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Měsíčník informací z Dubé a okolí

zdarma

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, léto ještě oficiálně ani nezačalo, přesto si už několik
týdnů užíváme horkých dnů, které možná již mnohé z vás přivábily do našeho
autokempu. A právě Autokemp Dubá – Nedamov je prvním tématem mého
červnového sloupku. Ti z vás, kteří už letos autokemp navštívili, si jistě všimli,
že starší barevné chatky zdobí zcela nové střechy. Pro jejich výměnu jsme
se rozhodli z toho důvodu, že původní krytina byla ve špatném stavu. Při
letošní vichřici došlo k jejich poškození a do chatek místy zatékalo. Střechu
jsme měnili celkem na pěti chatkách. Musím podotknout, že naši údržbáři
odvedli skutečně dobrou práci, což nepochybně ocení všichni, kdo zde budou ubytováni. Dále bych si dovolila upozornit milovníky minigolfu na menší změnu, pro níž jsme se v letošním
roce rozhodli. Ke konci května začali pracovníci údržby s přemisťováním
minigolfových drah, které budou nyní
k dispozici v horní části kempu poblíž
víceúčelového hřiště. Prostor, kde se
minigolf doposud nacházel, bude využíván pro potřeby návštěvníků kempu
jako parkoviště a stanoviště pro karavany. A do třetice k našemu kempu.
V červnu opět zahájíme provoz letního kina, nenechte si proto ujít promítací večery. O programu vás budeme
informovat prostřednictvím plakátů
s dostatečným předstihem.
Koncem května „vyrostlo“ na náměstí lešení obklopující sloup se sousoším Nejsvětější Trojice. Komplexní
restaurování této nemovité kulturní památky zajistí z rozhodnutí zastupitelstva
pan Radomil Šolc, který předložil nejnižší cenovou nabídku, a to 496.800,- Kč
bez DPH. Na obnovu této významné památky získalo město od Ministerstva
kultury ČR v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón ČR příspěvek ve výši 200 tisíc korun.
S předstihem bych vás chtěla upozornit na blížící se Letní slavnosti, které se budou konat v sobotu 7. července na autobusovém nádraží. Zahájení

je naplánováno na desátou hodinu s tím, že dopolední část bude věnována hlavně dětem. Na plakátu uvnitř Dubáčku si prosím pozorně pročtěte
program, který je každý rok pestrý a plný zvučných jmen. Věřím, že se na
slavnostech sejdeme v hojném počtu a že nám počasí bude přát.
Ráda bych také upozornila, že na akcích města jsou pořizovány fotografie, které následně zveřejňujeme na webových stránkách města, v městském zpravodaji nebo je používáme jako přílohy do kroniky. V posledních
měsících se stejně jako všechny ostatní města a obce snažíme maximálně
přizpůsobit současným požadavkům na ochranu osobních údajů. V souvislosti s GDPR bych vás chtěla upozornit, že fotografové pořizující snímky
pro potřeby města budou viditelně označeni a pokud nesouhlasíte s tím,
abychom vaše fotografie dále zpracovávali a používali, je třeba fotografa
ideálně ihned na místě požádat o jejich smazání. Věřím, že ono zmiňované GDPR se ukáže jako věc prospěšná. Konec konců, primárním cílem tohoto nařízení Evropské unie je ochrana
nás všech, a to nejen před obtěžujícími
e-maily či telefonickými průzkumy. Na
webových stránkách města jsme v souvislosti s GDPR zveřejnili jméno a kontakt na pověřence, s nímž město navázalo spolupráci a jehož úkolem bude
dohlížet na to, aby s osobními údaji
všech našich občanů bylo nakládáno
v souladu s platnou legislativou.
Závěrem bych chtěla poděkovat
všem, kteří se podíleli na přípravě
Dne rodiny, který se pod taktovkou
Klubu malých Dubáčků konal 12. května. Mé poděkování patří také všem,
kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli
na organizaci slavnostního předávání
ceny za vítěznou Alej roku 2017, které
se konalo téhož dne ve Dřevčicích. Více se o této akci dočtete v samostatném článku.
Konec školního roku a tím pádem i začátek letních prázdnin se nezadržitelně blíží. Všem školákům přeji, ať jsou se známkami na jejich vysvědčení
spokojeni nejen oni sami, ale také jejich rodiče. Užijte si ve zdraví krásné
prázdniny a zasloužené dovolené. Zkrátka všem přeji pohodové léto.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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Zastupitelstvo města Dubá na svém zasedání
přijalo následující usnesení:
1) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele
zápisu pana Lubomíra Wagenknechta a paní Ing.
Lucii Dostálovou a zapisovatele usnesení paní
Mgr. Janu Maškovou.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený program veřejného zasedání Zastupitelstva města Dubá č. 5/2018.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 4/2018 ze dne 19. dubna 2018, včetně
nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 5/2018 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha.
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 8/18, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městské nemovitosti – pozemku:
pozemkové parcely parcelní číslo 431/1, zahrada,
o výměře 283 m2 v obci Dubá, katastrální území Deštná u Dubé. Jedná se o pozemek v blízkosti nemovitostí ve vlastnictví žadatele u stavby
čp. 24 v části obce Deštná. Předmětný pozemek
je z hlediska využití pro město Dubá nepotřebný.
Bližší podmínky prodeje budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 9/18, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městské nemovitosti – pozemku:
pozemkové parcely parcelní číslo 2003/8, ostatní plocha (jiná plocha), o výměře 220 m2, v obci
Dubá, katastrální území Dubá. Jedná se o pozemek v blízkosti nemovitostí ve vlastnictví žadatele. Předmětný pozemek je z hlediska využití pro
město Dubá nepotřebný. Bližší podmínky prodeje
budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 10/18, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městských nemovitostí – pozemků včetně porostů: části pozemkové parcely
parcelní číslo 117/1, ostatní plocha (jiná plocha),
o výměře cca 1 330 m2, části pozemkové parcely parcelní číslo 117/10, ostatní plocha (neplodná půda), o výměře cca 140 m2, celé pozemkové parcely parcelní číslo 117/11, ostatní plocha
(neplodná půda), o výměře 306 m2, a části pozemkové parcely parcelní číslo 3005/7, ostatní
plocha (jiná plocha), o výměře cca 20 m2, v obci
Dubá, katastrální území Dubá. Přesné výměry
a rozsahy pozemků budou upřesněny geometrickým plánem. Jedná se o pozemky navazující na stavbu čp. 20 v Nedamovské ulici v části
obce Dubá, kde je záměr třetí osoby (investora)
zřídit „Zařízení sociální péče, Dubá“. Předmětné
pozemky jsou z hlediska využití pro město Dubá
nepotřebné. Bližší podmínky prodeje budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
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
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Usnesení z veřejného
zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 5/2018 ze dne 24. května 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.
dni 30. dubna 2018, který byl na hlavní činnosti
8 milionů 349 tisíc Kč, celkové finanční prostředky
na účtech města Dubá byly 12 milionů 38 tisíc Kč,
hospodaření města Dubá za leden až duben roku
2018 skončilo kladným saldem příjmů a výdajů ve
výši 1 milion 312 tisíc Kč. Výsledek hospodaření
hospodářské činnosti: zisk ve výši 552 tisíc Kč.
5b) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu města Dubá na rok 2018, viz příloha.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Na straně příjmů jsou
upraveny tyto položky a paragrafy: 1334 – Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu +9 000,- Kč, 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (dotace na Mezinárodní
jazzové dny) +50 000,- Kč. Na straně výdajů
jsou upraveny tyto paragrafy: 2143 – Cestovní ruch (nový projekt s partnerským městem
Mirsk) +350 000,- Kč, 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací (Osadní výbory Deštná a Dřevčice) +136 000,- Kč, 3319 – Ostatní
záležitosti kultury (Mezinárodní jazzové dny)
+50 000,- Kč, 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (Osadní výbory Deštná a Dřevčice)
-136 000,- Kč, 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži +8 000,- Kč. Návrh úpravy rozpočtu města Dubá je schodkový ve výši
349 tisíc Kč. Navrhovaný schodek rozpočtu pro
rok 2018 je ve výši 4 miliony 56 tisíc Kč a 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 „Oprava rybníčku na pozemku p.č. 40 v k.ú.
Lhota u Dřevčic“, kterou je na základě kritéria
nejnižší nabídkové ceny nabídka firmy Jakub JUREK, IČ 75182530, se sídlem Hrádek nad Nisou,
nabídková cena činí celkem 416 917,29,- 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 15. května
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 firmou Jakub JUREK, IČ 75182530, se sídlem Hrádek nad Nisou.
POVĚŘILO paní starostku podpisem smlouvy o dílo mezi městem Dubá a firmou Jakub JUREK, IČ 75182530, se sídlem Hrádek nad Nisou.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Rybníček se nachází ve
vesnické památkové rezervaci Lhota u Dubé, ve
III. zóně CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Jedná se o opravu stávající stavby. Nádrž slouží jako
krajinotvorný prvek a biotop pro vodní a na vodu
vázané živočichy. Před zahájením samotných sta-

