednotky zpět
na základnu byl proveden úklid vozovky.
(Mar)

TELEFONNÍ ČÍSLO
NA DUBSKÉ HASIČE: 725 076 553
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SBĚRNÝ DVŮR
Otevírací doba:
pondělí
8.30
úterý
8.30
středa
8.30
čtvrtek
8.30
pátek
8.30
sobota
8.00

–
–
–
–
–
–

17.00
16.00
17.00
16.00
16.00
11.00

Obsluha SD Dubá:
Zuzana Pabišková, tel. číslo 722 530 449
Odpovědná osoba:
Zuzana Martínková, tel. číslo 724 857 243
POLEDNÍ PAUZA 11.00 – 11.30

Sběrný dvůr Dubá mohou využívat trvale hlášení obyvatelé a majitelé rekreačních objektů, kteří jsou zapojeni
do systému nakládání s odpady v Dubé (plátci poplatku za svoz a likvidaci odpadů).
Sběrný dvůr není určen pro podnikající subjekty.

ZUBNÍ POHOTOVOST

Krajská nemocnice Liberec, a.s., zubní ordinace
Jablonecká ul. 15, (budova LDN), Telefon: 485 312 187
Ordinační hodiny soboty, neděle, svátky
od 8.00 -15.00 hodin, od 12.00 -12.30 hodin přestávka
Liberecká dentální s.r.o., Soukenné náměstí 121/1, Liberec
(budova Dunaj – 4. patro), Telefon: 777 738 625
Ordinační hodiny soboty, neděle, svátky
od 18.00 -22.00 hodin
6

Lékárna v Dubé

Provozovatel: Českolipská lékárenská společnost, s. r. o.

P O Z O R ! Z M Ě NA O T E V Í R AC Í D OBY !
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

–
–
–
–
–
–

14,00 hod.
18,00 hod.
14,00 hod.
14,00 hod.
14,00 hod.
12,00 hod.

Tel.: 487 870 139, e-mail: lek.duba@seznam.cz
V lékárně je možné platit také kartou.

Akce Čisté Nedvězí

7. dubna se na celostátní úrovni konala akce „Ukliďme Česko“, v Nedvězí jsme se také připojili a konal
se zde velký jarní úklid. Průběh a výsledek nám udělal takovou radost, že se o ni musíme podělit.
Při pátrání po starých odrůdách ovocných stromů jsem mimo jiné objevila bohužel i spoustu skládek odpadu. Jen těžko si jich běžně všimnete, jsou totiž zarostlé křovím nebo nasypané v roklích,
kam moc lidí nechodí. Z velké části mají skládky původ daleko v historii, vznikaly po 2. světové válce při osídlování území. Nepotřebné věci (zemědělské stroje atd…) se zkrátka vyhodily do rokle za
domem a pak se skládka ještě dlouhá léta průběžně doplňovala dalšími nepotřebnými věcmi a komunálním odpadem. Ač doba bezesporu lehká nebyla, nelze ospravedlňovat takové jednání. Lze
snad jen pochopit, proč se tak dělo.
Nezbývalo nic jiného než vymyslet, co s tím. Uklidit! Díky registraci na www.uklidmecesko.cz
jsme získali pevné pytle, rukavice a spoustu užitečných doporučení pro organizaci úklidu. K úklidu
se nás nakonec sešlo třicet, nejen místní, ale i přátelé, kteří jezdí každý rok vítat jaro do Nedvězí.
Počasí vyšlo dle objednávky, tedy slunečno a 19 stupňů. Kolem desáté hodiny dopoledne jsme si
rozdělili místa k úklidu a pak už šlo vše jako po másle. Někdo pojal úklid vycházkově a někdo jako
archeologický průzkum. Po druhé hodině odpoledne byly veškeré označené skládky přemístěny na
sběrná místa. Celkem jsme posbírali 1 300 kg odpadu. Podařilo se vytřídit cca 400 kg železa, 100 kg
skla, 3 obrovské pneumatiky a zhruba 50 kg nebezpečného odpadu (plastové nebo skleněné nádoby
s roztoky x oleji, baterie, plechovky s lepidlem).
Pak už jsme měli sílu jen opékat buřty…skákat na trampolíně nebo vymýšlet plán na záchranu světa. Nedělní odpoledne nám věnovala Zuzka Martínková s rodinou a zajistili odvoz veškerého
„pokladu“ do sběrného dvora.
Všichni zúčastnění odvedli ohromný kus práce a patří jim za to velké díky!
M. Bašová

