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Zprávy z radnice

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
v dubnu se toho v našem městě událo skutečně mnoho, proto bez dlouhého otálení přejdu
hned k prvnímu tématu, kterým je Autokemp
Nedamov.
V uplynulém měsíci zde naplno vypukly
práce spojené s přípravami nejen na blížící
se turistickou sezónu, ale především na Čarodějnice. Recepce i pokladna získaly nový venkovní nátěr, kolem recepce byl vyrovnán terén
a položena zámková dlažba a v neposlední
řadě značně pokročila také výstavba dvou nových chatek, o kterých
jsem se zmiňovala v dubnovém vydání městského zpravodaje. Ve čtvrtek 24. dubna se přes naše území
přehnala silná bouřka, která se
bohužel nevyhnula ani Nedamovu.
Blesk udeřil na koupališti do jednoho z vysokých topolů, konkrétně se
jednalo o topol rostoucí nejblíže ke
vjezdu do areálu kempu. Svojí silou napáchal blesk na stromě škody v takovém rozsahu, že jsme jej
vzhledem k jeho havarijnímu stavu
museli nechat ihned odstranit, a to
především z bezpečnostních důvodů. Kmen byl rozštípnutý téměř po celé délce,
a to hned na několika místech.
V minulém Dubáčku jsem vás rovněž informovala o umístění nových informačních cedulí,
které budou návštěvníky Dubé upozorňovat na
možnost rekreace v Nedamově. Jedna z cedulí
je již umístěna na křižovatce ulic Nedamovská
a Požárníků. Další bude v nejbližší době instalována přímo u brány autokempu.
Novinkou pro letošní rok, kterou se v autokempu chystáme zavést, je venkovní třídění plastového odpadu, a to formou stojanů se žlutými

pytli a viditelným označením PLASTY.
V letech předešlých jsme zavedli třídění odpadu přímo v chatkách, to se však
ukázalo být nedostačující. Více než tři čtvrtiny
odpadu z koupaliště a kempu jsou plasty. Ty zcela zbytečně končí v černých pytlích či popelnicích
a následně v kontejnerech na směsný komunální odpad, odkud posléze putují přímo na skládku
ve Mšeně. Je to nejen neekologické, ale především zbytečně nákladné. Proto jsme se rozhodli,
že v letošním roce poprvé rozmístíme po celém
areálu žluté pytle, určené výhradně na plasty.
Tímto bych chtěla všechny pravidelné i občasné

návštěvníky Nedamova požádat, aby nám v naší
snaze o dosažení lepšího nakládání s odpadem
pomohli, a vhazovali plasty pouze do pytlů k tomu určených.
Na dubnovém veřejném zasedání byl vybrán
zhotovitel stavebních úprav městského hřbitova.
Výběrového řízení se zúčastnilo celkem 6 firem,
z nichž byl vybrán zájemce s nejnižší cenovou
nabídkou, a to firma Miloslav Hantych. Realizace této akce bude stát městský rozpočet
878.546,- Kč. Zásah do stávající podoby hřbitova bude spočívat v tom, že obvodová zeď, do níž
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je zasazena hlavní vstupní brána, bude zbourána
a posunuta o tři a půl metru blíže k příjezdové
komunikaci. Prostor hřbitova se tak zvětší a do
nově vystavěné zdi bude vsazeno kolumbárium
s celkem 54 schránkami na urny. Kolumbárium
bude od ostatní plochy hřbitova odděleno nízkým plůtkem, k němuž bude umístěno několik
laviček, počítá se zde také s výsadbou zeleně.
Díky kolumbáriu dosáhneme zvýšení kapacity
městského hřbitova.
Ti z vás, kteří přišli na dubnové veřejné zasedání, nebo si alespoň přečetli usnesení, již
vědí, že počínaje červnem 2014 dojde v Dubé ke změně provozovatele lékárny, kterou pro naše občany bude
nově zajišťovat Českolipská lékárenská společnost s.r.o.. Nejvýraznější změnou je podstatné rozšíření otevírací doby. Nově bude kromě
neděle otevřeno každý den, a to následovně: pondělí, úterý, středa vždy
od 8 do 13 hodin, ve čtvrtek od 8 do
18 hodin, v pátek od 8 do 14 hodin
a v sobotu od 9 do 11 hodin. Otevírací doba ve čtvrtek a pátek byla
maximálně přizpůsobena ordinačním
hodinám místních lékařů, což je pro
naše občany zcela jistě velké plus.
Více podrobností se můžete dočíst
v usnesení v bodě 11. b).
Ráda bych vám připomněla, že ve dnech
23. a 24. května 2014 se konají volby do Evropského parlamentu. Otevřeny pro vás budou jako
vždy všechny tři volební místnosti, a to v Dubé,
Deštné a Dřevčicích. Více podrobností se dozvíte v informačním letáku, na vývěsních deskách
a našich webových stránkách.
Přeji vám krásný a rozkvetlý květen a těším
se s vámi na viděnou například 10. května v Autokempu Nedamov na oslavách Dne rodiny.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v březnu

l Dne 10.3.2014 od 14:54 do 15:36 hodin vyjela jednotka k požáru do Zahradní ulice v Dubé
s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár dvou plastových popelnic
na komunální odpad. Do příjezdu jednotky z Hasičského záchranného sboru Česká Lípa byla
provedena lokalizace požáru pomocí ručního
hasícího přístroje CO2. Likvidace byla následně
provedena jedním proudem vysokotlaku. Příčina
vzniku požáru byla hrubá nedbalost – vysypání
žhavého popela na komunální odpad. Předběžná

škoda byla vyčíslena na 1.400,- Kč. Událost byla
na místě řešena blokovou pokutou od vyšetřovatele příčin požárů z HZS ÚO Česká Lípa.
l Ve dnech 12. – 13.3.2014 od 15:31 do 14:03
hodin vyjela jednotka k požáru u vyhlídky Čap
v KÚ Zátyní s technikou 2x CAS-32 T148 a RZA
I Nissan Patrol v počtu 1 + 5. Po vyhledání přístupové cesty, příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár lesního porostu
na ploše 100 x 50 metrů ve špatně dostupném
skalnatém terénu. Lokalizace a následná likvida-

ce požáru byla provedena pomocí tří proudů „C“.
Dovoz vody byl zajištěn z čerpací stanice na Černém rybníku v Nedamově. Na místě dále zasahovaly jednotky: Hasičský záchranný sbor územní
odbor Česká Lípa a Úštěk, JSDHO Tuhaň, Holany, Doksy, Staré Splavy a Kravaře. Při zásahu
se spotřebovalo 114.500 litrů vody. Místo zásahu
bylo předáno správci polesí Lesů ČR s.p.. Příčina
a škoda požáru je v šetření PČR a ZPP.
l Dne 15.3.2014 od 15:04 do 15:27 hodin vyjela
jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy
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číslo 9, na 43,6. km v KÚ Medonosy s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno
havarované osobní vozidlo mimo komunikaci převrácené na střeše. Řidička v době příjezdu byla
mimo vozidlo bez zranění. Na místě bylo provedeno protipožární zabezpečení ((odpojení AKU) a
zajištění úniku provozních kapalin. DN bez úniku.
Místo zásahu bylo předáno jednotce z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa a jednotka
byla odeslána k jiné události.

l Dne 16.3.2014 od 14:05 do 14:43 hodin vyjela
jednotka k technické pomoci na komunikaci III. třídy číslo 2705 na 2. km v KÚ Korce s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý
strom přes celou komunikaci, který strhl elektrické
vedení. Jednotka pomocí motorové řetězové pily
provedla rozřezání kmene stromu a jeho následné odstranění z komunikace. Před odjezdem byl
proveden úklid vozovky. Událost byla nahlášena
na dispečink rozvodných závodů.

l Dne 15.3.2014 od 15:27 do 17:23 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci
II. třídy číslo 259 na 39. km v KÚ Křenov s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
spadlý vzrostlý strom přes celou komunikaci, který byl částečně zavěšen ve sdělovacím vedením.
Větve byly postupně vyřezány z vedení pomocí
motorových řetězových pil, kmen stromu byl rozřezán a následně odstraněn z komunikace. Před
odjezdem byl proveden úklid vozovky.

l Dne 16.3.2014 od
15:45 do 17:34 hodin
vyjela jednotka k požáru
za sběrný dvůr v Dubé
s technikou CAS-25 Liaz
a CAS-32 T148 v počtu 1
+ 5. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném
průzkumu byl zjištěn požár odpadu na ploše 2
x 4 metry. Lokalizace a
následná likvidace požá-

ru byla provedena jedním
proudem „C“ a proudem
vysokotlaku. Na místě
byl traktor z Městského
úřadu Dubá, který provedl rozhrnutí požářiště.
Požár byl beze škody. Na
místě byl nalezen kanystr
s vysoce hořlavou látkou,
jednalo se o úmyslné zapálení.

jištění úniku provozních kapalin a řízení silničního
provozu. Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.
Jaroslav Hoza

Poděkování

Paní Marie Donátová z Krčmy
tímto děkuje panu Jaroslavu
Puršovi a jeho kolektivu za vzorně
vykonanou práci při rekonstrukci
jejího bytu.

Z městské
matriky

Dne 6. 4. 2014 oslavila své 80. narozeniny naše maminka paní
Irena Jelínková ze Dřevčic. Mnoho zdraví do dalších let přejí děti
a vnoučata s rodinami. Maminko, velký dík za vše!

JUBILEA

Srdečné blahopřání
Dne 20. května 2014 oslaví své 94. narozeniny pan
Jan Dalecký. Narodil se v Železných horách, žil v Mělníce
a těsně po válce přišel mezi prvními osídlenci do Dubé. Zde
byl spoluzakladatelem a mnohaletým členem několika spolků,
mimo jiné TJ Slavoj, Mysliveckého svazu Dubá a také Sboru
dobrovolných hasičů v Dubé. Celý život tvrdě pracoval a pro
Dubou toho mnoho vykonal. V našem městě našel opravdové
přátelé na celý život, kteří na něho nikdy nezapomněli.
Milý otče, dědečku a pradědečku, z celého srdce Ti přejeme vše nejlepší a sílu do
dalších let.
S úctou a láskou Tvoje rodina.
Dne 9. 5. 2014 uplyne již 7 smutných let
od chvíle, kdy nás navždy opustila paní
Eva Tobiášová ze Sušic. Stále vzpomínají
manžel, dcera Eva s rodinou, syn Vladislav,
syn Jiří s rodinou a ostatní příbuzní.

l Dne 24.3.2014 od 09:58 do 10:53 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
I. třídy číslo 9 na 56,6. km v KÚ Chlum s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 1. Po příjezdu na
místo zásahu, zahlášení se veliteli zásahu z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa
a provedeném průzkumu byla zjištěna dopravní
nehoda osobního automobilu po čelním nárazu
do stromu. Na místě byla jedna zraněná osoba
v péči Záchranné zdravotní služby. Bylo provedeno protipožární opatření (odpojení AKU), za-

Tomášek Karol, Lhota 80 let
Došková Jaroslava, Dubá 83 let
Kyrinovičová Marie, Deštná 70 let
Málková Zdeňka, Dubá
Kořínek Václav, Dřevčice
Velechovská Vlasta, Dřevčice 87 let
Domín Jan, Dubá
Miková Antonie, Dubá 81 let
Adamcová Jaroslava, Dřevčice 70 let