vebních prací bude třeba vodu v nádrži vyčerpat.
Čerpání je třeba provádět postupně tak, aby nedošlo k ohrožení nemovitostí ve směru toku. Veškeré
práce je vhodné provádět v suchém období. Stávající porosty rákosu budou odstraněny a dojde k
odtěžení sedimentů v nádrži. Odtěžení bude prováděno se zvýšenou opatrností ručně nebo lehkou mechanizací tak, aby nedošlo k narušení stávajícího zemního těsnění dna nádrže. Na severní
straně nádrže se nachází břeh s pozvolným sklonem (možnost vstupu živočichů), v jižní části břeh
s prudkým sklonem, který byl v minulosti opevněn
kamennými pískovcovými kvádry. Toto opevnění je
již kompletně v havarijním stavu. Dojde proto k jeho
opravě, pro kterou budou použity stávající kamenné
kvádry. Oprava opevnění je nutná, protože na této
části břehu nádrže se nachází příjezd k okolním
nemovitostem a postupující eroze by tento příjezd
mohla vážně poškodit. Provedení násypu s pozvolným sklonem do nádrže by zase výrazně redukoval
objem zadržené vody v nádrži. Stávající opevnění
bude rozebráno, pískovcové kvádry budou uloženy
na staveništi a poté budou znovu použity. Pod kamenné opevnění bude vybudován betonový základ
a na něj budou na sucho vyskládány kamenné pískovcové kvádry. Práce budou provedeny v období
od 1. srpna do 30. září letošního roku.
Na rekonstrukci rybníčku ve Lhotě získalo město
dotaci z Operačního programu životního prostředí
ve výši 483 058,03 Kč. Rozdíl mezi celkovými výdaji a dotací zaplatí město Dubá ze svého rozpočtu.
7) VYDALO na návrh paní starostky Obecně závaznou vyhlášku města Dubá č. 1/2018,
viz příloha, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška města Dubá č. 5/2005, O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, vydaná
dne 9. června 2005.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Výpočet daně z nemovitostí se nemění a bude probíhat stejným způsobem jako doposud, podle zákona č. 338/1992
Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná zrušená vyhláška byla
z hlediska výpočtu daně z nemovitostí nadbytečná, neboť údaje (koeficienty) v ní uvedené, v našem případě (obec podle počtu obyvatel v rozmezí
od 1 000 do 6 000 obyvatel), přesně odpovídají
koeficientům uvedeným v citované zákoně. Zastupitelstvo města Dubá nevyužívá možnosti případného navyšování této daně podle zákona.
8) VYDALO na návrh paní starostky Obecně
závaznou vyhlášku města Dubá č. 2/2018, viz
příloha, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška
města Dubá č. 3/2007, kterou se vydávají Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích,
kterých se zúčastní větší počet osob, vydaná dne
14. června 2007.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Vyhláška č. 3/2007 byla
nadbytečná, protože město Dubá se řídí příslušnými Nařízeními Libereckého kraje.

9) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
a) akce pálení Čarodějnic v areálu Autokempu Nedamov, která se konala dne 30. dubna 2018
b) akce Jarní slavnosti města Dubá, která
se konala dne 1. května 2018
c) akce Den rodiny v Klubovém domě
v Dubé, která se konala dne 12. května 2018
d) slavnostního předání ceny „Alej roku
2017“ – Stará Husí cesta ve Dřevčicích, které se
konalo dne 12. května 2018
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Tomáš Novák, místostarosta města Dubá

Příští veřejné zasedání
bude 21. června v Dubé

JUBILEA

Karfusová Helena, Dubá
Civínová Věra, Dubá
Hajná Juliana, Korce
Lněničková Květuše, Dřevčice
Štewich Zdeněk, Dubá
Bártová Dagmar, Dubá
Pařízek Jaroslav, Dřevčice
Novotná Zdenka, Dubá
Pauzr Bohuslav, Dubá

SBĚRNÝ DVŮR

Otevírací doba:
Obsluha SD Dubá:
pondělí
8.30 – 17.00
Zuzana Pabišková,
úterý
8.30 – 16.00
tel. číslo 722 530 449
středa
8.30 – 17.00
Odpovědná osoba:
čtvrtek
8.30 – 16.00
Zuzana Martínková,
pátek
8.30 – 16.00
tel. číslo 724 857 243
sobota
8.00 – 11.00
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.

70 let
81 let
86 let
70 let
90 let
89 let
88 let
82 let
80 let

Z městské matriky
NAROZENÍ

Grünerová Lenka, Dubá
Stejskalová Tereza, Dubá

ÚMRTÍ

Čížová Marie, Nový Berštejn
Marklová Marie, Dubá

Dne 8. 6. 2018 tomu budou dva roky,
kdy nás navždy opustila naše milovaná
Jarmila Zítková. Kdo jste ji znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi. S láskou a bolestí
v srdci stále vzpomínají Hana, Jarda, Alena
a Honza s rodinami.

Dne 14. června 2018 uplyne již 27 let
od chvíle, kdy nás navždy opustil
pan Jan Hraník z Vrchovan.
S láskou stále vzpomíná sestra Helena
s rodinou.

Vzpomínka na Milana Melichara
Dne 5. 6. tomu bylo 13 let, kdy jsi odešel a podivné ticho
zůstalo. A proto všichni tajně doufali, že budeš tam, kde Tě
čekali. Ale Tvoje křeslo bylo prázdné dál, už nebyl tam ten,
kdo v něm sedával, a Tvůj zvučný hlas a srdečný smích už
nikdy nezazněl v naších uších. Moc nám chybíš.
Vzpomínají manželka Věra, syn Luboš, dcery Líba, Anna,
Bláža, vnoučata a pravnoučata.

Dne 24. června 2018 tomu bude již šest
let, co nás navždy opustila naše milovaná
Jarmila Havlíková z Nového Berštejna.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají
dcera Alena a vnoučata s rodinami.

Odešel, jak si osud přál,
ale v našich srdcích žije dál.
Dne 12. června uplyne již 10 smutných
let, kdy zemřel náš tatínek, dědeček, strýc
a kamarád, pan Emil Faitl. Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi tichou vzpomínku.
Za celou rodinu děkuje dcera Táňa a syn Emil.
Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
ale láska, úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.
Dne 14. 6. 2018 uplyne již 11 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil pan Karel Jelínek
z Dřevčic. Stále vzpomínají manželka, synové
a dcera s rodinami, vnoučata a pravnoučata.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkujeme, rodina Jelínkova
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Dne 28. 6. 2018 uplyne osmé výročí
od chvíle, kdy nás náhle opustila naše milá
hodná maminka, babička a prababička paní
Marie Povejšilová, která by 1. července
oslavila neuvěřitelných 95 let. S bolestí
v srdci a s láskou stále vzpomínají dcera
a synové s rodinami a vnoučaty.

Přeshraniční spolupráce s Mirskem
pokračuje druhým projektem

Partnerská města Dubá a Mirsk byla úspěšná
při schvalování v pořadí druhého společného
přeshraničního projektu. Dne 25. dubna 2018 na
zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Nisa byl schválen a velice pozitivně
hodnocen náš projekt, který nese název „Česko-polské dny radosti při příležitosti nabytí samostatnosti”, registrační číslo projektu CZ.11.4.120/
0.0/0.0/16_012/0001493. Projekt je financován
z prostředků EU, z Fondu mikroprojektů Euroregionu Nisa, z Programu INTERREG V-A Česká
republika – Polsko 2014 - 2020. Celkové způsobilé výdaje mikroprojektu jsou 24.769,84 €, příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj
(dále jen EFRR) je do výše 85 % z celkových
způsobilých výdajů projektu, a to 21.054,35 €.
Rozpočet české části mikroprojektu je schválen
do výše 11.750,50 €, za dotační podpory z EFRR
do výše 9.987,92 €. Celkový rozpočet partnerské
Gminy Mirsk je do výše 13.019,34 €, při dotaci
z EFRR 11.066,43 €.
Projekt je zaměřen na spolupráci dětí ze základních škol parterských měst Mirsk a Dubá,
uspořádání cyklu společných setkání – Česko-polského divadla, zpěvu a tance, a kreativních
a výtvarných dílniček, náhledu do naší historie,
uspořádání výstavy, přípravu společného divadelního představení v rámci slavnostního programu
na podzim 2018 věnované 100. výročí spjatého
s dnem nabytí samostatnosti v ČSR 28. října
1918 a v Polsku 11. listopadu 1918.
Primárním cílem projektu je navázání partnerství základních škol, odstartování přátelských
vazeb mezi dětmi a mládeží měst Mirsk a Dubá,
pochopit některé historické události a historické
souvislosti, které se v hodinách dějepisu děti ve

školách v obou zemích neučí, zdokonalování dovedností účastníků v mnohých oblastech umění,
jako jsou divadlo, tanec, hudba, zpěv, výtvarná
činnost, získat nové dovednosti v oblasti umělecké pedagogiky díky novým metodám poznaným během projektu, stmelení mnoha společenských skupin prostřednictvím společných akcí
a překonávání jazykových, sociálních a kulturních bariér.
Hlavním cílem celého projektu je na základě
společné práce pedagogů a lektorů s českými
i polskými dětmi připravit společný dramatický
program vázaný na události spojené s výročími v Polsku (11. listopad) a Čechách (28. říjen)
a také realizace výstav výtvarných prací v obou
městech, a prezentovat výsledky (veřejná výstava prací v objektech měst Mirsk i Dubá a realizace slavnostní kulturní události s programem dětí
na podzim 2018) projektu široké veřejnosti.
Fyzická realizace projektu je předpokládána
na období od 1. května 2018 do konce roku, tzn.
celkem 8 měsíců. Vedoucím partnerem je Město
Dubá, partnerem projektu Gmina Mirsk. Za účelem koordinace projektu se společný projektový
tým sešel 9. května 2018 v Mirsku. Na programu
jednání byla rekapitulace podstatných parametrů projektu a konkretizace rolí a aktuálních úkolů jednotlivých členů projektového týmu. Jednání
mělo velice pracovní náboj, neboť konkrétní první
věcné aktivity projektu jsou naplánovány již na
7. – 8. června 2018 v Dubé a 14. – 15. června
2018 v Mirsku.
Členy projektového týmu na české straně jsou na české straně: Ing. Barbara Vítková
– Projektový manažer a koordinátor celého projektu (PL i CZ), Leona Maříková – Koordinátor