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
DUBÁ PŘEDSTAVUJE...
...knihu Florentýna a kouzelná kniha.
Na veletrhu Regiony České republiky 2018
v Lysé nad Labem se konala autogramiáda
autorky Ivy Geckové a tak jsem neodolala
a přivezla jsem její letos vydanou knihu
i k nám. Její příběh vypráví o dívce, která
se ve starobylém knihkupectví začte do
knihy, která jí vrátí štěstí. Však bylo načase!
Po smrti maminky Florentýna nemůže uvěřit,
že za temnými mraky svého smutku ještě
někdy uvidí slunce.
Kniha je napsaná mile, vlídně s pochopením
pro dětský svět a dětskou duši.
Doporučuji ji dívkám cca od 8 do 12 let.
Bc. Lucie Heringová

foto P. Středa

PLACENÁ INZERCE

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává
slepičky z našeho chovu typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell typu Arakauna.
Stáří 15 – 20 týdnů.
Cena 159 – 195,- Kč/ks.
Prodej se uskuteční:
v Dubé – u kostela
15. května a 19. června ve 14.40 hodin
27. května a 30. června ve 13.15 hodin
----------------------------------------------Při prodeji slepiček výkup králičích kožek.
Cena dle poptávky.
Případné bližší informace:
Pá 9.00 – 16.00 hodin,
tel. 601 576 270, 728 605 840
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Jarní výlety

Po zimě láká slunečné počasí k výletům. V okolí Dubé je mnoho míst, kam stojí za to vypravit
se za krásnými výhledy, přírodními zajímavostmi
či půvabnými osadami s lidovou architekturou.
Jedním z velmi hezkých cílů pro výlet může být
osada Nové Osinalice. Po silnici pouhých 14 km
vzdálená vesnická památková rezervace nabízí
návštěvníkovi pohled na řadu udržovaných zděných, roubených i hrázděných domů. Nalezneme
tu také opravený křížek z roku 1790, a třeba i kopie barokních soch v soukromé zahradě. Za osadou se táhne půvabná travnatá náhorní plošina,
která přímo láká k malé procházce.

Zcela jiný zážitek si odnesme z návštěvy
osady Karasy, nejkratší trasou vzdálené opět
přibližně 14 km od Dubé. Nejen, že můžeme obdivovat řídce rozeseté usedlosti v krásné krajině, ale především se zastavíme u pozorovatelny
nad hladinou Novozámeckého rybníka. Můžeme
zde pozorovat vodní ptactvo nebo se jen kochat
pohledem na vodní plochu lemovanou rákosím.
Nalevo vidíme vrch s pozůstatkem hradu Jestřebí a za ním Bezděz.
Lokalitou, kterou si také můžeme zvolit za cíl
výletu, je i nedaleká Mošnice se dvěma rybníky, napájenými potokem Obrtka. Nalezneme tu
opravené zajímavé domy a památkově chráněného plechového Krista na velkém dřevěném kříži.

Zvonička v Nové Vsi

říká Okenský. Poselský rybník patří do Jestřebské či také Dokeské rybniční soustavy a jedná se
o významné hnízdiště vodního ptactva. –myš–

Jedna z kopií soch v Nových Osinalicích

Mošnice

Okolí Nových Osinalic

Z Mošnice si můžeme vyjít údolní cestou doleva kolem rybníka do přibližně kilometr vzdálené
osady Nová Ves, kde jsou nejen pěkné domy,
ale i dřevěná zvonička, podobná té, která stávala
v Sušici, kde ale, ačkoliv měla statut kulturní památky, byla zcela zničena. Od Nové Vsi se vlevo
otevírá neobvyklý výhled na Tuhaňský kostel.
Malou lahůdku můžeme navštívit také v Doksech. Krátká procházka po cestě s prastarou lipovou alejí podél Poselského rybníka a výhled
přes jeho rozčeřenou hladinu na majestátní Bezděz rozhodně stojí za to. Poselský rybník napájí
Robečský potok, kterému se v horním toku také

Oběť vraždy

Květen neboli máj je spojen s Karlem Hynkem
Máchou a jeho nejznámější básní Máj. Za inspiraci k tomuto dílu je považována událost, která
se stala 7. května 1774 nedaleko sochy sv. Prokopa u Dubé, kde Ignaz Schiffner zabil svého otce
Antona. V té souvislosti se často přemýšlí nad
pohnutkami a osudem otcovraha Ignáce, neboli Hynka, a jeho milé Rosiny Trauselové. Ale co
oběť vraždy – Anton Schiffner?
Historie je v tomto případě trochu složitá,
protože rodina Schiffnerů byla velmi rozvětvená. Schiffnerové navíc žili nejen v Dubé, ale
i třeba ve Lhotě, na Panské Vsi, Křenově či na
Berštejně. V Dubé se v tu samou dobu vyskytovali dva Antonové Schiffnerové a oba měli
syny Ignáce. A to dokonce vždy po zemře-