ÚMRTÍ

Hanzlíková Anna, Dubá
Venc Ladislav, Nový Berštejn

Dne 17. května uplyne 1 rok, co zemřel pan
Josef Rejzek. Náhle a příliš rychle, bez slova
rozloučení s rodinou, přáteli, známými. Kdo jste
ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
Manželka a děti s rodinami
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Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 4/2014 ze dne 17. dubna 2014 z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá s komentářem starostky města Dubá. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů. Zastupitelstvo města Dubá na svém zasedání přijalo následující usnesení:
1) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený doplněný program veřejného zasedání Zastupitelstva města Dubá č. 4/2014.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele
zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu
pana Václava Hátle a pana Jaroslava Hozu a zapisovatele usnesení paní Miloslavu Vokolkovou.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 3/2014 ze dne 20. března 2014, včetně
nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 4/2014 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha, která je
k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstvana základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 9/14, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městského pozemku: část pozemkové parcely parcelní číslo 1505, ostatní plocha o výměře cca 150 m2, v obci Dubá, katastrální
území Dražejov u Dubé. Přesná výměra a rozsah
pozemku budou upřesněny geometrickým plánem.
Jedná se o pozemek před budovou čp. 15 na Nedvězí. Bližší podmínky prodeje budou uvedeny ve
zveřejněném záměru.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městských pozemků (záměr
byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost – složka č. 13/13): pozemková parcela parcelní číslo 311/
12, zahrada o výměře 425 m2, pozemková parcela
parcelní číslo 496/14, ostatní plocha (jiná plocha)
o výměře 14 m2, v obci Dubá, katastrální území
Lhota u Dřevčic. Strana kupující: pan J.H. a paní
J.H., kupní cena činí 26 060,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností 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

4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr
byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost – složka č. 3/14): podle vypracovaného geometrického
plánu se jedná o pozemkovou parcelu parcelní číslo 668/17, ostatní plocha o výměře 122 m2, v obci
Dubá, katastrální území Zátyní.
Strana kupující: pan L.B. a paní Z.B., kupní cena
činí 4 880,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností 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 městského pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost
– složka č. 4/14): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o pozemkovou parcelu parcelní

číslo 668/18, ostatní plocha o výměře 53 m2, v obci Dubá, katastrální území Zátyní. Strana kupující:
pan A.C., kupní cena činí 2 120,- Kč plus správní
poplatky, vše se splatností 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 městského pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost
– složka č. 7/14): pozemková parcela parcelní číslo
327/2, trvalý travní porost o výměře 519 m2, v obci
Dubá, katastrální území Nedamov. Strana kupující:
pan J.Č., kupní cena činí 20 760,- Kč plus správní
poplatky, vše se splatností 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

5a) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva rozpočtovou změnu č. 1 rozpočtu města Dubá na rok 2014, viz příloha, k nahlédnutí na
Městském úřadě Dubá, na fyzické a elektronické
úřední desce města Dubá.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 1

komentář starostky: V této úpravě jde především
o navýšení rozpočtu o přijaté dotace, což je 204 tisíc Kč od Úřadu práce v položce 4116. Daň z příjmů právnických osob za město Dubá byla za rok
2013 vypočtena na výši 792 tisíc Kč. Do rozpočtu
byla dána před ukončením roku 2013 odhadem v
částce 1 100 tisíc Kč. Nyní je snížena podle skutečnosti na straně příjmů položka 1122 o 308 tisíc Kč
a stejně tak ve výdajích v paragrafu 6399. Jedná
se o formální úpravu, protože příjemcem vypočtené
daně za město Dubá je také město Dubá. Položka 1335 Poplatky za odnětí lesní půdy je navýšena podle skutečnosti o 8 tisíc Kč. Poslední úprava
příjmů je v paragrafu 5512 Požární ochrana, jedná
se také o navýšení podle skutečnosti o 11 tisíc Kč,
obdrželi jsme náhradu od pojišťovny za výjezd hasičů. Ve výdajích jsou dotace přiřazeny do jednotlivých paragrafů podle účelu. Tedy paragraf 3745
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň o 192 tisíc
Kč (příspěvek na VPP) a paragraf 6171 Činnosti
místní správy o 12 tisíc Kč (příspěvek na program
Odborné praxe pro mladé do 30 let). Jak již bylo řečeno u příjmů, sníží se ve výdajích paragraf 6399
Finanční operace jinde nezařazené o 308 tisíc Kč
k dorovnání skutečnosti daně z příjmů právnických
osob za město Dubá. Aby byl rozpočet vyrovnaný,
zbývajících 8 tisíc Kč bylo přiřazeno do paragrafu
2219, záležitosti pozemních komunikací. Celkem se
strana příjmů i výdajů snižuje o 85 tisíc Kč. Po úpravě č. 1 jsou celkové příjmy 29 milionů 52 tisíc Kč
a výdaje také 29 milionů 52 tisíc Kč, výsledek hospodaření zůstává vyrovnaný.
5b) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního výboru zastupitelstva týkající se: hospodaření města
Dubá za část roku 2014, které vykazovalo do konce

března výsledek +939 tisíc Kč; a stavu finančních
prostředků města Dubá k datu 31. 3. 2014, který byl
9 milionů 715 tisíc Kč.
6) ROZHODLO na návrh paní starostky v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru
nejvhodnější nabídky Veřejné zakázky malého
rozsahu na akci „DUBÁ, chodník Nedamovská
– Požárníků – Českolipská“, kterou je nabídka dodavatele společnosti SaM silnice a mosty
a.s., IČ 25018094, se sídlem Česká Lípa. Stavební akce bude provedena tímto dodavatelem
podle jeho cenové nabídky, cena činí celkem
3 747 299,54 Kč včetně DPH. V případě neschválení finanční podpory poskytovatelem dotace Státním fondem dopravní infrastruktury ČR se
toto zadávací řízení jako celek zruší.
SCHVÁLILO předložený návrh smlouvy o dílo mezi městem Dubá a společností SaM silnice
a mosty a.s., IČ 25018094, se sídlem Česká Lípa.
Smlouva o dílo nabude účinnosti poskytnutím dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR
pro rok 2014.
POVĚŘILO starostku města Dubá podpisem smlouvy o dílo, po uplynutí lhůty pro podání
námitek. Pokud by nedošlo k podepsání smlouvy
o dílo z důvodu odstoupení vybraného dodavatele od realizace zakázky, pak bude zakázka zadána společnosti s další nejnižší cenovou nabídkou
podle Zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 14. 4. 2014.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 1

komentář starostky: Výběrového řízení se zúčastnily tři firmy, INGSTAV Doksy, SaM silnice a mosty
Česká Lípa a STRABAG Liberec. Všechny nabídky
splnily požadavky zadavatele a žádná nebyla navržena k vyloučení. Jediným hodnotícím kritériem
byla nejnižší nabídková cena. Jako nejvýhodnější
byla vyhodnocena nabídka společnosti SaM silnice a mosty ve výši 3 747 299,54 Kč.
7) ROZHODLO na návrh paní starostky v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky Veřejné zakázky malého rozsahu
na akci „STAVEBNÍ ÚPRAVY HŘBITOVA DUBÁ“,
kterou je nabídka dodavatele firmy Miloslav HANTYCH, IČ 42481431, se sídlem Markvartice. Stavební akce bude provedena tímto dodavatelem podle
jeho cenové nabídky, cena činí celkem 878 546,- Kč
včetně DPH.
SCHVÁLILO předložený návrh smlouvy o dílo
mezi městem Dubá a firmou Miloslav HANTYCH,
IČ 42481431, se sídlem Markvartice.
POVĚŘILO starostku města Dubá podpisem smlouvy o dílo, po uplynutí lhůty pro podání
námitek. Pokud by nedošlo k podepsání smlouvy
o dílo z důvodu odstoupení vybraného dodavatele od realizace zakázky, pak bude zakázka zadána společnosti s další nejnižší cenovou nabídkou
podle Zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 14. 4. 2014.
SCHVÁLILO na návrh paní starostky rozpočtovou změnu č. 2 rozpočtu města Dubá na rok
2014: zvýšení výdajů v paragrafu 3632 (pohřebnictví) o částku 1 000 000,- Kč, vzniklý schodek bude
kryt z přebytku hospodaření minulých let.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0
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komentář starostky: Výběrového řízení se zúčastnilo 6 firem – TORKRET Benátky nad Jizerou, Petr TAMCHYNA Doksy, Tomáš NOVÁK Dubá, BLÁHA Valteřice, LIVOR Praha, Miloslav HANTYCH
Markvartice. Žádná nabídka nebyla vyloučena,
hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena.
Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka firmy
Miloslav HANTYCH ve výši 878 546,- Kč.
8) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ předložený závěrečný účet Mikroregionu Podralsko za
rok 2013, viz příloha.
komentář starostky: Přezkoumání hospodaření
provedla kontrolorka Krajského úřadu Libereckého
kraje a konstatovala, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. S plným zněním zprávy se mohou všichni
seznámit na internetových stránkách www.podralsko.info.cz.
9) SCHVÁLILO na návrh paní starostky uzavřít
předloženou Partnerskou smlouvu o zajištění realizačních náležitostí projektu „Žadatelé bez občanky?
Leader bez hranic“ mezi městem Dubá a občanským sdružením LAG Podralsko, o.s., viz příloha.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Z dotace by naše základní
škola pořídila vybavení pro činnost Kroužku mediální tvorby. Jedná se především o počítače, dataprojektor, videokamery, fotoaparáty, grafický program,
program na úpravu videí. Z dotace bude uhrazena
částka ve výši 85 % a spoluúčast města je tedy
pouze 15 %.
10) PROJEDNALO záležitost týkající se parkování
vozidel na Masarykově náměstí v Dubé. V současné době je parkování vozidel prováděno po obou
stranách vozovky.
ROZHODLO na návrh paní starostky o obnovení vodorovného dopravního značení V 12c Zákaz
zastavení na místní komunikaci na Masarykově náměstí v Dubé na vnitřní straně okolo parku.

komentář starostky: Obnovením vodorovného
značení dojde k lepšímu uspořádání parkujících aut
na náměstí a zároveň nebude docházet k znemožnění vstupu do parku, ničení zeleně a stínění výhledu na květinové záhony. Podle statistiky na náměstí
parkuje méně než 20 automobilů občanů Dubé, takže by nemělo dojít k omezení možnosti parkování
našich spoluobčanů. Věřím, že tato změna bude
prospěšná a přinese více výhod než problémů.
11) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky
týkající se:
a) pronájmu nebytových prostorů v městské
budově čp. 45 na Masarykově náměstí v Dubé
komentář starostky: Bývalé potraviny jsem pronajala jedinému zájemci o tyto prostory – společnosti STRABAG a.s. Prostory budou využívat jako
kancelář a zasedací místnost při realizaci obchvatu
našeho města.
b) pronájmu nebytových prostorů v městské
budově čp. 139 na Masarykově náměstí v Dubé
komentář starostky: Ode dne 1. 6. 2014 dojde ke
změně provozovatele výdejny léků (lékárny), nájemcem se stane Českolipská lékárenská společnost,
s.r.o. se sídlem v České Lípě. Lékárna bude otevřena dle ordinačních hodin místních lékařů. Otevřeno
bude denně od 8:00 hodin. V pondělí, úterý a ve
středu do 13:00 hodin, ve čtvrtek do 18:00 hodin
a v pátek do 14:00 hodin. V sobotu budete moci
nakoupit od 9:00 do 11:00 hodin. Společnost dále
nabízí řadu dalších výhod, jako je možnost platit nejen v hotovosti, ale i platební kartou nebo poukázkami, zachovat stejnou cenovou úroveň léčiv jako
v Doksech, České Lípě a poskytnutím zákaznických
(bonusových) karet může dojít i ke snížení stávající
cenové úrovně. Dále bude zachováno objednávání z domova elektronicky i telefonické konzultace.
Společnost nabídne písemnou konzultační činnost
klinického farmaceuta pro místní lékaře i pacienty.
Věřím, že se změnou provozovatele lékárny podaří

Ceník barevné inzerce

Vážení inzerenti, dovolujeme si vás informovat, že od ledna 2014 máte možnost
zveřejnit své inzeráty v Dubáčku také barevně. Vzhledem k rozšíření počtu barevných
stránek a navýšení tištěného nákladu, byly ceny za barevnou inzerci stanoveny takto:
celá A4 – 2 000,- Kč; 1/2 A4 – 1 000,- Kč; 1/4 A4 – 600,- Kč;
1/8 A4 – 400,- Kč; 1/16 A4 – 200,- Kč
Případné dotazy volejte na tel. číslo 724 857 243, nebo využijte mailovou adresu inzer
ce.dubacek@atlas.cz.