l Dne 1. 5. 2018 od 18:58 do 20:22 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3 k vážné dopravní nehodě osobního vozidla
a motocyklu na komunikaci I/9 do Bukovce. Ačkoliv byl řidič motocyklu
resuscitován ještě před příjezdem jednotky, která následně s pokusem
o oživování pokračovala, konstatoval lékař exitus. U obou dopravních prostředků bylo před návratem jednotky na základnu provedeno protipožární
opatření.
l Dne 5. 5. 2018 od 14:16 do 14:32 hodin byla jednotka Krajským operačním střediskem HZS Liberec vyslána s technikou CAS-25 Liaz v počtu
1 + 3 k odstranění stromu zasahujícího do chodníku a části komunikace
vedoucí z Dubé do Nedamova. Strom byl rozřezán motorovou pilou, odstraněn a byl proveden úklid vozovky.
l Dne 6. 5. 2018 od 14:25 do 15:00 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4 k dopravní nehodě dvou osobních automobilů
do Obory. Po příjezdu na místo zásahu a domluvě s velitelem zásahu se
jednotka vrátila na základnu.
l Dne 8. 5. 2018 od 13:39 do 15:56 hodin byla jednotka s technikou CAS25 Liaz v počtu 1 + 4 vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu
a motocyklu na obchvat města Dubá. Zraněnému motorkáři byla poskytnuta
předlékařská zdravotní pomoc. Posádka osobního vozu zranění neutrpěla.
U obou dopravních prostředků bylo provedeno protipožární opatření. Úniku provozních látek bylo zamezeno pomocí sorbentu. Jednotka dále vypomohla zdravotníkům s transportem zraněné osoby. Po příjezdu dopravní
policie byl havarovaný motocykl odstraněn z vozovky a jednotka se vrátila
na základnu.
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věcných aktivit projektu CZ, Ing. Irena Žalovičová
– Finanční manažer pro CZ část projektu, Mgr.
Jana Pytlounová – Garant klíčové aktivity Českopolské divadlo, zpěv a tanec v podání žáků základních škol z Mirska a Dubé CZ, Mgr. Jindřiška
Skalická – Garant klíčové aktivity Kreativní a výtvarné dílny dětí a mládeže Mirska a Dubé CZ.
Polská část projektového týmu je složena z těchto
členů: Krzysztof Prędki – Projektový manažer PL,
Danuta Wolosecka – Garant pro publicitu a marketing projektu a asistence při organizaci klíčových
aktivit, Danuta Kalupa - Finanční manažer pro
PL část projektu, Bolesław Faściszewski – Koordinátor věcných aktivit projektu PL, Piotr Czembrowski – Garant klíčové aktivity Českopolské divadlo, zpěv a tanec v podání žáků základních škol
z Mirska a Dubé PL Anna Kossak-Granda – Garant klíčové aktivity Kreativní a výtvarné dílny dětí
a mládeže Mirska a Dubé PL.
Společný připravený program partnerských
měst Dubá a Mirsk v podání dětí ze základních
škol obou měst je připravován k podzimnímu
100. výročí nabytí samostatnosti našich zemí
– u nás v Česku 28. října a v Polsku 11. listopadu. V Dubé bude slavnostní program zahrnut do
akce Dny Evropského dědictví, která se bude konat 15. září 2018 a v Mirsku bude připravena zcela
samostatná slavnostní akce k tomuto významnému státnímu jubileu v termínu 11. listopadu 2018.
O konkrétním programu obou akcí jak v Dubé, tak v Mirsku Vás budeme včas informovat.
Protože čas letí jak voda, dovolili jsme si už nyní
seznámit Vás s termíny plánovaných společných
oslav spjatých s tak významnými událostmi, abyste si mohli svůj čas dle toho také uspořádat.
Ing. Barbara Vítková

Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá
l Dne 10. 5. 2018 od 14:59
do 18:37 hodin byla jednotka
s technikou CAS-32 v počtu
1 + 4 vyslána k požáru lesní hrabanky a klestí v lokalitě Dolní Dubová Hora. Požářiště o rozloze cca 50 x 30
metrů se nacházelo v terénu
přístupném pro jednu mobilní požární techniku. K místu
požářiště proto bylo zbudováno dopravní vedení. Požár
byl zlikvidován třemi proudy
„C“. Před příjezdem dalších
jednotek bylo spotřebováno
6 600 litrů vody. Vodu pro
JPO II/ SDHO Dubá doplňovaly ostatní jednotky, které
dorazily na místo.
l Dne 14. 5. 2018 od 13:12
do 14:30 hodin vyjela jednot-

ka s technikou CAS-32 v počtu 1 + 2 k požáru lesního porostu na Bezdězu.
Po příjezdu na místo byli dubští hasiči ponecháni jako záloha.
l Dne 16. 5. 2018 od 12:05 do 13:56 hodin byla jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4 vyslána operačním střediskem k dopravní
nehodě osobního automobilu na komunikaci I/9. Po příjezdu na místo
bylo nalezeno vozidlo mimo komunikaci. Jeho řidič neutrpěl zranění.
Jednotka provedla protipožární opatření a zajistila na místě řízení dopravy. Po předání místa nehody dopravní policii se jednotka vrátila na
základnu.
l Dne 19. 5. 2018 od 14:27 do 15:51 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3 k dopravní nehodě tří osobních automobilů na
komunikaci I/9 do Újezdu. V době příjezdu již na místě zasahovala policie
a zdravotníci, kteří měli v péči jednu zraněnou osobu. Jednotka u všech
tří vozidel provedla protipožární opatření a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny.
l Dne 20. 5. 2018 od 16:58 do 17:26 hodin vyjela jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3 k dopravní nehodě tří motocyklů a osobního
vozidla na komunikaci I/9 mezi částmi Chlum a Podolec. Vzhledem k tomu, že dopravní nehoda byla vyřešena, jednalo se pouze o úklid vozovky,
který naše jednotka provedla společně s HZS Česká Lípa.
l Dne 21. 5. 2018 od 11:46 do 14:03 hodin byla jednotka s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3 vyslána operačním střediskem k dopravní nehodě osobního automobilu a motocyklu na komunikaci I/9 do Bukovce. Řidiči a spolujezdkyni z havarovaného vozu byla poskytnuta první pomoc.
Motorkář vyvázl bez zranění. Na místě byla přítomna policie a HZS Česká
Lípa. Naše jednotka provedla protipožární opatření. Unikající pohonné hmo-

ty přečerpala jednotka z proražené nádrže motocyklu do záchytné vany.
Úniku paliva z osobního automobilu, který se nacházel mimo komunikaci
na střeše, zamezila HZS Česká Lípa pomocí „sorpčního hada“. Po řádném
zdokumentování nehody dopravní policií provedla jednotka úklid vozovky
a pomohla odtahové službě s naložením havarovaného vozu. Poté se vrátila na základnu.
(Mar)

Dvacet sedm statečných

16. května ráno nás vítal po dlouhém období sucha vymodlený déšť. Na
tento termín připadl i zájezd seniorů, kteří se vydali navzdory počasí navštívit Národní kulturní památku Vyšehrad a Muzeum policie na Karlově.
Déšť nás provázel ještě při vyšehradské procházce, ale nakonec se počasí trochu umoudřilo a mohli jsme konečně schovat deštníky. V pevnosti jsme se prošli od Táborské brány až k Cihelné, kde jsme vstoupili i do
vnitřních prostor samotného opevnění. Po prohlídce jsme zamířili na oběd,
abychom se posilnili před stoupáním na Karlov k Muzeu policie, kde nás
paní průvodkyně seznámila s mnoha informacemi od doby četnictva až po
současnost, prohlédli jsme si různé uniformy, zbraně i přístroje používané
v kriminalistice a připomněli si i nejznámější kriminální případy, které byly
námětem pro filmové zpracování. Při cestě k autobusu přišla další dešťová
přeháňka, takže jak jsme začali, tak jsme také skončili, opět mokří. Výletům zdar a už se těšíme na září, kdy opět někam vyrazíme.
Bc. Lucie Heringová

Městská knihovna Dubá
13. a 14. června
DOVOLENÁ
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
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Lékárna v Dubé

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

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

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

–
–
–
–
–
–

12,30 hod.
18,00 hod.
12,30 hod.
12,30 hod.
14,00 hod.
12,00 hod.