Socha sv. Prokopa

Novozámecký rybník v Karasech

Poselský rybník

lém pojmenovali dalšího syna, takže v každé
z těch rodin byly postupně dva synové téhož
jména – Ignaz.
Rozpoznat, v které z obou rodin došlo k otcovraždě, je možné především díky nařízení Marie
Terezie o číslování domů, které proběhlo mezi
lety 1770 – 1771. A také pohledem do matričních záznamů. V rodině Antona Schiffnera, který měl za manželku Marii Elisabethu, první syn
Ignác zemřel jako dvouměsíční miminko a druhý
syn téhož jména zemřel počátkem roku 1772
jako teenager. Tihle Schiffnerovi žili v Dubé v domě čp. 152.
V druhé rodině měl Anton Schiffner za
ženu Marii Magdalenu. Jejich první syn Ignác
zemřel v necelých dvou letech a o měsíc později se narodil chlapec, kterému dali jméno po
zemřelém batoleti – Ignaz. Otcovrah. Tato ro-
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dina Schiffnerů bydlela v Dubé v domě čp. 15.
Zápis o tom neklame, Anton Schiffner z čp. 15
zemřel 7. května 1774 ve věku nedožitých 57 let.
Pohřben byl 11. května u kostela Nanebevzetí Panny Marie (v místě pozdějšího Panského
domu) za asistence pátera Ambrože Glasera.
Téhož, který o otcovraždě napsal do dubské
farní pamětnice.
O otci Antona Schiffnera Johannu Georgovi
se zmiňuje Friedrich Bernau, píše, že byl roku
1730 purkmistrem, a s titulem „radní“ zemřel
v roce 1748 ve věku 53 let. I Anton v době, kdy
zemřel, byl radním města Dubá, jak zaznamenal
páter Glaser. Anton se narodil v červenci 1717,
10. června roku 1742 se oženil s Marií Magdalenou Wawrovou z Končic. Nejstarší dítě – dcera
Maria Franziska – se jim narodilo o rok později,
chlapeček Franz Anton, narozený v roce 1745, se
dožil jen 5 měsíců. První Ignaz, který se narodil
v roce 1751, zemřel ve věku 1 rok a 8 měsíců.
Matriky té doby jsou plné mrtvých dětí. Druhý Ignaz přišel na svět 18. října 1752.
Dcera Maria Franziska se v 19 letech vdala
za Franze Kreybicha (psáno také Kreibich) z Nedamova. Po nešťastné smrti Antona a po popravě
Ignaze převzal Franz od vdovy Magdaleny Schiffnerovský majetek a usadil se s Marií Franziskou
v čp. 15 v Dubé. Vdova po Antonovi Marie Magdalena Schiffnerová se dožila sedmdesáti šesti
let a pohřbena byla ne vedle svého manžela, ale
u kostela sv. Petra a Pavla, protože hřbitov u kostela Nanebevzetí Panny Marie byl již z nařízení císaře
Josefa II. uzavřen a vzápětí zrušen.
–myš–

Ze života škol

40. výročí letu
do vesmíru prvního
čsl. kosmonauta

To, že je vesmír nekonečný, všichni víme. A to, že se dá nekonečně objevovat, tak jako před 40. lety objevoval 2. března 1978 Vladimír Remek, děti
v mateřské škole u Motýlků už také vědí.
Vesmírná odysea trvala ve školce čtrnáct dní a za
tu dobu jsme prolistovali několik encyklopedií, časopisů a shlédli na youtube.com odborné i dětské pořady o vesmíru, Sluneční soustavě, Měsíci, kosmonautech.
Děti, společně s rodiči plnili každodenně úkol v podobě kresby raketoplánu, nebo vybarvili jednu z hvězd
na obloze, pojmenovávali planety, stavěli raketu ze
stavebnice dle přesného návodu apod.
V centrech aktivit si děti rozvíjely fantazii při sestavování souhvězdí ze SmartMax magnetické stavebnice, k dramatizaci měly k dispozici převleky
kosmonautů (dokonce některé maminky doma samy
převleky, nebo doplňky vyrobily), s paní učitelkou Bohunkou vytvořily nádherné dekorace a kulisy raketoplánu a vesmírného nebe. V Ateliéru si děti vyráběly
z recyklovatelného materiálu, pomocí temper, nůžek
a lepidla rakety, v Kostkách si mohly raketu z molitanových či papírových kvádrů velkoplošně vytvořit.
V centru Sport procvičovaly rovnováhu na balančních
kamenech a rotaci kolem své osy, aby každý kosmonaut zvládl pohyb na Měsíci.
Když malí průzkumníci odletěli „na misi“, měli kolem sebe celou Sluneční soustavu: Slunce, jako velký
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žlutý míč, menší, barevné míče jako ostatní planety, Zeměkouli v podobě
glóbu se svým společníkem, bílým Měsícem. A v názorné ukázce s míči,
jsme se jim snažily co nejvíce vesmír a jeho zákonitosti, přiblížit.
Celé téma vyvrcholilo výletem do Planetária do Prahy, na pořad „Skřítek a nové planetárium“. Skřítek nás provedl, ukázal, vysvětlil, všechno, co
se vesmíru, Sluneční soustavy, noční oblohy, Měsíce, Země i samotného
optomechanického i digitálního planetária, týká.
Po pohádce jsme si prohlédli stálou astronomickou výstavu, kterou
k letošnímu 40. výročí od posledního letu na Měsíc planetárium vystavuje. A samozřejmě, že si děti vyzkoušely interaktivní exponáty, např. model
černé díry, planetární váhu, optiku oka a jiné zajímavosti.
Za MŠ Dubá, třídu Motýlků, Jaroslava Sloupová