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
čtvrtek 8. 5.
MUDr. Naděžda Motlíková
Moskevská 671, Česká Lípa
tel. 487 853 014

sobota 17. 5.
MUDr. Jarmila Vyčichlová
Okružní 636, Mimoň
tel. 774 649 096

neděle 25. 5.
MUDr. Přemysl Černý
Osvobození 446, Kam. Šenov
tel. 487 767 614

sobota 10. 5.
MUDr. Maria Becková
Vřesová 3075, Česká Lípa
tel. 487 853 522

neděle 18. 5.
MUDr. Eva Pušková
Liberecká 99, Nový Bor
tel. 728 831 917

sobota 31. 5.
MUDr. Milena Horáčková
Mariánská 845, Česká Lípa
tel. 487 521 662

neděle 11. 5.
MUDr. Maria Becková
Vřesová 3075, Česká Lípa
tel. 487 853 522

sobota 24. 5.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

neděle 1. 6.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 728 209 220

výrazně zlepšit současný stav lékárenských služeb
v našem městě.
c) plánovaných oprav silnic ve vlastnictví
Libereckého kraje na území města Dubá
komentář starostky: Po jednání s inspektorkou
silniční sítě KSS LK nám bylo přislíbeno zahájení
oprav krajských komunikací na území našeho města. Silnice budou opravovány v tomto pořadí: Zátyní
– Lhota, Rozprechtice – Dražejov, Nedamov – Ždírec, Nedamov – Korce, průjezd Zakšínem. V průběhu dubna a května budou opraveny lokální poruchy (výtluky, krajnice) teplou obalovanou směsí.
Opravy silnice Dubá – Holany budou řešit vzhledem
k uzavírce operativně, podle rychlosti postupu práce
na ostatních komunikacích. Při jednání s ředitelem
KSS LK jsme se dozvěděli, že prozatím nejsou peníze na nové povrchy silnic, a kraj čeká na slíbené
peníze z ministerstva.
d) plánované opravy místní komunikace
v ulici Požárníků v Dubé (podél sklípků)
komentář starostky: Dne 28. dubna by měla začít
oprava městské komunikace mezi sklípky. Silnice
je staticky narušena a je nutné ji uvést do provozně bezpečného stavu. Akce bude probíhat přibližně
týden, stavbou dotčené občany budeme informovat
písemně. Protože komunikace nebude průjezdná,
prosím všechny o trpělivost a pochopení.
e) provedené opravy části hráze městského
rybníka v Nedamově
komentář starostky: Zborcenou část hráze naši
zaměstnanci opravili. Po částečném odpuštění rybníka a po náročné týdenní práci je hráz opravena.
Naší údržbě patří poděkování.
f) sdělení společnosti ČEZ Distribuce,
a.s., ohledně zabezpečení stavby bývalé trafostanice v Dubé (u Horní Dubové Hory)
komentář starostky: Na naši výzvu společnost
ČEZ sdělila, že uvedená stavba včetně pozemku
je nabídnuta k prodeji, který se uskuteční tento rok.
Dále slíbila, že v nejbližší době provede úklid stavby
a přilehlého pozemku.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Tomáš Novák, místostarosta města Dubá

Veřejné zasedání
zastupitelstva bude
22. 5. od 18.00 hodin
v Dubé

Otevírací doba lékárny
v Dubé
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

9:00 – 12:00
9:00 – 12:00
ZAVŘENO
ZAVŘENO
9:30 – 12:45
9:00 do 11:00

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

Od června 2014 dojde ke změně provozovatele
a otevírací doby lékárny v Dubé. Více podrobností najdete ve slově starostky.
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Za kvalitu vody z vodovodu ručíme

Na mnoha místech v rámci provozovaného území společnosti SčVK se ve schránkách zákazníků
objevují letáky nabízející rozbory pitné vody. Domácnosti zákazníků severočeského regionu navštěvují dealeři nabízející filtry na úpravu vody. Dovolujeme si Vás tímto upozornit, že nabízené služby
nejsou nutné pro dosažení kvalitní pitné vody. Není tedy třeba si tuto službu objednat a platit za ni.
Informace, které podávají dealeři filtrů o vodě z kohoutku, jsou vymyšlené a zavádějící. Buďte obezřetní při návštěvě dealera filtrů v domácnosti.
Jak uvedla tisková mluvčí společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Iveta Kardianová
na telefonní centrum společnosti se obrací čím dál více zákazníků Ústeckého i Libereckého kraje,
které navštívili dealeři filtrů a dávali jim informace o nekvalitní pitné vodě z kohoutku. „Vynalézavost
dealerů nezná meze,“ uvedla dále Kardianová, „volala k nám do společnosti paní z Ústí nad Labem,
kterou navštívili obchodníci s filtry, ale představili se jako pracovníci vodáren odebírající vzorky vody.
Po odběru vody z kohoutku trvali na tom, že paní musí podepsat dokument o odběru vody, aby se
mohl udělat rozbor. Po odchodu pracovníků paní zjistila, že podepsala kupní smlouvu na filtr.“
Jste-li napojeni na veřejný vodovodní řad, Váš dodavatel pitné vody, společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., (SčVK), dodává pitnou vodu dle požadavků platné legislativy – vyhlášky
MZd. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah
kontroly pitné vody. Zodpovídá za to, že ve Vašich domácnostech, z Vašich vodovodních kohoutků
teče kvalitní, zdraví nezávadná pitná voda.
Kontrola dodávané pitné vody je prováděna pravidelně dle programu kontroly příslušného roku,
který schvaluje Krajská hygienická stanice. Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ručí
svým zákazníkům za kvalitu dodávané pitné vody. Chceme Vás ubezpečit, že dodávaná pitná voda
odpovídá ve všech stanovených ukazatelích platné legislativě. V případě změny kvality pitné vody
Vás o této skutečnosti včas informujeme.
„Vzhledem k nárůstu telefonátů podvedených zákazníků apelujeme tímto na všechny obyvatele
Ústeckého a Libereckého kraje, aby byli obezřetní a informace o kvalitě pitné vody si zjistili přímo
u nás – dodavatele pitné vody na telefonním čísle 840 111 111,“ dodala Kardianová.
SčVK
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Diakonie

Milí spoluobčané,
čas od času se ke mně donese informace, že
lidé v Dubé o naší práci nic nevědí. Snad na tom
máme podíl i my, a proto vás chci častěji informovat a dění v našem zařízení. Občanské sdružení Diakonie Dubá bylo založeno v roce 2002
a jediným jeho cílem bylo dokončit projekt s názvem Nový domov, který si dal za cíl vybudovat
domov pro lidi s tělesným postižením. Objekt Diakonie v Dubé tak, jak jej vidíte z ulice, byl zrekonstruován v letech 2010 – 2011. Vaším očím
ukrytá dvorní část byla rekonstruována v letech
1999 – 2004. Takže v letošním roce budeme slavit 10 let od dokončení první části rekonstrukce
a v roce 2015 oslavíme desáté výročí otevření
objektu pro první klienty.
Celý objekt od roku 2010 slouží jako pobytová sociální rehabilitace pro lidi se zdravotním
postižením. Sociální rehabilitace je dle zákona
registrovaná a poskytovaná služba, jejímž cílem
je pomoci lidem v návratu do každodenního života a přirozeného prostředí. Jsme jedním ze
dvou zařízení tohoto typu v ČR, proto přijímáme
uchazeče ze všech krajů (mimo Prahy). V našem
případě se zaměřujeme na lidi po nejrůznějších
úrazech a nemocech s trvalými následky, kteří se
ocitnou v nouzi. V našem zařízení naleznou okamžitou možnost ubytovaní a formou nácviků se
aktivně učí sami o sebe postarat a zařídit si nejrůznější záležitosti související s jejich zdravotním
handicapem. Jen těžko si my zdraví dovedeme
představit, co všechno se usednutím na invalidní
vozík v životě změní…
Kapacita objektu je koncipována pro 8 uživatelů; pokoje jsou jednolůžkové se společným
sociálním vybavením. Doba pobytu se pohybuje od 1 do 3 roků, ve výjimečných případech
jí lze prodloužit do doby, než si uživatel najde
jiné bydlení. Od roku 2013 je kapacita 8lůžkového objektu 100% zaplněna (v roce 2012 na
75 %) a v průběhu roku vždy odcházející stávající a přicházejí nový uživatelé. Proto si asi
nebudete schopni zapamatovat jejich tváře, až
na výjimku, kterou je Jakub Marek, který je
v našem zařízení od roku 2008 a zde v Dubé
našel svůj nový domov. Nyní Jakub intenzivně
pracuje na tom, aby našel své vlastní bezbariérové bydlení.
V budoucnu bychom chtěli své služby rozšířit i pro obyvatele Dubé a okolí, ale o našich
plánech v tomto směru se dozvíte zase někdy
příště.
Více informací o Centru sociální rehabilitace naleznete na webových stránkách: www.diakonieduba.cz
Michal Exner, výkonný ředitel
Centra sociální rehabilitace Diakonie Dubá
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Máj opět
na Máchově jezeře

V neděli 27. dubna byla opět spuštěna největší výletní loď na Máchově
jezeře.
Máj procházel od podzimu loňského roku generální opravou. Dva těžkotonážní jeřáby si poradily s 80 tun těžkým kolosem. Na samotné znovuuvedení do provozu si však Máj bude muset ještě několik týdnů počkat.
Například okna a některé části interiéru se budou instalovat až po spuštění lodě na vodu, aby nedošlo k jejich poškození při přesunu, tak jak bývá
při stavbě lodí zvykem.
Motorová loď Máj je největší ze čtyřčlenné flotily výletních lodí na Máchově jezeře. Je dlouhá téměř 30 m, šířka je 5,8 m a uveze 250 cestujících. Byla vyrobena v loděnicích Štěchovice přímo pro Máchovo jezero a
spuštěna na hladinu jezera v roce 1959. Celkové rekonstrukce se tedy Máji
dostalo k 55. výročí spuštění na vodu.
Více informací o lodní dopravě a lodích na Máchově jezeře na www.regatamachovojezero.cz/lodni-doprava.
Petr Žemlička
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Silnice I/9 – Obchvat Dubé

To, o čem se dlouho mluvilo, se pomalu ale
jistě stává skutečností. Dubou obepne silniční obchvat, jehož hlavním cílem je odvézt podstatnou
část dopravy mimo stávající silnici I/9, která prochází středem města.
O potřebě výstavby obchvatu Dubé se v souvislosti se stále se stupňující hustotou provozu
hovoří již řadu let. Větší krok kupředu nastal v listopadu 2008, kdy bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby. Projekt takového rozsahu si
kromě celé řady povolení a nezbytných stanovi-

sek žádá také vyřešení majetkových záležitostí,
a to především v podobě odkoupení pozemků, ať
už od města či jiných vlastníků. Vzhledem k tomu, že výkupy pozemků bývají v některých případech běh na dlouhou trať, mohlo se zdát, že celý
rozruch kolem plánovaného obchvatu utichl. Tak
to ovšem může vypadat jen navenek.
V prvním čtvrtletí letošního roku zažádalo Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) o povolení kácení na prvních pozemcích, kterých se výstavba
obchvatu přímo dotýká. Původně měly práce na