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

Zajímavosti z přírody
Živá zahrada

Návrh reformy Společné zemědělské politiky
Evropské unie, který představila Evropská komise, úplně ignoruje závažnost stavu, v jakém
se naše životní prostředí nachází – od úbytku
druhové rozmanitosti, až po devastaci půdních
zdrojů a vody. Návrh nenabízí žádné východisko
ze současné situace, kdy většinu rozpočtu společné zemědělské politiky tvoří tzv. přímé platby
bez jasného cíle.
Úbytek hmyzu skoro o 80 % [1], pokles početnosti ptáků zemědělské krajiny o 55 % [2] nebo
nedostatek vody v krajině v některých zemích EU
včetně České republiky jsou jen některé z problémů, kterým dnes krajina čelí.
Přestože u nás i v Evropě běží různé projekty
na podporu rostlin a živočichů zemědělské krajiny, na plné čáře je přebíjí současný způsob zemědělského hospodaření a bez změny systému
zemědělských dotací to lepší nebude.
Příležitost ke změně
Když si spočítáme plochy soukromých zahrad,
vyjde na poměr plochy v krajině nezanedbatelné
číslo. A to je potenciál pro změnu poměrů v krajině
pro „obyčejné“ lidi. Skutečně se prokazuje, že si
živočichové raději vybírají zahradní prostředí než
volnou krajinu. Zahrady jsou pak takovou oázou
v poušti, zastávkami na cestách nebo i prostředím
pro obživu nebo i rozmnožení.
Principy Živé zahrady
1. Používejme metody organického zahradničení – vyvarujme se jakýchkoliv chemických přípravků a používejme organická hnojiva (kompost,
hnůj, rostlinné výluhy a preparáty). Upřednostňujme biologické způsoby ochrany rostlin (podpora
a cílené nasazování predátorů škůdců). Pamatujme, že i plevel má na zahradě své místo, proto
ho neničme tam, kde nepřekáží.
2. Nepoužívejme rašelinu, protože těžba rašeliny v přírodě je velice destruktivní a zanechává hluboké a nezacelitelné rány. Namísto rašeliny užívejte svůj vlastní kompost, který obsahuje
všechny potřebné živiny v ideálním poměru,
a navíc do půdy navrací půdní život. Pro rostliny vyžadující chudý a kyselý substrát lze použít
kompost z bukového či dubového listí, případně
z mladých větviček jehličnanů.
3. Nesnažme se mít celou zahradu pečlivě
upravenou a ponechme místa i s vysokou trávou.
Nakrátko sekaný trávník je téměř mrtvý a zvířata
se mu z daleka vyhnou. Mají-li mít tráva a byliny
v ní rostoucí mít možnost vysemenit se a rozrůst, promění nám trávník po čase v květnatou
louku. Při sekání zkusme občas zaměnit motorovou sekačku za tradiční kosu či srp. Kromě
toho, že si zdravě protáhneme tělo, zachráníme spoustu druhů hmyzu před smrtí rozdrcením
v rotoru sekačky.
4. Ponechme někde v zahradě hromadu listí
a klidně i větví jako úkryt pro obojživelníky, plazy, hmyz, pavouky a malé savce. Listí shrabujme pod křoviny, na podzim nechme na zemi část
spadaného ovoce. Část jablek a jiných plodů ponechme i na stromech.
5. Udělejme si na zahradě „divoký koutek“ –
můžeme zde pěstovat plazivé či popínavé keře
(například ostružiny a břečťan), své místo zde
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naleznou i divoké druhy rostlin. Například takové kopřivy nám do zahrady přilákají mnoho druhů
motýlů. Vhodné je takový koutek umístit do nejméně navštěvované části zahrady, kde zvířata
mají potřebný klid. Přihoďte i hromadu nařezaného dříví a kamení či starý mrtvý strom, který také
významně podpoří potenciál vaší zahrady.
6. Pokuste se pěstovat původní druhy stromů, keřů a květin. Vybírejte takové odrůdy, které nejenže přinášejí bohatou a chutnou úrodu,
ale poskytují také útočiště a potravu živočichům.
V případě ovocných stromů je například vhodné
sáhnout po původních krajových odrůdách, které jsou nejlépe adaptované na místní podmínky,
netrpí nemocemi a nabízejí bohatost vůní a chutí ovoce našich babiček a prababiček. Ke všem
se jedná o krásné a vzrůstné stromy, pod nimiž
zvířata i my nalezneme příjemný stín.
7. Nikdy nepřenášejme rostliny pro zahradu
z přírody! Každý odběr organismů z volné přírody je dnes nelegální. Význam živé zahrady tkví
v tom, že vytváří nové prostředí pro ohrožené
druhy rostlin a živočichů, nesmí tedy vznikat na
úkor přirozeného prostředí.
8. Kupujme semínka a sazeničky rostlin nejlépe rovnou od místních zahradníků, abychom měli
jistotu, že se jedná o původní druhy. V obchodech nadnárodních společností původní rostliny
většinou nenajdeme.
9. Nerozšiřujme rostliny z naší zahrady do
přírody! Nikdy nemůžeme vědět, zda tam tato
konkrétní rostlinka patří a jak by mohla ovlivnit
své okolí, kdyby se v přírodě uchytila.
10. Neizolujme si zahradu od okolí budováním
neprostupných plotů. Máme-li zděný plot, vytvořme do něj alespoň otvory, které umožní živočichům prostupovat z okolní krajiny a navracet se do
ní. Bez toho se k nám ježci či obojživelníci nedostanou. Ideálním řešením je samozřejmě plot živý,
tvořený z našich původních bobulovitých dřevin.
11. Nerušme hnízdící živočichy a nepřibližujme se k jejich hnízdům. Vězme, že nás neustále
pozorují bystré oči predátorů (straky, sojky, kočky), kteří, pokud je na hnízdo upozorníme, ho
okamžitě vyplení.
12. Poskytujme živočichům vodu po celý rok.
V ideálním případě vybudujme zahradní jezírko.
Nemáme-li dostatek prostoru, nainstalujme alespoň bezpečné napajedlo. To je vhodné umístit na
zem na volné prostranství (aby měli pijící živočichové možnost včas spatřit případného predátora
a utéct), přičemž vodu v něm měníme ideálně každý den. U jezírek nezapomeňme, že nesmějí mít
kolmé břehy, aby se z nich vždy dostali jak živáčci,
kteří omylem spadnou do vody, tak žáby a čolci
poté, co se rozmnoží či metamorfují z pulců larev.
U nebezpečných nádrží stačí nainstalovat šikmé
hrubé prkénko nebo schůdky z kamenů.
13. Poskytujme živočichům potravu po celý
rok. Především se jedná o přirozenou potravu,
ale nebojme se nainstalovat i krmítko.
14. Poskytujme živočichům také dostatek
úkrytů a míst k rozmnožování – instalujme pro
ně budky (ptáci, netopýři, hmyz, ježci, čmeláci
atd.) Pro plazy a hmyz jsou ideální suché zídky
či hromady kamení. Užitečné živočichy v zahradě
také podpoříme, pokud ponecháme část kompostu po celý rok netknutou.

15. Zapisujme si vše, co a za jakých okolností na své zahradě zahlédneme a zaslechneme.
Časem budeme moci porovnávat svá pozorování s roky minulými a jistě dojdeme k zajímavým
závěrům.. Nebojme se svá zajímavá pozorování
sdílet s místní ochranářskou (ČSOP, ČSO) či vědeckou (ústav, muzeum, univerzita) institucí.
16. A na závěr, najděme si čas odpočinout na
své zahradě a užívat si ji!
Soutěž
Živá zahrada je soutěží pro každého, kdo
má zahrádku, chce jí sdílet s divokými živočichy
a být tak přírodě dobrým sousedem. Soutěžící
sledují dvakrát ročně v předepsaných termínech
(4. víkend v květnu a o Vánocích, školy předchozí
týden) na zahradě výskyt vybraných druhů zvířat. Svá pozorování zaznamenávají do mapovací
karty. Ty nám odešlou a my je obodujeme. Počet
bodů je úměrný počtu pozorovaných druhů a parametrům zahrady. Zahrada, která během libovolných tří roků z posledních pěti let získá více jak
50 bodů, obdrží od nás čestný titul Živá zahrada.
Někomu se podaří titul obdržet hned za první tři
roky pozorování, někdy je to běh na delší trať.
Každý posun je ale sladkým oceněním – první pozorovaná ještěrka, první žába, zahnízdění
ptáků a podobně. Chcete to zkusit? Vyplňte naší
přihlášku. A při nejbližší příležitosti pak i mapovací kartu. Bodová hodnocení vám budeme sdělovat mailem a souhrnné výsledky uveřejňovat
zde. Pokud nechcete používat internet, či třeba
chcete přihlásit dědečka, který má krásnou zahrádku, ale nemá internet, napište nám. Soutěžit
lze i korespondenčně, mapovací karty i výsledky
můžeme posílat poštou.
Nejbližší soutěžní termíny pozorování:
21. – 26. 12. 2018, školy 17. – 21. 12. 2018
Více informací o soutěži a spoustu užitečných nápadů najdete na internetových stránkách
www.zivazahrada.cz
zdroje: [1] zveřejněná studie v časopise PLoS One mluví o více než 75 % úbytku biomasy létajícího hmyzu za
posledních 27 let
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/oct/
20/insectageddon-farming-catastrophe-climate-breakdown-insect-populations
[2] Podle posledních údajů, od roku 1980, populace ptáků zemědělské krajiny poklesly o 55 % v rámci EU. http:
//www.ebcc.info/
www.zivazahrada.cz, www.csop.cz, www.ekozahrady.cz.
Michaela Bašová

Pomozte při mapování výskytu

Jmenuje se nosorožík kapucínek, latinsky
Oryctes nasicornis.
Robustní dospělci nosorožíka kapucínka
mohou dorůstat délky 4–4,5 centimetru. Zbarvení je hnědavé, někdy světlejší hnědočervené
či tmavší načernalé. Jak bývá u nosorožíků zvykem, i u našeho druhu existuje nápadnápohlavní
dvoutvárnost.
Vývoj nosorožíka kapucínka je víceletý. Samice klade vajíčka do živného substrátu, kterým
může být trouchnivějící pařez (většinou dubu či
buku), případně kompost, hromady pilin nebo jiný
dřevařský odpad.
V substrátu se larvy líhnou a následně se jím
živí po dobu dvou až tří let. Ponravy se dvakrát
svlékají a narostou až do délky 12 centimetrů.
Před zakuklením vyprázdní střevo, čímž se jejich
rozměry i hmotnost trochu zmenší.
Kuklení probíhá v jakési komůrce, kterou si
larvy zbudují z okolního substrátu a uvnitř se
zakuklí. Z kukly se po několika týdnech líhne
dospělec, jenž přezimuje do dalšího roku. Na
jaře se pak vyhrabe na povrch. Dospělí kapucínci žijí několik týdnů; létají od pozdního jara
až do konce léta.
Potravou dospělců je zejména míza listnatých stromů, na které brouci naletují při setmění

VYŘEŠENÍ HÁDANKY
Z MINULÉHO ČÍSLA

Objekt pramenné jímky
bývalého Dražejovského vodovodu
v Pramenném dole.