Akce IQLandia

Lidské tělo, vodní svět, živly, vynálezy, věda – to
je jen výběr témat, která prozkoumávali páťáci,
čtvrťáci a výběr sedmé třídy na jarní expedici
28. 3. v IQLandii v Liberci. Každý si určitě přišel na své a mohl si například na vlastní kůži
otestovat své znalosti a schopnosti, pozdravit se
s humanoidním robotem, vyzkoušet práci vnitřních orgánů, vidět Teslův transformátor v akci,
modely vodních turbín, obdivovat neživou přírodu
a spoustu dalších expozic. Vřele doporučujeme
pro rodinný výlet.
Mgr. Veronika Zítková

POZNÁTE MĚ?

Takovou hádanku dostaly děti z chovatelského
kroužku v Ekoškole Dubá. Zvířátko se jim
představilo jako hmyzák z Peru, který se živí
listy z ostružin, malin a růží. Samečkové mají
úžasná „ďábelská“ křidýlka a celé zvířátko
je k pochování jako stvořené. Už víte? –
ákslebáď aklišarts.
Jana Mašková

Výlet za kulturou a zajímavostmi

V úterý se první a druhá třída vydala na výlet do České Lípy. Prvním bodem v programu byla návštěva Jiráskova divadla. V divadle jsme odložili bundy a posadili se do hlediště. Divadlo dětem
nám zahrálo pohádku O pejskovi a kočičce podle námětu pana Čapka. Celkem nám zahráli tři
pohádky, které druháčkové i někteří prvňáčci znali. Byly to pohádky: Jak si pejsek roztrhl kaťata, O pyšné noční košilce a Jak si dělali k svátku dort. Herci nám do představení vkládali mnoho
pěkných, chytlavých písniček, které se děti v hledišti učily. Představení se nám mooooc líbilo.
Dalším bodem našeho výletu byla návštěva hasičů v České Lípě. Českolipští hasiči nás vřele přivítali a provedli nás po celé budově. Rozdělili nás na dvě skupiny, první skupina začínala v garážích
a druhá skupina
se šla podívat na
pokoje
hasičů.
Poté se skupiny
vyměnily.
V garážích byl
chaos…žáci pobíhali od jednoho
auta k druhému,
nevěděli na co
dřív se podívat,
co si vyzkoušet.
Páni hasiči ukazovali auta, helmy, kombinézy,
vysvětlovali, vyprávěli, odpovídali, no byli na roztrhání. Ale s trpělivostí a úsměvem žákům na všechno odpovídali. Věděli jste například, že hasiči mají 2 minuty na výjezd? My už to víme, i spoustu jiných věcí.
Dále nás provedli denními místnostmi, posilovnou, kuchyňkou, vším. Za to hasičům moc děkujeme. A víte, co byl pro nás největší zážitek? Když jsme viděli hasiče přímo v akci, zrovna nám povídali o autech a ozvala se siréna, která oznamovala výjezd ke spadlému stromu. Žáci s vykulenýma
očima stáli a jen koukali.
Já Vám o tom píši, ale přečtěte si, co nejvíce se líbilo jednotlivým žákům:
Samuel Randlíszek: „ V divadle se mi líbilo, jak zpívali. U hasičů se mi líbila hasičská auta.“
Vašík Krs: „ U hasičů se mi líbilo, že se o nás pěkně starali. V divadle se mi líbilo, že to bylo srandovní.“
Claudie Hrušková: „ V divadle se mi líbilo, jak tam zpívali. U hasičů se mi líbilo, jak se hasiči klouzali po tyči.“
Filip Roman Kožej: „ U hasičů se mi líbily dva výjezdy a tělocvična. V divadle se mi líbilo, jak zpívali.“
Véna Bystrý: „ Mně se nejvíc v divadle líbily písničky. U hasičů postele.“
Tak to byly naše zážitky z výletu.
Bc. Tereza Jelenová a druháčci, Mgr. Alenka Hellerová a prvňáčci