Dubáček

staveništi naplno vypuknout již na začátku dubna letošního roku, nicméně předání staveniště se
o několik týdnů oddálilo.
Jedno je však jisté, ani drobnější zpoždění se začátkem prací nebude mít vliv na fakt,
že stavba bude v nejbližších dnech zahájena.
A v souvislosti se zahájením stavby, jak už to
tak bývá, nás čekají jistá dopravní omezení.
To nejbližší a nejaktuálnější se týká plánované uzavírky krajské komunikace vedoucí z Dubé směrem na Dřevčice. K plánované uzavírce tohoto úseku by mělo dojít v květnu 2014
a trvat by měla přibližně do konce
letošního roku. Oficiální objížďka bude vedena z Dubé směrem
na Úštěk, s odbočením přes Zátyní a Lhotu. Využít samozřejmě
lze také odbočku z hlavní silnice
směrem na Drchlavu. Kvůli objížďce, která bude vedena přes Zátyní
a Lhotu probíhá v současné době
na tomto úseku krajské komunikace oprava výtluků.
A nyní několik technických dat.
Celková délka obchvatu Dubé je
2 922 m. Na jeho trase vzniknout tři
přemostění a jedna mimoúrovňová
křižovatka. Poslední a nejaktuálnější informace říkají, že cena stavby
dle smlouvy činí 480 092 488,- Kč
bez DPH. V letošním roce se tedy
jedná o největší zahájenou stavbu
v rámci ŘSD. Obchvat bude veden
západním směrem od města. Začínat bude před odbočkou na Horní
Dubovou Horu a vyúsťovat bude
několik set metrů za benzínovou
čerpací stanicí ve směru na Českou Lípu.
V roce 2010 provedlo v Dubé
ŘSD zjišťování hustoty provozu.
Číslo, které vzešlo z tohoto sčítání,
bylo neuvěřitelné a říká, že denně
projede centrem města, a to přímo
kolem místní základní školy 5 tisíc
vozidel, z toho je tisíc vozidel nákladních.
Odvedením části provozu z Dubé bude jednoznačně dosaženo
zvýšení bezpečnosti všech obyvatel města, zejména pak dětí, které
denně musejí přecházet hlavní silnici cestou ke škole. Samozřejmě, že
výstavba obchvatu není všemi vnímána pozitivně, a zejména drobní
živnostníci mohou mít obavy z možného dopadu na jejich podnikání. Je
však třeba si uvědomit, že převážnou část klientely místních živnostníků tvoří obyvatelé města, vlastníci rekreačních objektů a zejména
v letní sezóně pak turisté, kteří na
Dubsko míří za památkami, krásnou
přírodou a za rekreací.
Výstavba obchvatu města by
měla trvat necelé tři roky, termín
dokončení je předběžně předpokládaný na říjen 2016.
Zuzana Martínková

Dubáček -
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Ze života škol
Den učitelů

Letošní Den učitelů 28. března se v první třídě oslavil skutečně úžasně.
Děti se naučily básničku, jejíž autorkou je maminka Honzíka. Ráno jí pak
přednesly a přidaly kytičku i žabí mlsání. Byla jsem dojatá, protože za celou
dobu mého učení se mi to ještě nestalo. Delegace z MěÚ, která přišla také
s kytičkou, byla tudíž druhá v pořadí. Moc všem děkuji, bylo to milé.
Překvapením pro děti byly hodiny tělocviku, kdy je učili Markéta a Lukáš
z VIII. třídy. Děti z II. stupně měly totiž možnost vyzkoušet si v různých třídách různé hodiny. Určitě zjistily, že to není jednoduché tak, jak to vypadá
z pozice v lavici. Možná se i poučí, možná se začnou chovat jinak.
V každém případě to byl pěkně prožitý sváteční den.
Mgr. Jana Mašková

Poslův Mlýn

V týdnu od 4. do 11. dubna se IV.
a V. třída zúčastnila pětidenního kurzu
na Poslově Mlýně u Doks. Cílem bylo
především upevnění kolektivu, vzájemné respektování , seznámení s nápady
pro využití volného času. Po snídani probíhala dopolední výuka v učebnách. Následoval oběd a polední klid.
Od odpoledne až do večera zajišťovali
instruktoři od firmy Spofesta nevšední
intenzivní programy. Děti hrály různé
hry zaměřené na vzájemnou spolupráci
a pohyb – terénní Člověče nezlob se,
pásák, lyže, chůze na chůdách. Zatančily si na tanečních podložkách, zahrály
si Ulac a užily si také diskotéku s programem, ve kterém vystoupili sami žáci a
předvedli, v čem jsou dobří (karate, hra
na flétnu..). Navázali přátelství se žáky
z Bakova nad Jizerou. Děti si opravdu

užily aktivně krásný týden a za to patří poděkování panu vedoucímu
i instruktorům Spofesty, za dobré papáníčko - zaměstnancům kuchyně
a všem, kteří se o nás pěkně starali.
Kadlečková Ludmila, Mgr. Matějková Veronika

Březen za kamna vlezem

Pranostika, která neplatí pro děti a paní učitelky v naší mateřské škole. Hned začátkem března se parta dětí vypravila s paní učitelkami na
hory do Benecka v Krkonoších. Ze strany rodičů byl o tento skoro týdenní pobyt dětí v krásném okolí Benecka značný zájem. A děti si ho
také patřičně užily. Ještě jsme ani nestačili vybalit kufry a už jsme šlapali na dráhu snoutubinku do Benecka si užít zbytků sněhu. Stihli jsme
toho daleko více. Několikrát jsme si zajezdili i na „lopatách“, byli se
podívat na velké sjezdovce, kde se právě učily základy lyžování zrovna tak malé děti jako byly naše. Počasí nám přálo, tak jsme chodili na
kratší i delší procházky po okolí, pozorovali zdejší přírodu, hráli různé

hry, hledali poklad, opékali buřtíky, vydováděli se na diskotéce. Zvládli
jsme i stezku odvahy, sice jsme se trošičku někteří báli, ale jen opravdu
maličko. Zažili jsme hodně zábavy a legrace. Týden nám rychle utekl,
že se nám ani nechtělo některým domů. Děti si slibovaly, že příští rok
pojedou znovu. To, že se dětem školička v přírodě líbila, bylo velkou
odměnou pro paní učitelky, které se o děti po celou dobu pobytu staraly
a vlastně „suplovaly“ rodiče dětí.
Po návratu z hor většinu dětí čekaly jarní prázdniny a pak hurá zase
do školky. Jako každoročně jsme se zapojili i letos do záchrany žabiček,
hned při prvním sběru jsme jich zachránili 198. Využili jsme krásného
březnového počasí a vypravili se na Panskou Ves prohlédnout si satelity, a přes Rozprechtice jsme se vrátili zpět do školky.
Naší školku v tomto měsíci navštívila Andrea, studentka stomatologie. Formou pohádky a také názorně vysvětlila dětem na modelu chrupu, jak správně čistit zoubky, jaký používat kartáček a jak předcházet
tomu, aby se nám nekazily zoubky. Dětem se tato beseda hodně líbila,
zvláště když si mohly vyzkoušet vytrhnout zub.
Březen je měsícem knihy, nemohli jsme také zapomenout navštívit
místní knihovnu. Prohlédli jsme si prostory knihovny i některé knihy. Paní
knihovnice nám vysvětlila, jak si můžeme chodit půjčovat knížky, jak s
nimi zacházet, abychom je vrátili nepoškozené. Byla tak hodná, že nám
přečetla i ukázku z knihy „Bořek stavitel“. Děkujeme, moc se nám to líbilo.
Také nás čekala práce na naší školní zahradě, úklid po zimě, úprava před
každým oddělením a založení záhonků. Zasadili jsme si sazenice kedlubnů a zaseli ředkvičky. Snad si na nich pochutnáme my a ne slimáci.
Přejeme si hodně slunných dní, abychom mohli co nejvíce pobývat
venku v přírodě.
Jaroslava Nemešová, MŠ Dubá

Dubáček -
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Byli jsme na návštěvě

Ekotým Ekoškoly Dubá v zastoupení Eliška Mojteková a Štěpánka Zývalová se zúčastnil semináře dobré praxe 27.3. 2014 v Ekoškole Ratibořická,
Praha 9. Seminář pravidelně organizuje Sdružení Tereza, a to několikrát za
rok. Posláním těchto setkání je aktivní výměna zkušeností v rámci mezinárodního projektu Ekoškola. Tentokrát byl hlavním tématem Plán činností. I my jsme si ho s sebou vezli a musím říci, že jsme obstáli na výbornou
v porovnání s ostatními zúčastněnými školami.
Plán činností je návrh ekoaktivit – úkolů, které pomáhají ekologizovat
provoz školy. Náš je přehledný, stručný, jasný a uvádí, kdo a dokdy má úkol
splnit. Je k nahlédnutí na stránkách naší školy v sekci Ekoškola. Setkání nebývají jen vážná, přivezli jsme si dva nápady na senzační hry pro zábavu a
uvolnění. Zároveň jsme ochutnali oběd ve školní jídelně a chutnalo nám.
Děkujeme vedení školy za podporu účasti na těchto aktivitách. Předáme na schůzce ekotýmu školy.
Mgr. Jana Mašková

Veselé zoubky

Preventivní program Veselé zoubky absolvovali
prvňáčci z Ekoškoly Dubá v pátek 4. dubna v interaktivní učebně. Nejprve si zopakovali své znalosti v péči o zoubky a prověřili je v následných
úkolech. Aktivita je bavila, protože to nebylo sezení v lavici a úkoly byly přiměřeně zvládnutelné
k věku dětí. Svoje vědomosti si pak ještě upevnili v pracovním listě, kde s Hurvínkem proběhli
bludiště, zvládli osmisměrku a našli v koupelně
vše potřebné k čištění zoubků. Za dobrou práci
pak byli odměněni taštičkami s dárky k čištění
zoubků. Nejvíc je zaujaly přesýpací hodiny. Jak
se dostat Hurvínkovi na zoubek byla pohádková
odměna na závěr.
Děkujeme všem sponzorům za úžasný ma-

Velikonoční
florbalový turnaj
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Jako každý rok i letos se na Základní škole v Dubé konal Velikonoční florbalový turnaj. O výhru zápasilo 25 žáků a žákyň druhého stupně,
kteří měli možnost vyzkoušet nové florbalové vybavení. Hrálo se vyřazovacím systémem a do finále postoupily tři nejlepší týmy. Mezi prvním
a druhým družstvem byly síly vyrovnány do posledních minut, které
rozhodovali o vítězi. Na první místo se probojoval tým: Dominik Sláma,
Petr Jelen, Jana Blahutová, Karolína Kašparová a vynikající brankář
Radek Nemeš.
Účastníkům bych tímto chtěla poděkovat za bojové nasazení a hru fair
play!
Tereza Jelenová

teriál, který na školu putoval zdarma. Myslím,
že ho využijí i jiné ročníky na I. stupni naší
školy.
Mgr. Jana Mašková

Otužování
v cíli

V úterý 25. března si otužilci z Ekoškoly Dubá
přišli pro svou sladkou odměnu a diplom.
Celkem se do programu zapojilo 98 otužilců
a všem upřímně gratulujeme k výdrži a zdravému přístupu k životu. Dík patří i učitelkám,
které se s dětmi otužovaly také.
Odměnu získaly děti z I., II., III., IV.
a V. třídy. Škoda, že II. stupeň nenašel
odvahu se zapojit. Už teď máme formu na
příští rok!
Mgr. Jana Mašková

Žáci zdobí výlohu v České Lípě

Žáci ze Základní školy v Dubé zdobí výlohu prodejny v České Lípě již podruhé.
Jsme rádi, že můžeme své práce ukázat nejen svým rodičům, ale i veřejnosti prostřednictvím jednoho obchodu s vínem v Zámecké ulici.
Obchodník Petr Pospíšil nám umožnil pravidelně
zkrášlovat výlohu tím, že zde vytvoříme k danému období nebo události něco hezkého, vkusného a poutavého. Člověk by neměl zapomínat
na tradice, a v tomto obchodě díky milé prodavačce Martině Tiché se tradicím rozhodně nevy-

hnete. S prodejnou spolupracujeme delší dobu,
např. na Svatého Valentýna jste mohli vidět práce VII.-IX.tříd. Nyní zdobili žáci ze III. a V. třídy. Jsme rádi, když tvoříme pro radost druhých
a naše výtvarné práce jsou využitelné, protože
jedině poté vidíme smysl v rozvíjení naší kreativity a zručných ručiček. Pochvala od náhodných
kolemjdoucích je pro nás totiž největší motivace
pro další a další tvoření.
Žáci (ZŠ DUBÁ)
Další informace ze škol na str. 14 a 19
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Poznávací autovýlet