NOVÁ HÁDANKA
(foto Václav Zýval)
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nebo v noci. Jsou to tedy zvířata se soumračnou
a noční aktivitou. Ve dne se zahrabou do hrabanky či kompostu, kde odpočívají.
Larvy se přednostně živí trouchem starých
dubů nebo buků. Ve střední Evropě se však nosorožík adaptoval na komposty a dřevařské odpady. Zřejmě ho k tomu donutil úbytek starých,
přirozeně tlejících listnatých stromů.
Nosorožík kapucínek je u nás chráněn zákonem a je považován za ohrožený druh. Kromě
Evropy ho najdete také v severní Africe a v Asii.
V celém areálu výskytu se rozeznává asi 20 poddruhů tohoto brouka. U nás žijí dva – O. nasicornis ondrejanus a O. nasicornis holdhausi.
První poddruh se vyskytuje místy po celé ČR,
v nížinách i ve vyšších polohách. Naopak druhý
k nám zasahuje z jihovýchodu a potkáte ho jen
v nejjižnějším cípu Moravy.
Hlavním rozeznávacím znakem těchto poddruhů je „tečkování“ krovek. Jde o velmi malé
prohlubně, které vytvářejí jakýsi děrovaný reliéf.
Jihomoravský O. n. holdhausi má krovky téměř
hladké, kdežto běžnější O. n. ondrejanus je má
jemně neuspořádaně „tečkované“.
(foto a lokalitu můžete posílat na
info@symbioza.cz)
Michaela Bašová
obrázky: samec, ponrava, samice, vývojová stádia
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Alej roku na Staré Husí cestě

Prestižní celostátní soutěž Alej roku, jejímž vyhlašovatelem je sdružení Arnika jistě není třeba dlouze představovat. Ostatně, i v Dubáčku
jste o ní již několikrát četli. Co ale ráda zopakuji je, že vítězem zmíněné soutěže za rok 2017 se stala mladinká alej ovocných stromků, která
od roku 2015 lemuje obnovenou Starou Husí cestu u Dřevčic. Nutno říci, že konkurenty jí v soutěži byly opravdu nádherné letité vzrostlé
aleje, které působí majestátně a pochází prakticky ze všech koutů republiky. Ta naše má ale něco, čím mnoha hlasujícím učarovala. Za jejím zrodem totiž stojí opravdu krásný a silný příběh. Příběh skupiny lidí, kteří milují přírodu a kteří se v dnešní uspěchané době dokázali
sejít a říci si, že na rozdíl od těch, kteří přírodě spíše berou, oni jí chtějí něco dát. A tak se rozhodli vysadit stromky podél cesty, která byla
v době minulého režimu rozorána, a na jejíž obnově se sami podíleli. Každý stromek nese štítek se jménem toho, kdo jej vysadil.
Předávání ocenění za vítěznou alej naplánovali organizátoři na sobotu 12. května. První část programu, který se odehrával přímo na
dřevčické návsi, zahájily krátké úvodní proslovy zástupců sdružení Arnika, starostky města Dubá Mgr. Zdeňky Šepsové a Petra (Pegi)
Kmínka, který přítomné potěšil novou písní, v níž shrnul nejen historii, současnost, ale i budoucnost Staré Husí cesty. Poté převzal
z rukou zástupců Arniky ocenění charismatický tramp, jemuž přátelé neřeknou jinak než Miki, a který je zároveň iniciátorem výsadby
aleje i tím, kdo ji do soutěže přihlásil. Po vyhlášení vítěze nejlepší fotografie na téma „alej“ se přítomní mohli rozhodnout, zda zůstanou na místě a využijí možnosti občerstvení hned ve dvou hospůdkách nebo se pozvolným krokem vydají směrem k oceněné aleji, kde
bude program pokračovat. Ti, kdo nelenili a sešli se pod vzrostlým dubem, který jakoby mladinkou alej hlídal, stejně jako symbolická
husa usazená na vrcholu jeho kmene, se mohli těšit na hudební vystoupení půvabných sester Havelkových a okouzlující herečku paní
Zdenku Procházkovou, která svým mluveným projevem rozesmála nejednoho z přítomných.
Kdo chtěl, mohl se vydat na promenádu a na vlastní nohy poznat, že Stará Husí cesta je báječnou zkratkou k jímavé přírodní památce Martinské stěny. Klub českých turistů stihl ještě před slavnostním předáním ocenění naší aleji opatřit cestu žlutým značením,
za což jim skutečně děkujeme.
Celé slavnostní odpoledne a vůbec fakt, že se tu odehrálo takové milé setkání, bude všem, kdo projdou po Husí cestě ještě dlouho
připomínat cedule, která je umístěna hned vedle „strážného“ dubu. Ona cedule upozorňuje na to, že stromořadí, které tu roste a nabídne
poutníkům tolik potřebný stín, bylo sázeno skupinou lidí s ušlechtilých srdcem i cíli a že jejich snaha byla náležitě odměněna.
Poděkování města patří všem, kteří přiložili ruku k dílu, a to jak při obnově Staré Husí cesty, tak při výsadbě ovocné aleje a v neposlední řadě i těm, kteří se zasloužili o skvělou atmosféru provázející vyhlášení vítěze prestižní soutěže Alej roku 2017. Děkujeme,
jste báječní.
Zuzka Martínková
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Korecká výročí

Korce mají dlouhou historii, ale většina výročí, které si letos můžeme připomenout, se vztahuje k 18. století a době pozdější. Friedrich Bernau píše,
že již roku 1778, tedy před 240 lety, byla v Korcích zřízena škola. Vyučoval
v ní Johann Georg Luniak. Luniak se narodil v Korcích v roce 1741, patnáct
let sloužil u vojska a pak třicet let učil děti číst, psát a počítat. Škola byla
nejdřív v bývalé obecní pastoušce, později Luniak vyučoval ve své vlastní
chalupě čp. 28, kterou si roku 1798 postavil. O sto let později – roku 1878
se začalo jednat o nové školní budově. V témže roce odešel po 40 letech
do důchodu další z dlouholetých koreckých učitelů Franz Frisch. 4. prosince
1878 pak nastoupil jako učitel jeho syn. Nová školní budova byla v čp. 30,
a to až do roku 1965, kdy počet žáků klesl pod 10 a škola byla zrušena.
Další výročí se týká Koreckého vrchu, který býval významným poutním
místem. Roku 1868 – před 150 lety – byl na vrcholku hory vztyčen železný kříž na kamenném podstavci, který nahradil starší kříž dřevěný. V roce
1883 byl dokonce vybaven bleskosvodem. Starší dřevěný kříž pocházel

Bývalá hasičská zbrojnice se zvonicí a kaplička sv. Jana Nepomuckého

Výlety

Přes Pavličky, Lešnici a Lhotu
Na přibližně 14 km dlouhý výlet se vydáme z Dubé po silnici směrem na Tuhaň. Asi po 1,5 km
odbočíme doleva mladou kaštanovou alejí přes
bývalé letiště. Cesta kolem Bílé kaple k lesu je
nově opravená, s vysazenými stromky, které na-

z roku 1836, u něj stály
sochy Panny Marie, sv.
Jana a Máří Magdaleny.
V roce 1838 vytvořil
kameník Franz Lausch
z čp. 24 podél původní
cesty na Korecký vrch
od západu 14 sloupových zastavení Křížové cesty. Nic z toho se
nedochovalo.
Pro Korce byl velmi důležitý zdroj vody,
které se často nedostávalo. Roku 1838 bylo
vybudováno nové dřevěné vodovodní potrubí
ze studny, náhradou za
staré, ale ani to nedostačovalo. Každoročně
4. července na svátek
sv. Prokopa se konaNádrž na vodu v Korcích
ly poutě a byl svěcen
zdroj vody. Teprve roku 1953 byla zahájena stavba vyhovujícího vodovodu – dokončen byl po osmi letech. Nedostatek vody v Korcích znamenal
také velké škody při požárech, kterých si obec zažila mnoho. Proto také
velmi brzo vybudovala hasičskou zbrojnici. Před 60 lety získali korečtí
hasiči 8. místo v okresním kole soutěže požárních družstev. Tehdy v roce
1958 měla jednotka 7 členů a její výstroj vypadala takto: 10 ks přileb, 10 ks
opasků, 10 ks seker, 10 ks závěsníků.
Nejen požáry trápily obec Korce, v letech 1833 a 1868 byly zaznamenány také velké vichřice, které způsobily značné škody. Probíhala ovšem
i výstavba a vylepšování cest. Do roku 1848 vznikl současný průjezd obcí
a bylo dokončeno dláždění pěti úseků cest a roku 1873 byla vybudována cesta k prameni. V obci bylo postaveno také několik kapliček a křížů, z nichž některé se dochovaly. Dřevěný kříž na začátku obce, nově
postavený roku 1878 na místě staršího kříže, ale zanikl.
–myš–

ale dáme vpravo, kde cesta klesá mezi skalními
stěnami. V dolní části si všimneme známých reliéfů Ukřižovaného Krista a Madony. Modrá turistická značka nás dovede kolem památkově
chráněného roubeného statku na silnici, kde zabočíme doprava.
Reliéf v úvozu u Pavliček

Cesta k Lešnici

ponoří do hustšího lesa a po značené pěšině vystoupáme doleva až na rozcestí Pod Čířem, kde
se dáme doprava po zelené a červené značce,
které nás dovedou na křižovatku Velká Řebčice s borovicí s obrázkem Panny Marie. Zde se
dáme doprava po Husí cestě a po ní se dostaneme na silnici, kde zabočíme doleva do vesnické
památkové rezervace Lhota. Odtud se po silnici
vrátíme do Dubé.

Opravená cesta kolem Bílé kaple

hradily polámané staré stromy. Na kraji lesa odbočíme doprava. Cesta se zhoupne v terénní vlně
a o něco dále ústí do cesty značené modrou turistickou značkou. Na ní pokračujeem opět doprava. V místech, kde turistická značka odbočuje dolů po pěšině k silnici, my se dáme po lesní
cestě rovně.
Cesta vede posléze podél osázené paseky až
ústí na modře značenou cestu – či spíše pěšinu – od Horní Dubové Hory. Pokračujeme po ní
mezi pastvinami až na rozcestí, kde mírně vlevo
vede cesta k domům Dolní Dubové Hory, my se
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Po necelých 200 metrech odbočíme ze silnice
po červeně značené cestě doleva směrem k Lešnici. Mineme křížek pod velkou břízou a pokračujeme podél podél pastvin, po pravé straně se
posléze zvedají mohutné skalní bloky. Cesta se

Roubený statek v Pavličkách

Přes Chudý hrádek
Můžeme si zopakovat pěší, přibližně 4 km dlouhý výlet, zveřejněný v Dubáčku 6/2017, a podívat se, jak postupuje odklízení následků vichřice v údolí pod Chudým hrádkem. V Dřevčicích