Žáby na tahu

Letos jsme se rozhodly zahájit svůj přesun ve
středu 4. dubna. Bylo nám jasné, že vydatné
mrazy neumožní hned tak brzo postavit zábra-

ny. Proto jsme si počkaly a vyplatilo se. Zábrany
byly dokončeny v úterý, no a my jsme se hned
ve středu vydaly na cestu k rybníku. Šlo to pěkně, děti nám z cesty odklidily všechno nebezpečné. Kolik nás letos bude, to zatím nevíme.
Ale díky dětem z Dubé – ze školy a ze školky, i
dobrovolníkům, bude náš počet velký! Do roku
2017 nás bylo 15 409 !
Děkujeme moc všem!
Vaše kvákalky
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VYŘEŠENÍ HÁDANKY Z MINULÉHO ČÍSLA
Skalní reliéf Krista v úvozové cestě
z Horní Dubové Hory do Pavliček.

NOVÁ HÁDANKA
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Kult ura

ČESKÁ LÍPA

Letiště Lada
1.6.2018 15:00 LETIŠTĚ 2018
Nový hudební festival na českolipském letišti Lada.
Pořadatelem je Kultura Česká Lípa a partnerem
akce je Město Česká Lípa.
V předprodeji je vstupné 390,-Kč. V den akce je
vstupné 490,-Kč.

20. 5. 2018 VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
ornitologická vycházka kolem řeky Ploučnice
s kroužkováním ptáků

více než sto ukázek Ex libris a volných grafik
s máchovskou tématikou, které shromáždil olomoucký sběratel Pavel Vlček.

Vodní hrad Lipý
19. 5. 2018 VOŘÍŠKYÁDA NA HRADĚ
Pojďme společně podpořit dobrou věc! Dát větší
šanci na domov psím nalezencům, kterých jsou
přeplněné útulky.

KRAVAŘE

LOBEČ

Zámek
9. 6. 2018 – 10. 6. 2018 XVII. veteránské rojení
Sraz anglických vozů, setkání všech krásných vozů
a motocyklů, orientační jízda a jízda do vrchu.

DOKSY

Památník K. H. Máchy v Doksech
do 17. 6. 2018 EX LIBRIS

Vísecká rychta
27. 5. 2018 DEN OTEVŘENÉHO PODSTÁVKOVÉHO DOMU
1. 6. - 31. 10. 2018 ČAROVNÉ BYLINKY ANEB
KDO NAJDE ZLATÉ KAPRADÍ…
Bylinky v lidové magii, pranostikách a pověrách.
Výstava bude během roku aktualizována a doplňována.

ÚŠTĚK

Galerie U brány
11. 5. - 19. 7. 2018 JIŘÍ BOUDA - OHLÉDNUTÍ
exkluzivní výběr z tvorby grafik nedávno zesnulého výtvarníka ze známého rodu Boudů.

Galerie Pošta
První výstava

Vlastivědné muzeum a galerie
18. 5. 2018 MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ
vstup zdarma
9. 6. 2018 XV. REPUBLIKOVÁ MUZEJNÍ NOC
ukázky řemesel, tvůrčí dílny, hudební vystoupení, občerstvení.
Ambit - hlavní výstavní prostor
11. 5. - 17. 11. 2018 100 LET
výstava k výročí 100 let od ukončení Velké války.
Dějiny uplynulého století na Českolipsku ve vztahu k dějinám Československa. Slavnostní vernisáž: 10. 5. od 17. 00 hodin.
Galerie Jídelna
18. 5. - 12. 8. 2018 MICHAL JANOVSKÝ OBRAZY
Malíř a kreslíř z České Lípy. Vernisáž 17. 5. od
17.00 hodin.
Galerie Chodba
do 31. 12. 2018 DÁMSKÁ MÓDA VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ
Výstava dámských portrétů z různých historických období, které pocházejí ze sbírek Vlastivědného muzea a galerie.
Maštálkova výstavní síň
25. 4. - 17. 6. 2018 FOTOGRAFICKÉ TROFEJE
Z EXCURSIONSCLUBU
fotografie a fotokopie z domova i ze světa věnované členy a příznivci Vlastivědného spolku
Excursionsclub. Výstava u příležitosti 140. výročí vzniku Nordböhmische Excursionsclubu.
Ekoporadna Orsej
18. 5. 2018 ŽABÍ NOC
povídání o obojživelnících, jejich výzkumu
a ochraně v naší přírodě