Ne každému vyhovuje putovat krajinou pěšky
nebo na kole, k toulkám po okolí Dubé lze právě
tak dobře použít auto. I když i tuto trasu může
zdatný cyklista zvládnout. Na poznávací výlet,
dlouhý přibližně 60 km, vyrazíme z Dubé po silnici 1/9 do Deštné, mineme významnou památku
deštenský kostel sv. Václava a pokračujeme přes
Zakšín do Bukovce. Jedeme dále po hlavní silnici
osadou a o kilometr dál odbočíme doleva na Osinalice. Projedeme Osinalicemi, které jsou proslulé chovem koní, a pokračujeme půvabným údolím
až k odbočce na Nové Osinalice. Úzká silnička,
odbočující doprava, nás vyvede na náhorní planinu. Vlevo od silnice si všimneme mohutné památné lípy malolisté. Podél lesa pak dojedeme do
osady Nové Osinalice, kde se pokocháme nejen
půvabnou vesničkou, ale i krásným okolím.
Sjedeme poté zpět na silnici od Osinalic a dáme se doprava na Vidim. Po dvou kilometrech
odbočíme vpravo a ostrou skalní serpentinou
stoupáme k Horní Vidimi. Vesnická památková
zóna Vidim se může pyšnit mnoha objekty lidové architektury, včetně několika skalních obydlí, zámkem, kostelem, kaplemi a tvrzištěm Starý
zámek, které leží v lese východním směrem. Mineme hřbitov se špičatou věžičkou a vyjedeme
k návsi, kde si uděláme přestávku. V dolní části
návsi stojí pseudogotický kostel sv. Martina z roku 1878. Projdeme kolem nádrže, v řadě domů

Silnice od Vidimi do Šemánovic

Náves ve Vidimi

všimneme těžce poškozeného půvabného objektu čp. 46, patřícího ukrajinské majitelce. Procházkou podél zámku, který slouží jako domov seniorů, se vydáme k malebné kapličce, vedle které se
tyčí velké lípy a hromada balíků slámy. Napravo
přes louku vidíme opravenou budovu staré vodárny s hrázděnou věží.
Z Vidimi se vrátíme serpentinou zpět dolů do
Dolní Vidimi a dáme se doprava lesnatým údolím
směrem na Dobřeň. Po dvou kilometrech velmi
ostře odbočíme doprava a úzounkou silničkou lesem vyjedeme na plošinu mezi poli, silnice, lemovaná ovocnými stromy nás dovede k Šemanovicím. Mineme obnovený kamenný sokl s ozdobným
křížkem a vjedeme do vsi, kde stojí pozdně barokní kostel sv. Jana Nepomuckého z roku 1803. Ondřej Suchý v Šemanovicích založil v místní hospodě kulturní centrum Nostalgická myš.
Ze Šemanovic pojedeme do osady Březinka, mineme odbočku na Truskavnu a silnicí ve
skále sjedeme do vsi Kokořín. Zastavíme na návsi a prohlédneme si mohutné barokní sousoší
sv. Mikuláše Tolentinského z roku 1700 se sochami sv. Sebastiána, Rocha a Martina a ve výklenku ležící sv. Rozálie, všichni tito svatí jsou
ochránci proti moru. Na návsi s malou vodní nádrží také stojí zámek Kokořín s typickou věžičkou. Občerstvit se můžete v příjemné kavárně
„U koně“ naproti zámku.
Z obce Kokořín se
dáme směrem na Kokořínský hrad, mineme galerii a restauraci
„Truhlárna“ a posléze
prudkou krásnou serpentinou s výhledy na
hrad sjedeme do Podhradí. Můžeme navštívit hrad Kokořín nebo
pokračovat vlevo na
Dubou. Silnice, lemovaná nádherným březovým stromořadím, vede
mokřinatým
údolím
Pšovky s několika rybníky. Po dvou kilometrech můžeme zastavit
na parkovišti a zajít se
podívat na skalní útvar

Okolí Nových Osinalic
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Pokličky. Přes Vojtěchov, Ráj, Konrádov, Tubož
a Blatečky se vrátíme do Dubé. Ve všech obcích
a osadách, jimiž projíždíme, můžeme obdivovat
lidovou architekturu, typickou pro Kokořínsko.
–myš–

Sousoší sv. Mikuláše Tolentinského v Kokoříně

Březová alej v údolí Pšovky

Dubáček -
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Hrad Kokořín
Hrad Kokořín je v květnu otevřený od 9 do 16 hodin, zavřeno je vždy v pondělí a den po státním
svátku. Nabízí návštěvníkům dvě prohlídkové trasy. S průvodcem si lze prohlédnout starý palác,
samostatně pak ochozy a věž. Druhý prohlídkový
okruh nabízí jen samostatnou vyhlídku z věže.
Nedaleko hradu stávala původně tvrz, první
písemná zmínka o lokalitě pochází z roku 1320,
kdy statek zakoupil Hynek Berka z Dubé, který
nechal hrad kolem poloviny 14. století vybudovat.
První písemná zmínka o hradu pochází z roku
1427, kdy jej vlastnil Aleš Škopek z Dubé. Majitelé se v průběhu staletí střídali, až se opuštěný
a chátrající hrad stal podle pověstí sídlem loupeživých rytířů. V roce 1896 zakoupil panství Václav Špaček a zahájil rekonstrukci hradu, kterou
v roce 1918 dokončil jeho syn, který hrad zpřístupnil veřejnosti. V roce 1950 byl hrad znárodněn a teprve roku 2006 se vrátil do rukou dědiců
rodiny Špačkových.
Zámek Kokořín
Zámek ve vsi Kokořín byl postaven v polovině
18. století majiteli panství Sweerts-Sporcky. Jednopatrová barokní budova je obdélníkového půdorysu, z něhož vystupuje na západě krátké křídlo
s koutovými věžemi, nad kterým stojí malá vížka
krytá cibulovou bání s ochozem. K zámku přiléhá
park jenž byl kdysi osázen cizokrajnými stromy
a k jeho výzdobě patřily i klece s exotickou zvěří.
Zámek posléze vlastnil, tak jako hrad Kokořín, bohatý velkoobchodník Václav Špaček ze Starburgu,
jehož erb je nad zámeckou branou a vchodem do
zámku. Po roce 1945 se zámek s dvorem stal majetkem místního JZD. Nyní je zámek v soukromém
vlastnictví a funguje jako penzion.
Zámek Stránov
Zámek Stránov je v květnu přístupný v sobotu
a v neděli od 10 do 16 hodin – poslední prohlídka
začíná vždy hodinu před koncem provozní doby.
Zámek si lze prohlédnout jen s průvodcem, prohlídka začíná vždy v celou hodinu a trvá přibližně 40 minut.
Kavárna Stránov se otevřela 1. 5. 2014, dále
pak dle otevírací doby zámku.

Hrady a zámky
Na Stránově se pořádají různé akce, vždy
od 11.00 do 17.00 hodin, za každého počasí buď
v exteriérech nebo interiérech zámku.
Na místě tvrze byl v letech 1463 – 68 postaven pozdně gotický hrad Nový Stránov. V letech
1545 – 89 byl v majetku Berků z Dubé. Posléze
byl hrad přestavěn na renesanční zámek, později
upravený barokně. Dnešní novorenesanční podobu získal zámek v letech 1890 – 1894 za Marie
z Valdštějna a Vartemberka. V roce 1917 koupil
Stránov prezident Škodových závodů Josef Šimonek a žil zde až do znárodnění zámku v roce
1950. Pak byl zámek využíván jako dětský domov.
Rodině Šimonků se vrátil v roce 2003.
Zámek Liběchov
Původní tvrz z přelomu 12. a 13. století byla ve
druhé polovině 16. století přestavěna na renesanční zámek. V 18. století se ujal správy panství hrabě Jan Jáchym Pachta, po něm jeho syn
Hubert Karel. Kolem roku 1730 barokně přestavěl
zámek i se zámeckým parkem architekt Ferdinand
Maxmilián Kaňka, na výzdobě zámku a parku se
podíleli například sochař Matyáš Bernard Braun,
jehož sochy stojí v parku dodnes, malíři Václav
Vavřinec Reiner a Jan Petr Molitor. Vlevo vedle
zámku stojí bývalé konírny z roku 1781. Po požáru v roce 1811 byl zámek klasicistně upraven
a doplněn díly Josefa Navrátila a Václava Levého.
V roce 1920 koupil zámek ing. František Homolka,
ale roku 1949 připadl zámek státu. V roce 1977

Zámek ve Vidimi

Zámek Kokořín

Hrad Kokořín
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zde byly po rekonstrukci umístěny asijské sbírky
Náprstkova muzea. Povodeň v roce 2002 zámek
i park těžce poškodila. Ani po navrácení zámku
dědicům posledního soukromého majitele nedošlo k zásadním opravám. A v roce 2013 park zasáhla další povodeň.
Zámek přístupný není, jen zámecký park.
Slavín
Nad obcí Tupadly na vrchu Kostelec, na místě staré stejnojmenné tvrze, byla v roce 1840 zahájena
stavba Slavína, kde mělo být umístěno 24 soch
významných postav českých dějin. Neorománská
stavba zůstala nedokončená, z plánovaného počtu
soch se podařilo vytvořit jen část – ty jsou instalovány v Národním muzeu v Praze. Rozsáhlý komplex Slavína se skládá ze jednopatrové zámecké
budovy z roku 1850 s rozsáhlým sklepením, vily
z roku 1930, hospodářského zděného objektu
s dřevěnou přístavbou, špejcharu ze 17. století,
věže a zahradního domku. Věž Slavína, využívaná jako rozhledna, byla hojně navštěvovaná až
do 2. světové války. Po ní připadla Výzkumnému
ústavu půdy, který turistické návštěvy zakázal. Po
roce 1989 byl objekt zprivatizován. V současné
době slouží jako buddhistické meditační centrum
Samadhi a je pro veřejnost nepřístupný.
Zámek Vidim
Ves Vidim je zmiňována už v roce 1294, počátkem 14. století zde stála tvrz, kterou vlastnil
Půta z Vidimi, později Berkové z Dubé. V 1. polovině 18. století byl za
Sweerts-Sporcků postaven barokní zámek
s parkem. Velkou úpravou prošel zámek v roce 1898, kdy bylo přistavěno pseudobarokní
západní křídlo a celý zámek i s přilehlými hospodářskými budovami byl
pseudobarokně upraven.
Park dostal romantizující
podobu s glorietem, litými sochami a vzácnými
dřevinami.
Po roce 1945 sloužil zámek jako politická
škola a ozdravovna.
V roce 1952 převzala
zámek Charita a vytvořila zde domov pro
přestárlé občany. Řádové sestry působily
v Domově až do roku
1992, kdy objekt přešel pod Středočeský
kraj a po částečné rekonstrukci slouží jako
Domov seniorů.
V letech 2008 – 12
prošel rekonstrukcí, ale
současný stav vnějších
omítek napovídá, že se
tyto opravy příliš nepovedly.
Zámek je nepřístupný, omezeně lze nahlédnout do parku.
–myš–
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Motýlci přiletěli

Děti z MŠ Motýlci z Prahy 8, které pobývaly v penzionu v Pavličkách, přijely na návštěvu do chovatelského kroužku v Ekoškole Dubá. Jako dárek
přivezly zvířátkům tvrdý chleba a seno. Mňamky.
Zvědavě nahlížely do rukou strejdy Pavla, který jim
ukazoval gekona Rendyho a malé gekončíky, želvy a šváby, pakobylky. Činčily, křečky a pískomily
hladily u tety Jany. Pak si odvážlivci pochovali ještěrkovce, který se nechal nosit na rameni. Venčení
Fredyho na vodítku a želv na školní zahradě bylo
pro děti velkým zážitkem. Hady si nechaly omotat
kolem těla a vůbec se neostýchaly. Moc se jim od
zvířátek nechtělo, ale čekal na ně Hurvínek v Klubovém domě.
Jana a Pavel Maškovi