Poničená Čertova rokle

lesa, posléze mezi poli a opět podél lesa, kde
už místy můžeme nahlédnout do hloubi údolí. V
louce, která zabíhá do lesa sice cesta mizí, ale
půjdeme krajem louky – původně předhradí, až
nalezneme pěšinu, po které sejdeme k Chudému hrádku. Po zeleně značené stezce se spustíme do údolí, kde stával Dolský mlýn. Dáme
se Čertovou roklí doleva. Můžeme obdivovat
odhalené skalní stěny, ale i ocenit práci lesních
dělníků, kteří obrovský polom likvidují. Část
pěšiny před Čertovou studánkou je ještě hůře
schůdná. Vyjdeme od informační tabule k domům Poustky a po zelené značce se vrátíme
do centra Dřevčic.
Přes Korce
Oblíbená, 14,5 km dlouhá trasa na cyklovýlet
vede z Dubé přes hráz nedamovského Černého
rybníka do Korců. Po pravé straně silnice si můžeme všimnout odhalených vchodů do sklípků.
Projedeme návsí kolem bývalé hasičské zbrojnice se zvonicí a u opravované roubené chalupy
odbočíme doprava. Cesta vede posléze lesem,
mineme kamenný podstavec a pak se před námi
otevře krajina s výhledem na Tachovský lom
a Bezděz. Před prudším stoupáním si můžeme

Výhled z cesty ke Ždírci

Obnažené skály v Čertově rokli

půjdeme kolem bývalé nádrže po zelené značce, před číslem popisným 19 odbočíme doprava a kolem vodárny pokračujeme cestou podél

odpočinout v turistickém přístřešku. Na vrcholku
stoupání nalezneme Nechutnovský kříž – ve starých záznamech nazývaný také Malcherův či Melzerův – u torza staré lípy. Stával zde kdysi dvorec a osada Nechutov. Cesta nás vyvede na kraj
lesa a posléze podél pole dojedeme ke kapličce

Ze života škol

Exkurze u motýlů

V úterý 24. dubna se vydaly dvě třídy z Ekoškoly Dubá na exkurzi do botanické zahrady v Praze, do pavilonu Fata Morgany na motýlí představení.
Motýli na krmítku, motýli za letu, motýlí kukly, klubání motýla z kukly a přistání motýla na těle. To všechno zažily děti z páté a šesté třídy. Úžasný
zážitek.
Mgr. Jana Mašková
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Nechutnovský kříž

Kaplička s Dešťovou madonou

s kopií Dešťové madony. Cesta ústí na silnici od
Tachova, kde se dáme doprava a na křižovatce
opět doprava, doleva bychom se dostali do Ždírce. Příjemným sjezdem se vrátíme do Dubé.
–myš–

Exkurze do Diama
ve Stráži pod Ralskem

Ve středu 9. května navštívili společně žáci 8. a 9. třídy ZŠ Dubá a ZŠ Jestřebí státní podnik DIAMO, který provádí především zahlazování následků
hornické činnosti, tj. likvidační, sanační a rekultivační práce v areálech provozů a zařízení spojených s těžbou a úpravou nerostů. Po krátkém školení
bezpečnosti navštívili žáci tyto lokality: Vyluhovací pole dolu chemické těžby, Chemickou stanici – sorpce uranu, Sanační technologii SLKR I (odparka), Sanační technologii NDS ML a NDS 10 a Odkaliště.
Rozlehlým areálem jsme přejížděli autobusem na různá stanoviště, kde
nám průvodci poskytli vždy odborný výklad, a nakonec jsme měli možnost
rozhledu na okolní krajinu i z vyhlídkové věže budovy.
Mgr. Zuzana Šťastná, Mgr. Miroslava Sochová

5. ročník
McDonald Cup
orientačního běhu

Konal se v pátek 4. května v areálu DD – Deštná.
Akce se zúčastnila družstva dětských domovů
z Krásné Lípy, Hrádku nad N., Frýdlantu, Liběchova, Deštné a školy z Jestřebí a Dubé.
Za naší školu běželi David Mareš, Adam
Mareš, Eva Marešová, Natálie Hrušková, Marek
Hruška, Claudie Hrušková, Karel Žalovič, Tobiáš
Velebný. Terén byl velmi dobře připravený a náročný- hlavně běhy se strání. Vydařilo se nám i počasí, takže děti si dobře zasoutěžily. Úspěšní jsme
byli jen v kategorii mladších dívek, kde Claudie se
dostala na 3. stupeň bedny vítězů.
Do vyhlášení výsledků měly děti spoustu doprovodných radovánek.
Ladislav Novotný

Den proti rakovině

Liga proti rakovině Praha pořádala 16. května
veřejnou sbírku, jejímž cílem je informovat veřejnost o možnostech prevence rakoviny a získat
prostředky na boj proti této nemoci.
Naše škola se jako v předchozích letech do
akce zapojila. Žákům šesté třídy a dětem z družiny se podařilo vybrat prodejem žluté kytičky částku přes 3 000 Kč. Výsledek sbírky bude letos věnován na rakovinu tlustého střeva a konečníku.
Všem, kteří se sbírkou pomohli, děkujeme.
Mgr.Miroslava Sochová

Dne 9. května 2018 se na stadionu Emila Zátopka v Zákupech uskutečnil turnaj ZŠ v kopané
1. – 3. tříd. Nastoupilo 9 družstev lipského okresu. Hrálo se ve dvou skupinách.
Ve skupině naší školy byla družstva Tyršovky,
Kamenického Šenova a Špičáku. Prohráli jsme
všechna utkání, ale pro kluky to byla obrovská
zkušenost po všech stránkách, někteří ani po
turnaji si neumí zavázat kopačky na kličku. Byli
jsme i úspěšní – dali jsme gól. Obrovská radost
Davida Kadlečka, Pavla Šolce, Seana Garrihy,
Václava Dufka, Václava Krse, Vojty Šindeláře,
Jakuba Nováka. Máme o čem přemýšlet.
Výborná organizace, profesionální rozhodčí,
korektní soupeři. Turnaj proběhl velmi svižně za
příjemného polojasna.
Ladislav Novotný

Informace
ze školní jídelny
Školní jídelna vaří pouze
do konce června,
znovu se začíná vařit od 6. 8. 2018
Od září musí mít každý strávník
novou přihlášku! Informace
na tel: 487 883 950
nebo na e-mailu:
jidelna@zsduba.cz.
Helena Pavlíková

Den rodiny

V sobotu 12. května proběhl již 8. ročník DNE RODINY. Odpolední program byl hodně nabitý, ale vše
proběhlo podle plánu. Připravili jsme pro návštěvníky rodinné odpoledne, kde jste mohli shlédnout
divadélko, poslechnout si vystoupení dětí z místního Sboráčku, zapózovat před fotoaparátem, zapojit se do soutěží a pohybových aktivit, vyrobit milou památku pro maminky, poučit se o závislostech
nebo ochutnat jarní pomazánky. Letošním ročníkem jsme se také zapojili do kampaní Rodina offline
a 5 týdnů pro rodinu v rámci sítě MC v Libereckém kraji.
Děkujeme našim sponzorům - město Dubá, fotoklub Dubá, Sboráček a všem lidem, kteří se na
celé akci podíleli. Jako poděkování od nás dostali na památku tričko s logem klubu. Trička jsme vyrobili ku příležitosti 10. výročí fungování Klubu malých Dubáčků v Dubé, o výsledné podobě se hlasovalo na našem Facebooku a je možné si ho u nás ještě zakoupit.
Děkuji, že jste prišli a užili si čas strávený společně s rodinou a s námi.
Za Klub malých Dubáčků - Rupertová, foto: Martin Rupert

Zahrada v areálu mateřské školy
provozní doba pro veřejnost o letních prázdninách

J. RUPERTOVÁ - 737044353
PROVOZNÍ DOBA
všední dny 10 – 12 a 14 – 18 hodin
soboty, neděle, svátky 14 – 18 hodin
v případě nepříznivého počasí (zima, déšť) bude v uvedené časy
POUZE VE VŠEDNÍ DNY
otevřená herna v Klubu malých Dubáčků - Klubový dům,
Dlouhá 86, Dubá
Provoz zahrady se řídí řádem MŠ a města Dubá. Vstup na zahradu a hřiště při
mateřské škole je povolen dětem do 10 let věku a pouze v doprovodu dospělé
osoby. Veškeré herní prvky umístěné na zahradě MŠ jsou určeny k užívání
dětem od 3 let věku.
Zařízení zahrady se používá obvyklým způsobem, je však nutné vyvarovat se
nebezpečným činnostem. Všichni návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny
a nařízeními provozovatele a návštěvním řádem umístěným na nástěnce u
knihovny, chovat se slušně a mravně.

17

Letní kino Dubá-Nedamov
Jelikož se rok 2018 nese v duchu výročí republiky, nezůstane ani
letní kino pozadu. Na promítací úterky budou pro vás připraveny
filmy od 30. do 90. let z Národního filmového archivu.
Promítací sezóna začne 29. – 30. června, kdy jsou pro vás připraveny film Jumanji: Vítejte v džungli! a pro děti pohádka
„Ferdinand“. Vzhledem k tomu, že program ještě v tuto chvíli není stoprocentně potvrzen, tak pouze prozradím, že na vás
v červenci čekají např. filmy Fakjů pane učiteli 3, Sněhulák či
Hastrman. Děti se mohou těšit na pohádky Já, padouch 3, Pračlověk, Cesta za králem trollů atd. Doufám, že nám bude počasí přát. Nezapomeňte sledovat plakáty či stránky města, aby
vám program neunikl.
Bc. Lucie Heringová
PLACENÁ INZERCE