Kresby, které Jan Kapoun vystavuje v Galerii
Pošta, vytvořil v mládí, kdy mu výtvarným poradcem byl akademický malíř Pavel Forman, bratr
nedávno zesnulého režiséra Miloše Formana.
Na Jana Kapouna, pocházejícího z Doks, působila od dětství krajina v dokském okolí, právě
tak jako touha uplatnit výtvarný cit. Později se
ale věnoval svému povolání v pekárnách a k výtvarné tvorbě se již nevrátil. Přesto se rozhodl
své kresby z doby mládí vystavovat, ať již v Doksech či jinde.
Českolipský fotograf Tomáš Čmuchálek se
fotografování rovněž věnuje od dětství, ale jemu
se vášeň pro ulovení dobrého snímku stala celoživotním koníčkem. Po různých peripetiích ho
nakonec začala zajímat krajinářská fotografie.
Sám říká, že během posledního roku fotografování zcela propadl a na kopcích po okolí tráví skoro každou volnou chvíli. Nejraději vyráží
do kopců Česko-saského Švýcarska a do Jizerských hor.
Výstava kreseb Jana Kapouna a fotografií
Tomáše Čmuchálka potrvá do 26. května 2018.
Otevřeno je vždy v sobotu a ve středu od 9 do
11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin. Jiný ter-

mín návštěvy si zájemci mohou dohodnout na
telefonním čísle 607 138 832.
–myš–

Dagmar Šubrtová

Na samém začátku června se v Galerii Pošta
v Dubé představí se svou tvorbou výtvarnice Dagmar Šubrtová. Původně sklářka vystudovala posléze sochařství na Vysoké uměleckoprůmyslové
škole v Praze v ateliéru Kurta Gebauera, kde následně osm let působila jako asistentka. Industriální prostředí a průmyslová krajina, kterou důvěrně
zná, dodávají jejímu dílu zvláštní podtext a inspiraci. V Galerii Pošta vystaví obrazy věnované Nikolu
Teslovi, významnému fyzikovi a vynálezci.
Vernisáž výstavy bude výjimečně v sobotu, a to 2. června od 18 hodin. Výstava potrvá
do 30. června a bude otevřená vždy ve středu
a v sobotu od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do
16 hodin. Jiný termín si zájemci mohou dohodnout
na telefonním čísle 607 138 832.
–myš–
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TJ Slavoj Dubá

14. kolo: TJ Slavoj Dubá x PV FC Polevsko
1:0 (0:0)
Sobota 24. 03. 2018 13:00
Kde: UMT Česká Lípa
Góly: 73. Jaroslav Švec
Rozhodčí: Tykva Lukáš – Adam Václav, Hippmann Dominik
Sestava Dubé: Tomáš Dvořák (GK) – Jaroslav
Švec, Jan Jeništa (C) (90. Petr Jombík), Josef
Rejzek, Martin Beneš – Jakub Sloup (78. Libor
Drunecký), Petr Sýkora, Lukáš Šembera, Miroslav Soukup – Milan Heptner, Tomáš Hladký (67.
Daniel Sláma)
Vedoucí mužstva: Jaroslav Horyna
Trenér: Jakub Fliegel
Lékař/zdravotník: Karel Šedivý
Hodnocení trenéra: Utkání jsmemuseli přesunout do ČL na umělý trávník, jelikož naše domácí
hrací plocha nebyla způsobilá pro sehrání mis-

stavu, což pro náš kombinační fotbal není
moc ideální terén. Chtěli jsme zápas rozhodnout v prvních 30 minutách, kdy jsme chtěli soupeře zatlačit a vsítit nejednu branku,
abychom do druhého poločasu mohli jít s větším klidem. Po hezké kombinační akci se nám
podařilo dát branku v 10. minutě, bohužel v dalších minutách nám terén nedovolil nic moc
vymýšlet. Soupeř hrál totálně bez záložní
řady, jejich dlouhé nakopávané balony za naši
obranu nám občas na obtížném terénu způsobily potíže, jelikož nám párkrát balon propadl, ale
v naší svatyni stojí Tomáš Dvořák, který velmi dobrým výkonem celý team podržel a vychytal všechny nájezdy soupeřů. V minutě 70.
jsme přidali branku na 2:0, a to Miloslavem
Vokolkem, který se vrací po zranění zpět do zápasového rytmu a jsme rádi, že se uvedl rovnou gólem.

trovského zápasu. Do utkání jsme měli výborný
vstup, kdy jsme v první půl hodině hry mohli vsítit
minimálně 3 branky, bohužel naše 100% šance
nedokážeme proměnit v gól. Konec prvního poločasu a začátek druhého byl fotbal na obou stranách spíš bojovný. Od 60. minuty jsme zapnuli
na vyšší obrátky a soupeře jsme zatlačili na jejich
půlku. Vypracovali jsme si pár vyložených šancí,
ale opět naše koncovka selhala. Naštěstí máme
Járu Švece, který přeci jen balon za brankovou
čáru soupeře dostal a my jsme toto utkání dovedli
do vítězného konce. Další pozitivní zprávou je, že
se nám do teamu vrací po dlouhodobém zranění
Petr Jombík, kterému budeme postupně zvyšovat
zápasový rytmus.