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

Matematická olympiáda

Všichni máme v podvědomí březen jako Měsíc knihy. Pro žáky naší školy je to ale měsíc, ve kterém
probíhá většina matematických soutěží.
Matematická olympiáda je pro žáky, kteří mají
rádi zajímavé úlohy. Soutěže se mohou účastnit
všichni od páté až do deváté třídy. Ve školním kole
řeší žáci ve svém volném čase šest úloh a do okresního kola pak postupují ti, kteří odevzdají správné
řešení alespoň čtyř z nich. Nejúspěšnějším řešitelem školního kola je Karel Mareš ze 7. třídy.
Další soutěží, které se účastnili vybraní žáci
5. – 8. ročníku byla Pythagoriáda. Dobrovolníci
řeší 15 příkladů a na jejich řešení mají 60 minut.
Žáci musí prokázat nejen dobrý úsudek, ale i znalosti „kupeckých počtů“, protože při řešení není
dovoleno používat tabulky ani kalkulačku. Správně vyřešená úloha je ohodnocena jedním bodem.
Úspěšným řešitelem školního kola je ten, kdo získá
devět a více bodů. Minimální počet pro postup do
okresního kola stanovuje příslušná komise na základě výsledků v celém okrese. V tomto matematickém klání byla nejúspěšnější 6. třída a nejvíce bodů
získal Michal Stejskal.
Matematického klokana se kromě 1. třídy účastnila celá škola a 1. postupové kolo proběhlo v pátek

Hurvínek
v Dubé

Víte, že Hurvínek má příjmení Spejbl a je mu
88 let a stále chodí do čtvrté třídy? Víte, že pan
Spejbl se jmenuje Josef, je mu 94 let a váží 2
kila? Víte, že Kateřina Hovorková vypadá jako
paní učitelka z první třídy (tvrdil Josífek podle
vlasů)? Víte, že Hurvínek a Spejbl mají svojí planetu?
To všechno a další zajímavosti jsme slyšeli
a viděli na setkání s Hurvínkem ve čtvrtek 3. dubna v Klubovém domě v Dubé. Děkujeme za senzační zážitek Divadlu Spejbla a Hurvínka!
Mgr. Jana Mašková

21. března. Žáci byli podle ročníků rozděleni do čtyř
skupin: Cvrček, Klokánek, Benjamín a Kadet. Při
vstupu do soutěže bylo každému přiděleno 24 bodů.
Při správné odpovědi byly připočítány buď 3, 4 nebo
5 bodů (podle obtížnosti). Za neřešenou odpověď
se neztratil žádný bod, při chybě se jeden odčítal.
A jaké máme vítěze? V kategorii Cvrček, kam patří ti nejmladší, byla nejlepší Magdaléna Středová
ze 3. třídy. Nejúspěšnějším v kategorii Klokánek byl
David Mareš z 5. třídy. Mezi staršími žáky v kategorii Benjamín uspěl Karel Mareš ze 7. třídy, a v kategorii Kadet určené pro nejstarší žáky zvítězila Nikola Dvořáková z 9. třídy.
Všem úspěšným řešitelů gratulujeme a ostatním
účastníkům děkujeme za účast.
Mgr. Miroslava Sochová

Plavání

Celý první stupeň, skoro 100 dětí, jezdil od ledna do března plavat do bazénu v České Lípě.
Plavčíci nás učili kraula, znak, prsa a také šipku.
Plavali jsme skoro ve všech bazénech, co tam
jsou, a na konci jsme měli volno a mohli jsme na
klouzačku i tobogán, což jsme si patřičně užili.
Na závěr jsme dostali „mokré vysvědčení“ se
vzdáleností, kterou jsme dokázali uplavat, rekord byl 550 m!
Děkujeme panu Lupoměskému za bezpečný
odvoz na plavání, městu Dubá za příspěvek, plavčíkům za trpělivost a rodičům, že nám to umožnili a mysleli na to, abychom nezapomněli po ránu
plavky a ručník.
Magdaléna Středová

Dubáček -
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Křestní jména v květnu a jejich význam

(Vybraná jména se vyskytují na Dubsku, v závorce je uveden počet. Zdroj: svatky.centrum.cz)

6. 5. Radoslava (1)

Jméno Radoslava má pozitivní znění, které se
také odráží v jeho významu. Toto jméno má
slovanský původ. Vyvinulo se ze slovanských
slov „raděti” („starat se”) a „sláva”. Novodobější výklad pracuje i se slovem „radovat se”. Jméno se tak vykládá jako „starající se”, „starající
se o slávu”, také „slavící radost”, „radostný”.
7. 5. Stanislav (6)

Stanislav je příjemným mužským jménem.
Jméno má v sobě eleganci a zvláštní charisma, které propůjčuje i svému nositeli. Význam
jména dává svému nsiteli do vínku tvrdost,
pevnost, odhodlání nebo dokonce slávu.
Jméno Stanislav je slovanského původu.
Vzniklo ze dvou slovanských slov. Prvním
je „stano” s významem „pevnost”, „tvrdost”
také „tábor” nebo „stanoviště” a druhým pak
slovo „sláva”. Jméno Stanislav se tedy překládá jako „tvrdý bojovník”, „slavný bojovník”, také „ustav/upevni svoji slávu”, „staň
se slavným”.
9. 5. Ctibor (1)

Jméno Ctibor dnes může znít mírně archaicky, také jeho význam může být pro mnohé
poněkud zastaralý. Který muž by se však neměl chovat čestně? Ctibor je ryze mužským
křestním jménem s archaickou variantou
v podobě jména Stibor.
Ctibor jméno slovanského původu. Vzniklo
ve staroslovanštině složením dvou slov. První část jména pochází ze slovanského slova
„čest“, druhá pak ze staroslovanského „boriti“ s významem „bojovat“. Jméno Ctibor se
tak vykládá jako „bojovník za čest“, „čestný
bojovník“, „bojující za čest“ apod.
10. 5. Blažena (1)

Nositelka jména rozdává ostatním blaho, už
jenom podobou svého jména. Blažena je veselá a radostná, ačkoli částečně může mít i introvertní rysy.
Jméno se vyvinulo z latiny. Ve svém významu
skutečně znamená „blažená“. Pochází z latinského slova „beatus“, které se překládá jako
šťastná, blažená“ nebo „člověk, který přináší
radost“. Stejný význam je přisuzován i latinské verzi jména Beata nebo Beatrix.
15. 5. Žofie/Sofie (1)

Žofie je netradičním jménem. Původem a významově je shodné také se jménem Sofie a jeho variacemi (Sofia, Sophie). Jméno najdeme také
ve slovenštině − jako Žofia.
Jméno pochází z řečtiny. Představuje obdobu
jména Sofie, jeho základem je řecké „sofia”
− „moudrost”. Významem jména Žofie tak je
„moudrá”. Jméno může být chápáno i jako
zkrácená verze.
17. 5. Aneta (3)

Aneta je jménem pro líbeznou ženu. Jeho původ kombinuje francouzský šarm, latinskou

ušlechtilost i hebrejskou tradici. Jméno má
hebrejský původ. Stejně jako jméno Anna
vzniklo z hebrejského „channah“, „hannah“
s významem „milá“, „milostivá“, „milostiplná“ nebo „líbezná“. Z latiny, kdy bylo z původního „hannah“ odstraněno první písmeno
H, vzniklo jméno Anna. Jméno Aneta pochází z francouzské podoby Anette, kdy počeštění znamenalo změnu koncovky a odstranění
dvojité souhlásky.
19. 5. Ivo (1)

Ivo je mužským křestním jménem, které má
svůj ženský protějšek pravděpodobně ve jménu Iveta. Významově příbuzné by pak bylo
i se jménem Yvona.
Ivo má zřejmě germánský nebo keltský původ. Jméno bylo odvozeno od německého
slova „iv“, resp. keltského „íwé“ s významem
„tis“. Jméno by pak bylo mužským protějškem
jména Iveta, které se k nám dostalo přes francouzskou verzi jména – Yvette. Překlad jména by tedy zněl „tisový luk“ nebo také „lučištník“. Další teorie výkladu jméno spojuje
s ruským jménem Ivan. Jednalo by se o zkráceninu tohoto jména, jehož kořeny sahají až
do hebrejštiny. Jméno by se pak překládalo
z hebrejského Jochanán s významem „Bůh je
milostivý“. Tato verze výkladu se uplatňuje
ve slovanských zemích.
20. 5. Zbyšek (2)

jako „svět”, potažmo „svět v míru”). Některé prameny uvádějí, že jméno se mezi Slovany začalo užívat zvláště poté, co Vikingové
ovládli ruské kmeny. Má tedy jít o obdobu
jména Valdemar s významem „velký vládce”
(druhá část jména by pocházela ze starogermánského „mér” − „silný”).
24. 5. Jana (59)

Jana patří k nejoblíbenějším českým jménům. Významově příbuzná jsou i jména Johana, Ivana nebo Hana. Jméno Jana nosily
světice i významné panovnice.
Jméno má hebrejský původ, stejně jako jeho
mužský protějšek Jan. Pochází z hebrejského
„Jochanan“, které se překládá jako „Bůh je milostivý“, „Hospodin je milostivý“ nebo „milostivý dar Boha“. Základem jména jsou hebrejská
slova „Jahve“ (s významem „Bůh“) a „chanan“
překládané jako „smilovat se“ či „milost“.
26. 5. Filip (9)

Jméno Filip má řecký původ. Vzniklo ze dvou
řeckých slov, prvním je „philos“ ve významu
„milovat“ a druhým je „hippos“, které se překládá jako „kůň“. V doslovném překladu jméno Filip tedy znamená „milovník koní“. Přeneseně se jméno vykládá i jako „vznešený“ či
„ušlechtilý“, ve starém Řecku totiž koně vlastnili pouze aristokraté.
28. 5. Vilém (1)

Vilém je neobyčejným jménem, které svému
nositeli přináší mj. pevnou vůli a odhodlání.
Francouzskou podobou jména je Guillaume,
italskou Guiglielmo, španělskou Guillermo,
portugalskou Guilherme.
Jméno má germánský původ. Vzniklo ze
staroněmeckého jména Willahelm, které se
21. 5. Monika (8)
vyvinulo ze slov „willo” („vůle”) a „helm”
Španělskou verzí je Mónica, francouzskou Mo- („přilba”). Jméno Vilém se tak překládá jako
nique. Toto jméno se pojí se třemi možnými te- „mou záštitou je má vůle”, také „člověk pevoriemi výkladu. Původ jména může být v řec- né vůle”.
kém slově „monos”. Jméno Monika by se pak
překládalo jako „sama”, „osamělá”, také „je- 31. 5. Kamila (1)
diná” nebo „jedinečná”. Další výklad spojuje Původ nacházíme v latině. Nejčastěji je spojméno s latinským slovem „monere” (v překla- jováno se slovem „camilla“, které se překládu „radit”, „poradit”). Jméno Monika by se pak dá jako „osoba vznešeného původu“. Původvykládalo jako „radící” nebo „rádkyně”. Existu- ně šlo o označení chlapců a dívek, kteří měli
je však i výklad, který jméno Monika překládá díky vznešenému původu právo sloužit posvátnou chrámovou službu. Jméno Kamila
z fénického jazyka jako „bohyně”.
tak lze přeneseně přeložit také jako „služeb22. 5. Emil (1)
nice v chrámu“. Další teorie překládají jméno
Křestní jméno Emil je původem z latiny. Bylo z latiny jako „dívka svobodných rodičů“ nebo
odvozeno z římského rodu Aemilus, tedy se jako „heřmánek“. Camillus je totiž latinským
dá přeložit jako „z rodu Aemilů“. Toto jméno označením pro tuto léčivou bylinku. Možných
vzniklo ze slova „aemilianus“, které se z lati- výkladů jména je však ještě víc. Jméno Cany překládá jako „pracovitý“, „horlivý“ nebo millus totiž bylo původně užíváno jako rodo„soutěživý“.
vé jméno jednoho římského rodu. Jeho původ
je zřejmě etruský. Zde mělo význam „Mer23. 5. Vladimír/Vladimíra (14/3)
kur“. Jméno Kamila tak lze přeneseně přeloVladimír je populárním slovanským jménem, žit i jako „božská“, „zářivá“. Některé výklady
které má i slovanský původ. Vykládá se jako jména nás však zavádějí do arabštiny. Jméno
„vládce míru”, také „mocný” nebo „vládce by se pak z arabštiny překládalo jako „dokosvěta” („mír” se ze staroslovanštiny překládá nalý“ či „kompletní“.
Jméno Zbyšek má slovanský původ. Jméno,
které je dnes oblíbené zejména v Polsku,
vzniklo ze jmen Zbyhněv či Zbyslav. Jeho výklad není jednoznačný, bývá spojován se slovem „hněv”. Zbyšek se tak vykládá jako „hněvivý”, „hněv posilující” nebo „rozčilený”.