Dovolená a doklady

Léto je doba, kdy si dopřáváme odpočinek, dovolenkujeme a cestujeme. S
tím je spojeno nejen plánování toho, kdy, s kým a kam se vydáme, jaká místa
navštívíme a prozkoumáme, ale i to, co všechno budeme muset zařídit a připravit. K tomu by vždy mělo patřit i to, že si zjistíme, na jaké doklady můžeme do
vybrané destinace cestovat, zda s občanským průkazem (dále jen „OP“), anebo
s cestovním pasem (dále jen „CP“) a zda máme tyto doklady platné.
Nelze cestovat s dítětem, když ho máme „pouze zapsané“ v našem pasu (byť
jako rodič). Od roku 2012 platí základní pravidlo cestování, a to i pro děti, vždy
s vlastním cestovním dokladem. V rámci tzv. Schengenu (http://www.mvcr.cz/
clanek/cestovani-po-eu-schengenu) můžeme cestovat i na platný občanský průkaz. Do ostatních zemí vždy s platným cestovním dokladem – cestovním pasem.
Pozor, v některých destinacích hraje roli i to, jak dlouho bude náš pas ještě platit.
Např. v Egyptě – pas musí platit ještě 6 měsíců po naší návštěvě.
Základní info k cestování po světě viz https://www.mzv.cz/jnp/cz/
encyklopedie_statu/
V případě dotazů doporučujeme obrátit se na ZÚ (zastupitelský úřad) státu,
kam se chystáme cestovat. Buď se můžeme dotázat na ZÚ cizího státu v ČR,
anebo na ZÚ ČR v cizině, viz https://www.mzv.cz/jnp/
Doporučujeme všem občanům, aby si již nyní zkontrolovali, zda mají platný
občanský průkaz, ale (bude-li potřeba) zejména cestovní pas a zda je jejich pas
platný. Pokud není, je již nyní vhodná doba pro podání a vyřízení žádosti. V letní
sezoně totiž bývá čekací doba k podání žádosti poměrně dlouhá.
Žádost o vydání OP i CP může být podána na kterémkoli obecním úřadu
obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) – nemusí to být přímo v místě pobytu.
Od 1. 7. 2018 se mění doba vyřízení a s tím je spojena i výše správních
poplatků:
Občanský průkaz (se strojově čitelnými údaji a kont.el.čipem, doba platnosti 10
let u osob st. 15 let) Doba vyřízení je do 30 dnů, správní poplatek 0,- Kč/osoba
starší 15 let 50,- Kč/dítě (v některých zákonem stanovených případech správní
poplatek 100,-/200,- Kč).
Nově si bude (od 1. 7. 2018 = neděle, prakticky tedy od pondělí 2. 7. 2018) občan
moci požádat o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě, a to
1) v pracovních dnech do 24 hodin, 1000,- Kč/osoba starší 15 let 500,- Kč/
dítě,
2) nebo do 5 pracovních dnů 500,- Kč/osoba starší 15 let 300,- Kč/dítě.
Cestovní pas
Doba vyřízení je do 30 dnů, správní poplatek 600,- Kč/osoba starší 15 let 100,Kč/dítě.
Nově bude občan moci (od 1. 7. 2018 = neděle, prakticky tedy od pondělí 2. 7.
2018) požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to
1) v pracovních dnech do 24 hodin, 6000,- Kč/osoba starší 15 let 2000,- Kč/
dítě,
2) nebo do 5 pracovních dnů 3000,- Kč/osoba starší 15 let 1000,- Kč/dítě.
Žádost o vydání dokladu bude moci občan podat u kteréhokoliv ORP, nebo (ve
zkrác. lhůtách) u Ministerstva vnitra (MV - v gesci odboru správních činností).
Doklad vyhotovený do 24 hodin si bude občan moci převzít jedině u MV. Doklad
vyhotovený do 5 pracovních dnů si bude občan moci převzít u ORP, kde svou
žádost podal, anebo přímo u MV.
Zpracovala Mgr. Jaroslava Ježková, vedoucí odd. matrik a státního občanství KÚ LK, tel. 485 226 464
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Kult ura
ČESKÁ LÍPA

Jiráskovo divadlo
8.6. 2018 – 19:00 TCHÝNĚ NA ZABITÍ
Ani sama smrt nezabrání tchýním prudit a montovat se do života svým mladým. Po úžasném
Manželském čtyřúhelníku napsal Jakub Zindulka novou a opět skvělou hru. Je o vtazích mezi

Vodní hrad Lipý
do 9. 9. 2018 – „DUHOVÉ SOUZNĚNÍ“
výstava
8.–10. 6. 2018 Hudební festival Všudybud
12. 6. 2018 17 hod. Michael Žantovský „Václav
Havel tady a teď“
Přednášky ve spolupráci s Mgr. Z. Pokorným ke
100. výročí vzniku republiky

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
více než sto ukázek Ex libris a volných grafik
s máchovskou tématikou, které shromáždil olomoucký sběratel Pavel Vlček.
27. 6. - 30. 9. 2018 ROMEK HANZLÍK – MÁJ
fotografie. Vernisáž 26. 6. 2018.

tchýní a zetěm, snachou a tchýní, mezi matkou a
dcerou, synem a matkou, mezi mladými manžely
a konečně a hlavně mezi tchýněmi samotnými.
Hrají: Lucie Zedníčková, Dana Homolová, Anna
Kulovaná a Martin Kraus. Vstupné: 250 Kč
Vlastivědné muzeum a galerie
9. 6. 2018 XV. REPUBLIKOVÁ MUZEJNÍ NOC
ukázky řemesel, tvůrčí dílny, hudební vystoupení, občerstvení.
Ambit – hlavní výstavní prostor
do 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
do 12. 8. 2018
MICHAL JANOVSKÝ - OBRAZY
Malíř a kreslíř z České Lípy.
Galerie Chodba
do 31. 12. 2018 DÁMSKÁ MÓDA VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ
Výstava dámských portrétů z různých historických období.
Maštálkova výstavní síň
do 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, vlastivědného spolku severních Čech.
27. 6. - 28. 10. 2018: V RYTMU DĚJIN
obnova, rozšíření a nové pojetí výstavy z doby
před 50 lety. Tehdy se muzeum jako první v kraji
pokusilo podat názorný přehled uplynulého půlstoletí. Dnes rozšířeno na století celé.
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KRAVAŘE

do 31. 10. 2018 ČAROVNÉ BYLINKY ANEB
KDO NAJDE ZLATÉ KAPRADÍ…
Bylinky v lidové magii, pranostikách a pověrách.
Výstava bude aktualizována a doplňována.

ÚŠTĚK

Galerie U brány
do 19. 7. 2018 JIŘÍ BOUDA – OHLÉDNUTÍ
retrospektivní výstava grafik nedávno zesnulého
výtvarníka ze známého rodu Boudů

TRUSKAVNA

Roubenka
15. 6. 2018 19.30
LACO DECZI a CELULA
NEW YORK
Koncert. Host zpěvačka ALICE BENDE a další překvapení. Vstupenky 260 Kč v předprodeji
nebo na mail rezervaci, 300 Kč na místě.
16. 6. 2018 od 10 DEN ZAHRAD 2018
Letos ve znamení klobouků.

Ultraprostory Dagmar Šubrtové

Do konce června bude možné v Galerii Pošta
v Dubé navštívit výstavu Ultraprostory, na které
Dagmar Šubrtová představí svou tvorbu, inspirovanou Nikolou Teslou. Nahlédnout do hloubky osobnosti významného fyzika a vynálezce
zprostředkuje i Teslův citát: „Můj mozek je pouze příjemce, ve vesmíru je totiž jádro, které obsahuje všechny vědomosti, sílu a inspiraci. Do
tajemství tohoto jádra jsem nepronikl, ale vím,
že existují.“
Dagmar Šubrtová pochází z Duchcova, absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu
v Kamenickém Šenově a později Výtvarný institut Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
Poté vystudovala sochařství na Vysoké uměleckoprůmyslové škole v Praze v ateliéru Kurta
Gebauera, kde následně osm let působila jako
asistentka. Nyní žije a pracuje střídavě v Praze a na Kladně. Zabývá se různými výtvarnými technikami, kromě sochařství i malbou a fotografii, land artem a výtvarnými instalacemi.
Využívá nejrůznějších materiálů, aby vyzdvihla
své základní inspirační okruhy – proměny krajiny a materiály, které ji tvoří, noční oblohu či
historické vlivy. Kromě vlastní tvorby se věnuje
kurátorské činnosti.

Výstava Dagmar Šubrtová - Ultraprostory
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–

Fotograf Marek Hrdý

Na červenec připravila Galerie Pošta v Dubé
výstavu fotografií, které vytvořil regionální fotograf Marek Hrdý, od letošního roku člen Fotoklubu Dubá. Největším zdrojem inspirace je
pro Marka Hrdého krásná krajina v okolí Holan,
odkud pochází. Jezdí na fotografické workshopy a zúčastnil se již několika výstav a fotografické soutěže ,,Pozvánka do mého kraje“, která
byla projektem partnerských měst Doksy a Bad
Muskau, a na které se umístil na 3. místě.
Výstava fotografií Marka Hrdého bude zahájena vernisáží, která se bude konat 6. července
od 18 hodin. Výstava potrvá do 4. srpna a bude
otevřená vždy ve středu a v sobotu od 9 do

Ve čtvrtek 26.4. se v kině
Máj uskutečnilo vystoupení
zájmových pěveckých
souborů.
Dubský soubor Jen tak
úspěšně vystoupil v závěru
koncertu. Čtyři spirituály
potvrdily kvalitu souboru.
Škoda jen, že soubor není
vidět na akcích města Dubá
pravidelně.
Fanklub Jen tak
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11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin. Jiný termín si zájemci mohou dohodnout na telefonním
čísle 607 138 832.
–myš–

Knihovna Dubá
představuje…

…knihu Viléma Křížka Smrt má vůni inkoustu,
která se těší na své čtenáře.
Praha počátku dvacátého století se může
zdát poklidná a idylická, ale pod povrchem vřou
ostré spory: mezi Čechy a Němci, bohatými
a chudými, podporovateli a odpůrci zbrojení…
Tehdy začnou významnému průmyslníkovi Albertu Richterovi chodit výhružné anonymní dopisy a v sázce se ocitne hned několik životů.
Netradiční soukromý vyšetřovatel Eliáš Sattler
má čich na zločin – a to doslova. Citlivý nos mu
umožňuje zachytit i stopy, které jiným uniknou: závan osudného parfému, pot podezřelého na předmětu doličném, stopu sotva zaschlého inkoustu…
Sattler se ujímá případu anonymních dopisů, ale zaplétá se do něj hlouběji, než by se
mu líbilo.
Jedná se o krásnou pokojnou detektivku s vůní časů dávno minulých. Kromě samotného případu jsou zajímavé i dobové historické perličky
autora v doslovu. Kdo má rád příběhy Sherlocka
Holmese, si tuto knihu určitě oblíbí.
„Sherlock Holmes má brilantní mozek. Sattler
navíc dokonalý čich…“
Bc. Lucie Heringová