Jsem rád, že se na skoro nehratelném povrchu (hlavně v 2. pol.) nikdo z našeho teamu
nezranil, a jsem také rád, že jsme bojovným
výkonem celého teamu toto utkání dovedli do
zdárného konce a tři body jsme přivezli do
Dubé.

15. kolo: Dynamo Stružnice x TJ Slavoj 0:2
Neděle 01.04.2018 15:00
Rozhodčí: Švec Martin – Martínek Lukáš, Král
Jaroslav
Branky: 9. Miroslav Soukup, 70. Miloslav Vokolek
ŽK: 55. Jakub Sloup
Sestava Dubé: Tomáš Dvořák (GK) – Jaroslav
Švec, Jan Jeništa (C), Josef Rejzek, Martin Beneš – Jakub Sloup (80. Daniel Sláma), Petr Sýkora (56. Wagenknecht Luboš), Lukáš Šembera,
Miroslav Soukup, Wagenknecht Lubomír (46. Miloslav Vokolek), Martin Šverma
Vedoucí mužstva: Jaroslav Horyna
Trenér: Jakub Fliegel
Lékař/zdravotník: František Franěk
Hodnocení trenéra: Ve Stružnici nás nečekalo jednoduché utkání. Byli jsme si vědomi, že hrací plocha bude v podmáčeném

16. kolo TJ Slavoj Dubá x TJ Jestřebí – Provodín 0:2 (0:0)
Sobota 07.04.2018 16:00
Rozhodčí: Řezáč Josef – Jankech Pavel, Sirota Alex
Branky: 81. Pilař Jakub, 82. Trhlík Jakub
Sestava Dubé: Tomáš Dvořák /GK/ Jaroslav
Švec, Jan Jeništa /K/, Josef Rejzek, Jakub
Sloup, Milan Hepner, Petr Sýkora, Lukáš Šembera, Martin Šverma (62.), Wagenknecht Lubomír, Wagenknecht Luboš (38.)
Náhradníci: Miloslav Vokolek (38.), Libor Drunecký (62.)
ŽK: Jakub Sloup (82.)
Vedoucí mužstva: Jaroslav Horyna
Trenér: Jakub Fliegel
Lékař/zdravotník: František Franěk
Toto utkání z naší strany moc fotbalové krásy divákovi neukázalo. Hrál se oboustranně spíš
bojovný fotbal založený na osobních soubojích.
V tomto utkání jsme si prohrát nezasloužili, bohužel bez vstřelené branky nemůžeme utkání vyhrát, kord proti rovnocennému soupeři. V těchto
utkáních víceméně rozhoduje: „kdo vstřelí první gól, tak utkání vyhraje“. My jsme naše 100%
šance neproměnili (dvakrát jsme stáli před brankářem soupeře sami, ale naše střely hostující brankář vychytal a jedenkrát jsme nastřelili

Sport

tyčku). Soupeře jsme pustili do dvou šancí a ten
tyto své šance využil. Bohužel tyto slepené góly
vstřelilo Jestřebí ke konci zápasu a nám už nezbývaly síly na to, abychom utkání otočili na
svou stranu.
17. kolo TJ Jiskra Nový Oldřichov x TJ Slavoj
Dubá 1:6 (1:4)
Sobota 14.04.2018 16:00
Rozhodčí: Volf Pavel
Branky: 18. Jaroslav Cihlář x 4. Libor Drunecký, 21. Martin Šverma, 27. Miloslav Vokolek, 31.
František Franěk, 53. Miloslav Vokolek, 73. Lukáš Šembera
Sestava Dubé: Tomáš Dvořák /GK/ /K/, Jaroslav
Švec, Jakub Sloup, Josef Rejzek, Martin Beneš
Libor Drunecký, Martin Šverma, Lukáš Šembera, Daniel Sláma (73.), Miloslav Vokolek, František Franěk (63.)
Náhradníci: Petr Jombík (63.), Petr Sýkora (73.)
Vedoucí mužstva: Jaroslav Horyna
Trenér: Jakub Fliegel
Lékař/zdravotník: Karel Šedivý
Do Nového Oldřichova jsme jeli s velikou pokorou. Víme, že Nový Oldřichov v této sezoně nikterak výsledkově nevyčnívá, proto bylo potřebné
se na tento zápas velmi důkladně připravit a zápas
nepodcenit. Utkání jsme chtěli rozhodnout v prvním poločase, což se nám povedlo. Druhý poločas jsme měli víceméně v naší režii. Jsem rád, že
hráči, kteří dostali důvěru toto utkání po fotbalové
stránce zvládli a že jsme uhráli dobrý výsledek.
18. kolo TJ Slavoj Dubá x TJ Jiskra Svor
4:1 (3:1)
Sobota 21.04.2018 16:30
Rozhodčí: Paulus Petr – Adam Václav
Branky: 21. Milan Heptner, 33. Miloslav Vokolek,
44. Lukáš Šembera, 80. Miloslav Vokolek x 14.
Lukáš Mazanec
Sestava Dubé: Tomáš Dvořák /GK/ Jakub Sloup,
Jan Jeništa /K/, Josef Rejzek, Martin Beneš, Milan Heptner, Petr Sýkora (55.), Lukáš Šembera
(79.), Martin Šverma (66.), Miloslav Vokolek, Luboš Wagenknecht (75.)
Náhradníci: Jaroslav Švec (55.), Lubomír
Wagenknecht (66.), Libor Drunecký (75.), Daniel Sláma (79.)
ŽK: Martin Beneš (39.)
Vedoucí mužstva: Jaroslav Horyna
Trenér: utkání vedl asistent trenéra František
Franěk
Lékař/zdravotník: Karel Šedivý
Jakub Fliegel