Dubáček -
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Důvěřivost se nevyplácí

V televizi o tom slýcháme každou chvíli a asi všichni si říkáme, že je to zavrženíhodná věc, která
se přímo nám snad nikdy nestane. To je však omyl, a to už jsem na vlastní kůži poznala i já. Sama
jsem se totiž stala obětí zlodějky, ženy, kterou znám celá léta. Nikdy by mě nenapadlo, že by mohla
využít mé důvěřivosti a prachsprostě mě okrást. Co se vlastně stalo? Přestože, jsem o pomoc chtěla
požádat někoho úplně jiného, zlodějka Dáša se nabídla, že mi pomůže vybrat peníze z bankomatu,
já jí nic netušíc dala svou kartu a ona mi ji poté vrátila se slovy, že na účtu žádné peníze nemám.
Z výpisu jsem později zjistila, že to pravda nebyla. Ptám se, proč zrovna já? Protože jsem jí důvěřovala? Nejspíše proto. Naletěla jsem člověku, co nepracuje, kouří trávu, hraje automaty… No jistě,
kde by na to brala peníze? I vlastní matku okradla, tak proč ne mne, důvěřivou důchodkyni? Věřila
jsem a takhle dopadla. Proto prosím všechny důchodce, a nejen je, nebuďte důvěřiví, ať neskončíte
jako já nebo i hůře. Dejte si pozor i na lidi, o kterých si myslíte, že je „znáte“.
Anna S.
PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

PRODEJ SLEPIČEK

Drůbež Červený Hrádek,
firma Dráb, oznamuje svým
zákazníkům, že opět prodává slepičky
snáškových plemen Lohman hnědý,
Tetra hnědá a Dominant černý, modrý,
žlutý, kropenatý a bílý.
Stáří 15 až 20 týdnů.
Cena 149,- až 185,- Kč/ks, dle stáří.
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř
dospělé slepičky pouze z našeho chovu!
Prodej se uskuteční
v sobotu 17. května a 14. června 2014
v Dubé
u kostela od 13:15 hod.
Při prodeji slepiček výkup králičích
kožek, cena dle poptávky
Případné bližší informace
Po - Pá 9.00 - 16.00 hodin
na tel: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

ČESKÁ LÍPA

KD Crystal
NA STOJÁKA LIVE
9. 5.2014 od 20:00
Znáte z HBO a ČT2. Účinkují: Iva Pazderková,
Daniel Čech a Dominik Heřman Lev.
Vstupné v předprodeji 220,- Kč, na místě 260,- Kč
BANÁNOVÉ RYBIČKY
19.5.2014 od 19:00
One woman show.Vtipná, populární a neotřelá
moderátorka Halina Pawlowská ve svém zábavném pořadu.
Vstupné: 190,- Kč
Jiráskovo divadlo
MEFISTO
22.5.2014 od 19:30
Příběh jedné kariéry odehrávající se na poza-

Kultura

dí nástupu totalitní moci. Román Klause Manna
patří k nejzajímavějším dílům světové literatury.
Zobrazuje příběh talentovaného herce Hendrika
Höfgena, který podlehne bezmezné ctižádosti,
a obětuje tomu nejen své morální zásady, politické přesvědčení a umělecké ambice, ale i osobní život svůj a svých blízkých. V hlavní roli diváci
uvidí Jiřího Langmajera j.h. Dále hrají: Klára Issová, Petra Horváthová, Zuzana Slavíková, Kateřina Macháčková, Radek Valenta a další.
Vstupné: 350,- Kč

ÚŠTĚK

Galerie U Brány
2. 5. – 19. 6. 2014
Blanka Bohdanová – Obrazy
snový svět herecké legendy a malířky citlivě přenesený na plátno, vlastní výběr samotné autorky.
Jiří Langmajer jako Mefisto

DOKSY

Otvírání jezera v roce 2014
sobota 17. května od 14 hod. hlavní pláž Máchova jezera

MŠENO

Rybářské závody + zábava hráz rybníka Jezero ve Mšeně
17. 5. 2014 6:00 - 18. 5. 2014 00:00
Jarní večer s flétnou a kytarou
evangelický kostel ve Mšeně
17. 5. 2014 17:00 - 19:00
Dětský den lesopark Debř
24. 5. 2014
XI. burza historických vozidel a náhradních dílů
31. 5. 2014 6:00 -18:00
Mšeno, sportovní stadion
JAWA - MOTO - ČZ VETERÁN CLUB MŠENO
mšenský plochodrážní stadion. přístup pro veřejnost již od 6 hodin ráno občerstvení zajištěno

KOKOŘÍN

Hrad Kokořín
24. 5. 2014
Kokořín - Jazzový koncert - Laco Deczi
Galerie Truhlárna Kokořín
29. 5. 2014 od 9 hod.
Kokořín - Seminář „Učíme se filmem“
Přijďte diskutovat o moderním přístupu k rekonstrukcím i nové výstavbě na venkově, o rozvoji regionální produkce, o nevyužitých objektech
vhodných pro podnikání, o možnostech vzájemné spolupráce…

VYSOKÁ

Dům řemesel Arcadis
7. 6. 2014
Vernisáž keramiky
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Pavel Švec v Galerii Pošta

Malíř Pavel Švec pochází z Prahy, nyní žije s rodinou na Mělníce. Láska k přírodě mu určila nejen povolání, ale i náplň volného času. Pracuje
jako chovatel zvířat v pražské ZOO, mimoto se
věnuje ornitologii, entomologii, botanice, i krajině jako celku. Vztah ke krajině se odráží v jeho
tvorbě. Jako autodidakt si cestu ke krajinomalbě
našel prostřednictvím pardubického malíře Mgr.
Václava Žemly a pozorným vnímáním přírody
a jejího ztvárnění výnamnými českými krajináři
19. a 20. století. Technikou pastelu se snaží zachytit krásu krajiny, do které
se vydává na toulky se skicákem a fotoaparátem. Inspiruje ho Podřipsko, Kokořínsko, Mělnicko, ale také oblast Horního Bradla v Železných horách, kde
spoluzaložil výtvarnou skupinu TILIA – Psanci ze Železných hor.
Galerie Pošta nabízí návštěvníkům možnost seznámit se s tvorbou Pavla Švece na výstavě, která bude zahájena v pátek 9. května od 18 hodin
a potrvá do 7. června. Galerie je přístupná vždy ve středu a v sobotu od 9
do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin. Jiný termín prohlídky je možné
si dohodnout na telefonním čísle 607 138 832.
–myš–

Čyři dohody
s Jaroslavem Duškem
Jiráskovo divadlo uvede 18. června v 19 hodin kultovní představení Jaroslava Duška Čtyři dohody.
Spoluúčinkují: Pjér La Š´éz a Zdeněk Konopásek, světelný design Viktor Zborník, zvuk Martin Dušek.
Ve Čtyřech dohodách odhaluje Don Miguel Ruiz zdroj omezujících názorů, které připravují o radost a vedou ke zbytečnému utrpení. Čtyři dohody založené na staré toltécké moudrosti, nabízejí silný kód chování, který dokáže
rychle proměnit náš život v nový prožitek svobody, opravdového štěstí a lásky.
Nehřešte slovem, neberte si nic osobně, nevytvářejte si žádné domněnky, dělejte vše, jak nejlépe dovedete. Hra je zpracována velmi odlehčeně, promítne se v nadsázce, volně zpracovaná, improvizujeme.
Předprodej vstupenek a více informací na www.cl-kultura.cz
Barbora Neumannová

Banánové rybičky

Halina Pawlowská je česká spisovatelka, scenáristka, publicistka a vydavatelka. V Kulturním domě Crystal uvede 19. května od 19 hodin svou one
woman show Banánové rybičky.
Narodila se v Praze jako jediná dcera ukrajinského emigračního básníka Vasila Kločuraka, který pocházel z Podkarpatské Rusi a byl bratrem
politika Štefana Kločuraka, a středoškolské učitelky Herrové. Po základní škole v Ječné ulici přestoupila na jazykovou základní školu v Ostrovní
ulici a posléze na gymnázium, po kterém vystudovala scenáristiku a dramaturgii na FAMU.
Za svoji literární a jinou činnost obdržela řadu ocenění, například v roce 1994 Českého lva v kategorii Nejlepší scénář za film Díky za každé
nové ráno a dvakrát po sobě televizní ocenění TýTý – Pořad roku za talk-show Banánové rybičky, kterou Česká televize vysílala od roku 1999 do
Vánoc 2007.
Vstupenky v předprodeji na www.cl-kultura.cz
Barbora Neumannová

Nález dřevořezby na Bezdězu

Kastelán státního hradu Bezděz pan Jurička objevil
v prostorách hradu vzácnou dřevořezbu, která patří
do souboru čtrnácti dřevořezeb, které tvořily výzdobu kapliček lemujících cestu na Bezděz. Dřevořezby zobrazovaly Křížovou cestu, nalezená zachycuje
výjev Kladení Krista do hrobu. Dřevořezba pochází
z konce 17., či začátku 18. století a považovala se
od cca 60. let minulého století za ztracenou.
Kapličky nechala v roce 1686 postavit hraběnka Marie Anna z Valdštejna. Kapliček je celkem
patnáct a lemovaly cestu desetitisíců poutníků,
kteří přicházeli na Bezděz, aby se poklonili černé
foto Jiří Holub

Dubáček

Madoně Montserracké, která sem byla přinesena
v roce 1666 řádem montserratských benediktinů.
Kapličky byly vyzdobeny nejprve malbami a později dřevořezbami s výjevy ukřižování Krista – Křížovou cestou od neznámého autora. Dřevořezeb
bylo čtrnáct, v patnácté kapličce u brány hradu
byla umístěna soška Panny Marie.
Dřevořezby v kapličkách přežily nejenom celé
18. a 19. století, ale i druhou světovou válku.
V průběhu padesátých a šedesátých let 20. století se ale začaly ztrácet a tak je tehdejší kastelán Bezdězu postupně vynosil na hrad, kde byly
vystaveny v Purkrabském paláci, i zde
se ale pravděpodobně některé ztratily
a proto byly zbývající – celkem jedenáct – odvezeny do Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, kde jsou
vystaveny v Biberově kapli.
Dochované reliéfní dřevěné desky
jsou vyrobeny z borového dřeva v tmavě hnědém tónu (1 000 x 620 mm).
Reliéfy jsou vsazeny do širokého, mohutného rámu, v jehož spodní části je
vsazen pás světlejšího dřeva s textem – názvem výjevu. Ve Vlastivědném muzeu v České Lípě chybí III., V.
a XIV. zastavení – právě toto zastavení

bylo na Bezdězu nalezeno.
Současný kastelán Jan Jurička našel v roce
1983 po dřevořezbách ještě tři prázdné rámy,
které pečlivě uschoval. Letos 20. března, při
pracích před zahájením sezóny, objevil jednu
z postrádaných dřevořezeb, konkrétně s výjevem
Kladení Krista do hrobu. Dřevořezba je ve velmi
zachovalém stavu. V současné době na ní pracují
restaurátoři, bude vložena do jednoho z uschovaných rámů, ale pro svou vzácnost a výjimečnost nebude trvalou součástí hradní expozice,
ale bude veřejnosti ukazována při mimořádných
příležitostech. Tou první bude sobota 9.8.2014,
kdy správa hradu chystá velkou kulturní akci při
příležitosti 750 let od podepsání zakládací listiny
hradu králem Přemyslem Otakarem II.
K přesnému místu nálezu kastelán Bezdězu
říká: „Byla to obrovská náhoda, že jsem si dřevořezby všiml, neboť byla na místě, kam se běžně
nechodí a vlastně jsem vůbec netušil, že by zde
mohl být nějaký historický předmět. Přesné místo
prozradit nechci, obávám se, že by nenechaví turisté požadovali místo vidět a nedbali bezpečnostních
opatření, také se bojím „hledačů dalších pokladů“.
Bylo to v areálu hradu, ale místo zůstane známé
mně, hradu a vybraným pracovníkům NPÚ.“
Mgr. Bc. Lucie Bidlasová