Sport

V sobotu 12. května se ve sportovní hale TJ Kobylisy v Praze konal 19. ročník Poháru ČFTKFS
Sensei Rachmy Soebajo. Tohoto sportovního klání se zúčastnilo 6 týmů z Prahy, Brna, Teplic, Ústí
nad Labem a Dubé.
Soutěž probíhala v těchto kategoriích KATA
Team, KATA, EN-BU, KIHON KUMITE, JYU IPPON KUMITE, FUKUGO a KUMITE.
Výsledky KK Beringinu:
Kata mladší žákyně 2012-2011 (0-9 kyu)
3. Hrušková Melanie
Kata mladší žáci 2012-2011 (8-7 kyu)
1. Srbek Adam
2. Dlouhý Daniel
3. Velebný Tobiáš
Kata mladší žákyně 2010-2009 (0-9 kyu)
1. Pabišková Veronika
Kata mladší žákyně 2010-2009 (8-5 kyu)
1. Hrušková Claudie
2. Šepsová Amálie
Kata mladší žáci 2010-2009 (0-9 kyu)
1. Soušek Michal
Kata mladší žáci 2010-2009 (6-5 kyu)
2. Slovák Jakub
4. Janďourek Jakub
Kata mladší žákyně 2008-2007 (9-7 kyu)
4. Šepsová Adéla
Kata mladší žákyně 2008-2007 (6 kyu)
2. Velebná Rebeka
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Informace ze závodů
KK Beringin

Kata mladší žáci 2008-2007 (6-4 kyu)
3. Středa Josef
Kata starší žáci 2006-2005 (5-2 kyu)
1. Hruška Marek ml.
Kata kadetky 2004-2003 (2-1 kyu)
2. Hrušková Natálie
Kata kadet 2004-2003 (6-4 kyu)
3. Jančák Filip
KIHON KUMITE mladší žákyně 2010-2009
1. Hrušková Claudie
KIHON KUMITE mladší žáci 2010-2009
2. Janďourek Jakub
JYU IPPON KUMITE mladší žáci 2010-2009
1. Slovák Jakub
JYU IPPON KUMITE starší žáci 2006-2005
3. Hruška Marek ml.
KUMITE kadet 2004-2003
1. Jančák Filip
Kata TEAM mladší žáci 2012-2011
2. Srbek Adam, Dlouhý Daniel, Velebný Tobiáš
3. Srbek Adam, Dlouhý Daniel, Soušek Michal
Kata TEAM MIX 2010-2009
2. Janďourek Jakub, Šepsová Amálie, Slovák
Jakub
Kata TEAM mladší žákyně 2008-2007
2. Pabišková Veronika, Velebná Rebeka, Šepsová Adéla

Kata TEAM MIX 2006-2005
1. Hrušková Claudie, Hrušková Natálie, Hruška
Marek ml.
Kata TEAM MIX Senior
1. Rejholcová Markéta, Slováková Dana, Soušek Jiří
EN-BU MIX 2010-2009
1. Hrušková Claudie, Dlouhý Daniel
2. Pabišková Veronika, Slovák Jakub
EN-BU MIX kadet
2. Hrušková Natálie, Hruška Marek ml.
Tentokrát soutěž nebyla tak časově náročná, panovala příjemná atmosféra takřka
v domácím prostředí. Za KK Beringin nastoupili i dospěláci, z toho děti i rodiče měli
upřímnou radost, a všichni nejen jim drželi palce. Doufali jsme totiž ve vítězství mezi
týmy, i když jsme nakonec první nebyli – vyhrál domácí tým, obdrželi jsme krásný pohár
pro celý tým. Gratulujeme všem svěřencům
trenéra Marka Hrušky.
KK Beringin přeje všem čtenářům slunečné
léto a dětem krásné prázdniny plné odpočinku
a zážitků.
Kateřina Janďourková

TJ Slavoj Dubá

19. kolo: SK Družba Bukovany x TJ Slavoj Dubá 1:4 (0:2)
Neděle 29. 4. 2018 16:00
Rozhodčí: Lukáš Martínek – Pavel Klimt, Miloš Marek
Branky: 60. Lukáš Ramík x 16. Lukáš Šembera, 24. Luboš Wagenknecht,
58. Daniel Sláma, 75. Daniel Sláma
Sestava Dubé: Tomáš Dvořák (GK/C), Jaroslav Švec, Jakub Sloup, Josef
Rejzek, Martin Beneš (76. František Franěk), Libor Drunecký (46. Daniel
Sláma), Petr Sýkora (46. Milan Heptner), Lukáš Šembera (66. Lubomír
Wagenknecht), Miroslav Soukup, Miloslav Vokolek, Luboš Wagenknecht
Hodnocení trenéra: Na lehce podmáčeném terénu a za velmi horkého počasí jsme odehráli z naší strany výborné utkání na půdě Bukovan. V prvním
poločase jsme chtěli hrát v obranném bloku a hrát na rychlé brejky. Hlavní cíl byl v prvním poločase neinkasovat a pokusit se vstřelit gól, který by
nás uklidnil. V první půlce se nám podařilo vstřelit dva góly, hlavně první
gól stál za to, kdy Lukáš Šembera krásnou střelou z 25 metrů vymetl soupeřovu šibenici. Do druhého poločasu jsme udělali dvě změny v sestavě,
jelikož jsme chtěli již sluncem unavenou zálohu více rozpohybovat, proto
šel na hrací plochu Milan Heptner a Daniel Sláma. Oba přinesli výrazné
oživení do naší hry. Za stavu 3:1 byl důležitý úspěšný zákrok našeho gólmana, který vychytal soupeřovu 100% šanci a náš team v tomto okamžiku podržel. Musím pochválit celý team, který poctivě pracoval po celých
90 minut a šel sebevědomě za zaslouženým vítězstvím.
20.kolo: TJ Slavoj Dubá x FK Lokomotiva Kravaře 1:2
Sobota 5. 5. 2018
Branky: 83. Daniel Sláma x 10. Koutný Jan, 80. Šubrt David
ŽK: 44. Lukáš Šembera, 51. Jaroslav Švec
Rozhodčí: Volf Pavel – Sláma Petr
Sestava Dubé: Tomáš Dvořák (GK) (C), Jaroslav Švec (60. Jan Jeništa),
Jakub Sloup, Josef Rejzek, Miroslav Soukup, Milan Heptner (37. Martin
Šverma), Lukáš Šembera, Petr Sýkora (84. Libor Drunecký), Wagenknecht
Luboš (78. Martin Beneš), Miloslav Vokolek, Wagenknecht Lubomír
(40. Daniel Sláma)
Hodnocení trenéra: První poločas jsme vůbec nezačali dobře. Prvních deset
minut jsme byli ještě hlavami v šatně. Kravaře jsme pustili do několika vyložených šancí, bohužel jednu z nich Kravaře proměnili, a to v 10. minutě. Po
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tomto obdrženém gólu jsme se konečně probrali a začali jsme hrát naši hru
a většinu času jsme měli balon na noze my. Kravaře hrozili pouze z rychlých
protiútoků. Ve zbytku utkání si Kravaře již moc šancí nevytvořili, až na rohový
kop v 80. minutě, kdy jsme jejich hráče nechali úplně samotného hlavičkovat
a ten se nemýlil. Opět další zbytečná ztráta bodů. Herně máme ze zápasu
více než soupeř, akorát nám chybí kvalitnější finální nahrávka a klid v zakončení. Za zápas si vytvoříme několik 100% šancí a nedáme gól… bohužel bez
vstřeleného gólu se zápasy nevyhrávají. Někdy mi přijde, že máme na kopačkách smůlu, tak doufám, že jsme si tu smůlu již dostatečně vybrali a nyní nám
bude v příštích utkáních štěstí přát.
21. kolo: TJ Slavoj Dubá x Spartak Dubice 3:1
Sobota 12.5.2018 17:00
Branky: 4. Miloslav Vokolek, 17. Daniel Sláma, 58. Martin Beneš x 24.
Zdeněk Pelcman
ŽK: 35. Petr Sýkora, 62. Jan Jeništa
Rozhodčí: Pavel Klimt – Jiří Mengr, Pavel Jankech
Sestava Dubé: Tomáš Dvořák (GK), Jaroslav Švec, Jan Jeništa (C), Jakub
Sloup, Martin Beneš, (79. Libor Drunecký)Daniel Sláma (83. Petr Jombik),
Lukáš Šembera, Petr Sýkora (66. Wagenknecht Lubomír), Miroslav Soukup, Miloslav Vokolek, Martin Šverma
Hodnocení trenéra: Zápas s prvním celkem tabulky jsme chtěli odehrát na
domácím hřišti ve vysokém tempu a chtěli jsme podat zodpovědný a bojovný výkon. V prvním poločase jsme měli dobrých prvních dvacet minut,
kdy jsme hráli kombinační fotbal a soupeře jsme víceméně nepustili do hry,
za což jsme byli odměněni dvěma góly. Poté jsme trošku polevili v koncentraci, neměli jsme už takový pohyb, a soupeř se začal dostávat více
do hry. Posledních 25 minut prvního poločasu jsme dohrávali pod tlakem,
jelikož Dubice se vstřeleným gólem na 2:1 dostala do zápasu a ukázala
nám, že mají zkušený team a že na vrcholu tabulky nejsou náhodou. Do
druhého poločasu jsme šli s tím, že musíme zlepšit komunikaci na hřišti,
hlavně jsme museli zlepšit organizaci hry a pohyb bez míče. Což se nám
povedlo a druhý poločas jsme si zodpovědným výkonem pohlídali a důležitý zápas jsme na domácí půdě vyhráli.
Vedoucí mužstva: Jaroslav Horyna, Trenér: Jakub Fliegel
Lékař/zdravotník: Karel Šedivý
Jakub Fliegel

Den rodiny

(foto M. Rupert)
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