VELIKONOCE
S ORIENTAČNÍMI BĚŽCI

Kdo o velikonočním víkendu 30.3. - 1.4. 2018
míjel areál Nedamovského autokempu, zjistil
že překvapivě je kemp, parkoviště i přilehlé plochy jsou naplněny k prasknutí. Konala
se zde totiž akce Oddílu orientačního běhu
Kotlářka Praha. Tradičně pořadatelé pozvali
orientační běžce do skal, letos se jednalo již
o 20. ročník. Závody je konaly jednak v okolí
Nedamova, ale také u Jestřebí.
–myš–
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Informace ze závodů – KK Beringin

V sobotu 21. dubna 2018 se v Praze v Kobylisích uskutečnil závod II.kolo Národního poháru
TKF a Pohár nadějí. Do Prahy přijelo 8 klubů
z Prahy, Ústí nad Labem, Teplic, Brna, Olomouce a Dubé.
Po slavnostním zahájení začal Pohár nadějí, soutěž se rozjela na třech tatami zároveň,
tak musíme pochválit organizátory, že jednotlivé
kategorie šly rychle za sebou. V Poháru nadějí
nastoupili poprvé naše dvě nové dubské naděje
a to: Verunka Pabišková a Míša Soušek. Nezklamali, získali krásné umístění a zářili radostí.
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Výsledky Poháru nadějí:
Kata mladší žáci 2012-2011
1.
Adam Srbek
2.
Daniel Dlouhý
Kata mladší žákyně 2010-2009
1.
Veronika Pabišková
Kata mladší žákyně 2008-2007
1.
Adéla Šepsová
KIHON - Kata mladší žáci 2010-2009
2.
Michal Soušek
Dále program pokračoval hlavní soutěží
Národním pohárem TKF kategorií KATA Team,
následováno KATA jednotlivec, KIHON Kumite,
KIHON IPPON Kumite, ENBU, KUMITE, JYU
IPPON Kumite a FUKU-GO Kumite. Tentokrát se
účastnili závodů za KK Beringin ty nejmladší, a
tak bylo brzy po závodech a všichni mohli užívat
sluníčko celé odpoledne.
Výsledky Národního poháru TKF:
Kata mladší žáci 2012-2011
2.
Adam Srbek
3.
Daniel Dlouhý
Kata mladší žákyně 2010-2009
3.
Amálie Šepsová
Kata mladší žáci 2010-2009
4.
Jakub Janďourek
Kata Team Mix mladší žáci/žákyně 2012-2011
1.
Daniel Dlouhý, Adam Srbek, Michal Soušek
Kata Team mladší žákyně 2010-2009
1.
Adéla Šepsová, Amálie Šepsová, Veronika
Pabišková
Kata Team Mix mladší žáci 2010-2009
2.
Jakub Janďourek, Jakub Slovák, Amálie
Šepsová
KIHON Kumite mladší žáci 2010-2009
3.
Jakub Janďourek

Kvůli pracovním povinnostem nemohl jet na závody trenér Marek Hruška, a tak nemohl být oporou
svým svěřencům, přesto je právem hrdý nejen na
děti z KK Beringinu, ale i na rodiče, protože všichni
se zapojili a přidali pomocnou ruku během závodů.
Děkujeme a máme radost, že jsme tak skvělý tým!
Gratulujeme k umístěním a k medailím, všem závodníkům přejeme hodně úspěchů i nadále a děkujeme za reprezentaci města Dubá.
Další soutěž proběhne opět v Praze dne 12.
května 2018 Pohár sensei Rachmy Soebajo .
Za KK Beringin K. Janďourková