Dubáček -
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Den vody

Den vody u prvňáků
Nejprve jsme si povídali o významu vody pro
všechny živočichy a rostliny. Pak jsme hledali
místa, kde se setkáme s vodou doma i ve škole.
S vodou se musí šetřit – to nám napovídají i tabulky u vodovodních kohoutků všude ve škole.
Není pro všechny lidi na světě samozřejmé otočit kohoutkem a mít vodu.
Poslechli jsme si příběh kapičky Járy = koloběh vody v přírodě. Zahráli jsme si na kapičku
Járu – nejprve tulení se k sobě jako pramínek.
Pak chození po třídě = teče potůček, stojíme
u sebe s rukama nahoře = rybník, chození po
třídě a šustění = moře, vyskakování = vypařování, uzavřený kruh = mrak, tleskání = prší. Každý
si pak svoji kapičku Járu namaloval.
Bylo to úžasné, zábavné i poučné.
Mgr. Jana Mašková

kého skladatele Bedřicha Smetany a písně Prší,
prší a Prší krásně. Na závěr jsme si ještě řekli,
jak je voda potřebná a důležitá a kolik je potřeba
vody k výrobě např. papíru, cukru a mléka.
Žáci druhé třídy a Gabriela Havránková

Den vody ve 2. třídě
Ve středu 26. března jsme ve 2. třídě věnovali tématu voda čtvrtou hodinu. S paní učitelkou
Wagenknechtovou jsme si povídali o koloběhu
vody v přírodě, potom jsme si povídali, kde všude
můžeme vidět vodu. Když jsme vybarvovali obrázek, poslouchali jsme u toho skladbu Vltava čes-

Žáci 6. třídy dělali v hodině fyziky laboratorní
práci zaměřenou na objem kapaliny. K měření
objemu pomocí odměrných válců použili vodu.
Nejprve si ji napustili do kádinky a pak vždy
část odlili do válce. V něm určovali objem vody
v mililitrech.

Dnes jsme splnili úkol Den vody. Projektík
proběhl v hodině matematiky v 5. třídě.
Děti pracovaly ve dvojicích. Typovaly, kolik
vody se spotřebuje při různých činnostech v domácnosti, porovnávaly se správnými údaji. Dále
jsme se seznámili se spotřebou vody při výrobě
potravin. Potom jsme počítali slovní úlohy s vodou – potřeba vody na zalévání zahrady, kolik
vody vykape z kapajícího kohoutku a porovnávali
jsme velikosti jezer apod. V poslední úkolu žáci
vytvořili výstup.
Liduška Kadlečková

V rámci tématu v občanské výchově Naše
vlast si žáci 7. třídy zasoutěžili ve znalostech českého vodstva. Aktivity jsme
rozšířili i o vodní toky a plochy světa,
provedli jsme srovnání, brainstorming
a závěrečnou diskusi.
8. třída se Týdne vody účastnila v pátek 28. března. V projektu Nevšední matematika všedního dne jsme se věnovali
tematickému celku Provoz akvárií.
Počítali jsme, kolik Kč zaplatí škola za vodu při její výměně v akváriích
během jednoho měsíce a během jednoho roku.

Sedmá aktivita

…přivedla děti a rodiče z první třídy do knihovny v Dubé. Knihovnice Lucka seznámila všechny dospěláky i děti s půjčováním knížek. A věřte nebo ne, byli tu i někteří poprvé. Lovci perel
je celorepubliková soutěž pro děti, do které se
mohou zapojit i ti nejmenší. Rodiče si odnesli
důležité informace.
Pak došlo na soutěž. Rodič a dítko hledali
společně „perlorodky“, knížky zařazené do sou-

těže. Každá dvojice měla za úkol najít podle autora a titulu příslušnou knížku. Všichni hledali
a hledali a nacházeli. Jen v případě Exupéryho
– Malý princ nikdo nemohl najít, ať hledali, jak
chtěli. Zatoulal se Lucce do košíku mezi knížky,
které potřebují nový obal. Tak se tedy pátrání
uzavřelo a odměny byly rozděleny.
Děkuji rodičům za čas prožitý s dětmi.
Mgr. Jana Mašková

Třešňová alej

V areálu kolem unikátní historické památky města
Dubá – sušárny chmele – vyroste třešňová alej.
V pátek 11. dubna se na její výsadbě podílela
i děvčata ze sedmé třídy Ekoškoly Dubá. Třešně dodala společnost Čmelák Liberec, se kterou škola spolupracuje. Bylo vysazeno celkem
16 stromků a děvčata si vyzkoušela, že vysadit
stromek není jen tak jednoduché a lehké. Přesto
se aktivně zapojila.
Přejeme stromečkům dobrý růst a věříme, že
alej přinese potěšení všem kolemjdoucím.
Mgr. Jana Mašková
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Kvak ve škole

Ekoškola Dubá se již od roku 2003 věnuje pomoci při jarním tahu žab. Na svém kontě má už
8 750 zachráněných žabek! Přesto, že už o žabkách děti vědí spoustu informací, uvítaly setkání
na téma Obojživelníci, které škole nabídla Agentura ochrany přírody a krajiny ČR z Liberce, zastoupená Bc. Lenkou Zadrobilovou. Dozvěděly se
jak dlouho trvá, než se žabky vydají na rozmnožovací cestu k vodě, kde a jak přezimují, kolik žabích kluků připadne na jednu žabku, které nožičky rostou dřív, zda přední nebo zadní a spoustu
dalších zajímavostí. Nadšené byly děti i paní učitelky. Děkujeme moc za skvělý program.
Letošní pomoc při jarním tahu byla opravdu
vydatná. Kvakušek naskákalo opravdu mnoho.
Celkový součet je 2 133! Takový počet tu ještě
nebyl. Je vidět, že každoroční pomoc dětí z Ekoškoly Dubá přináší své výsledky. Žabí populace
se aktivně
množí a nekončí jen na silnici. Za
období od roku 2003 do
2014 tak celkový
sumář vzrostl na
8 750!
Děkuji všem
dětem z I., III.,
IV., V. a VI.
třídy, dále pak dětem
z MŠ Dubá. Zvláštní poděkování patří Kubovi a Barunce Matýsovým, kteří usilovně sbírali kvakušky
z úvozu u zahrádek a ze
silnice. Díky jim tak přišlo 417 žabek do rybníka. Děkuji i všem učitelům za ochotu věnovat
svůj čas této aktivitě.
Mgr. Jana Mašková

Co je to nuda?

Tak to fakt nevíme. V chovatelském kroužku Ekoškoly Dubá jsme se s jarem uvítali pracovně.
Vyrobili jsme hmyzí hotely a připevnili na školní
zahradě. Že nevíte, co to je hmyzí hotel? Bednička, vystlaná šiškami, špejlemi, klacíky, papírovými tunely, drobnými kamínky apod. V hotýlku
se pak usadí nejmenší hmyzí drobotina, kterou
budeme pozorovat. Zjistíme, že je opravdu zajímavá, a říkat o hmyzácích „fuj“ je opravdu vizitkou neznalosti.
Venkovní počasí nás zlákalo k soutěžím (oblíbená na fenky a psy, na pavouky) a k poznávání rostlin. Na své zvířecí miláčky jsme mysleli a natrhali jsme jim pampeliškové lupeny. Jo,
a to všechno během jedné schůzky! Přijďte se
juknout a pobýt.
Jana, Pavel, děti
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Sport
ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN SHOTOKAN
PRAŽSKÝ POHÁR KARATE – 5. DUBNA 2014

5. dubna 2014 se dubští karatisté již tradičně zúčastnili Pražského poháru karate. Po několikaměsíční dřině při trénincích, pět mladých karatistů
složilo před samotnou soutěží zkoušky na vyšší technický stupeň. V konkurenci pěti klubů z celé republiky si celý tým vedl velice úspěšně. Závodilo
se v disciplínách kata, kata tým, kumite, jiu ippon kumite a enbu. Zkušení závodníci i začátečníci dohromady přivezli z Prahy celkem 59 medailí.
Všechny medaile sice nebyly zlaté, ale jak my karatisté říkáme: “Nemusí pršet, jen když kape.“ Úspěšný byl i trenér klubu Marek Hruška, který v kata
vybojoval mezi seniory stříbrnou medaili a zvítězil v kumite, kdy svého prvního soupeře porazil v rekordním čase pouhých 15 vteřin a to efektním
kopem ura-mawashi-geri na hlavu soupeře.
Vítězům gratulujeme a děkujeme rodičům za podporu. Za KK Beringin Bára Tomášková
mladší žáci kata jednotlivě 9. kyu
1 Buček František KK Beringin
2 Buček Vojtěch KK Beringin
3 Macura Matěj KK Beringin
mladší žáci kata jednotlivě 5. kyu
1 Hruška Marek ml KK Beringin
mladší žákyně kata jednotlivě
1 Hrušková Claudie KK Beringin
mladší žákyně kata jednotlivě 6-3. kyu
1 Hrušková Natálie KK Beringin
3 Mojteková Eliška KK Beringin
žáci kata jednotlivě 9 kyu
2 Dunka Petr KK Beringin
starší žáci kata jednotlivě 7-4 kyu
3 Exner Thimotei KK Beringin
4 Krejčí Filip KK Beringin
starší žáci kata jednotlivě 3 kyu
1 Dalecký Karel KK Beringin
2 Horský Jan KK Beringin
3 Veselý Theodor KK Beringin
4 Tomášek Václav KK Beringin
starší žákyně kata jednotlivě 4-3 kyu
1 Podráská Marie KK Beringin
kadet kata jednotlivě
3 Dalecký Lukáš KK Beringin
senioři kata jednotlivě
2 Hruška Marek KK Beringin
KATA TÝM 2
1 Hrušková Claudie + Hrušková Natálie + Hruška Marek
2 Buček Vojtěch + Buček František+Macura Matěj
KATA TÝM 4
1 Mojteková Eliška+Podráská Marie+Hrušková Natálie

KATA TÝM 5
1 Hruška Marek +Dalecký Karel+Krejčí Filip
2 Dalecký Lukáš + Dalecký Karel+Veselý Theodor
3 Timotei Exner+Dunka Petr+Tomášek Václav
4 Horský Jan +Veselý Theodor+Tomášek Václav
ENBU MIX
1 Natalie Hrušková - Marek Hruška ml. KK
Beringin
2 Karel Dalecký-Marie Podráská. KK Beringin
3 Eliška Mojteková - Horský Jan KK Beringin
ENBU CHLAPCI
1 Filip Krejčí-Marek Hruška ml. KK Beringin

2 Petr Dunka-Václav Tomášek. KK Beringin
3 Lukáš Dalecký-Karel Dalecký. KK Beringin
4 Veselý Theodor-Timotei Exner. KK Beringin
mladší žákyně jyu ippon kumite
1 Natálie Hrušková KK Beringin
2 Podráská Marie KK Beringin
3 Eliška Mojteková KK Beringin
starší žáci JYU IPPON KUMITE
1 Tomášek Václav KK Beringin
2 Dalecký Karel KK Beringin
3 Krejčí Filip KK Beringin
senioři KUMITE
1 Hruška Marek KK Beringin

