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LETNÍ KULTURNÍ AKCE
V AUTOKEMPU DUBÁ  NEDAMOV
18.7.
Pivní slavnosti
1.8.
Taneční večer v Nedamově
7. – 8.8. Mezinárodní jazzové dny
Dubá - Nedamov
22.8.
Taneční večer v Nedamově
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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, hned v úvodu tohoto sloupku bych vás chtěla informovat o dalším velkém úspěchu, kterého se nám podařilo dosáhnout. Získali jsme totiž dotaci, díky níž budeme moci realizovat projekt nesoucí název
„Energeticko-úsporná opatření na objektech v areálu MŠ Dubá“. Předmětem
této zakázky, na níž bylo vzhledem k finanční náročnosti vypsáno velké výběrové řízení, je zateplení svislého obvodového pláště jednotlivých objektů, zateplení střešních konstrukcí
a provedení výměny výplní okenních i dveřních otvorů. Tato
akce si vyžádá náklady v přibližné výši 6.579 tisíc Kč bez
DPH, přičemž evropská dotace z Operačního programu životní prostředí, jíž jsme na tuto akci získali, pokryje až 85
% uznatelných nákladů. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 23. června, hodnotící komise po otevření obálek
důkladně zvážila, koho doporučí zastupitelům ke schválení
jako zhotovitele. Vzhledem k tomu, že další řádné zasedání
zastupitelstva je naplánované až na září, bylo nezbytné svolat
zastupitele k mimořádnému zasedání na červenec. Smlouva
ovšem může být podepsána až po uplynutí lhůty pro případné podání odvolání. Proto v tuto chvíli (konec června) nedokáži s přesností říci, kdy budou práce v areálu MŠ zahájeny,
ani kdy bude z důvodu prací uzavřena místní knihovna. Jisté
však je, že se práce protáhnout i do nadcházejícího školního roku, tudíž je velice pravděpodobné, že provoz MŠ bude
v návaznosti na realizace celé akce částečně omezen a dojde
i k dočasnému slučování jednotlivých oddělení. Přesnější informace získají
rodiče v průběhu následujících týdnů přímo ve školce. Věřím, že vše půjde
podle plánu a s výsledkem budeme všichni velice spokojeni.
Další informace bude ze zcela jiného soudku. S radostí vám mohu oznámit, že po loňském výpadku se naše město opět ocitlo mezi finalisty sou-
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těže Zlatá popelnice, tentokráte za rok 2014. Návrat to byl velkolepý, neboť jsme se umístili na krásném pátém místě, což nás nesmírně potěšilo.
V této soutěži je posuzována výtěžnost tříděného odpadu ve všech městech a obcích Libereckého kraje. Konkurence je tudíž obrovská a nutno
podotknout, že poslední ročníky s přehledem vyhrávají především města
a obce umístěné v rekreačně a turisticky vyhledávaných (dá se říci již horských) oblastech, kde je výtěžnost zejména skla prakticky nepřekonatelná.
Dubá se vyjma ročníku 2013 drží v této soutěži již od slavnostního vyhlášení za rok 2008, a to už je pořádně dlouho. Za tento
úspěch ovšem vděčíme především vám, občanům, kteří
přistupují k problematice odpadového hospodářství zodpovědně, a kteří poctivě třídí odpady. Bez vás bychom jen
stěží takového úspěchu dosáhli, a proto prosím přijměte
mé upřímné poděkování. Doufejme, že stejně dobrého,
ne-li lepšího umístění budeme dosahovat i nadále.
V sobotu 4. července se v Dubé odehrála první z velkých letních kulturních akcí, a to sice Letní slavnosti. Pořádání a organizace takové akce není vůbec jednoduchá, proto bych tímto chtěla poděkovat všem, kteří se
na přípravě slavností podíleli, i těm, kteří si je nenechali
ujít jako diváci.
Další z blížících se akcí jsou již tradiční Pivní slavnosti, které se uskuteční v našem autokempu již 18. července, a na které jste rovněž všichni srdečně zváni. Zároveň
bych vás chtěla upozornit na 21. ročník Mezinárodních
jazzových dnů Dubá – Nedamov, které se budou konat
začátkem příštího měsíce, a to 7. a 8. srpna. Program jazzových dnů naleznete již v tomto vydání Dubáčku.
Přeji vám mnoho krásných a slunných červencových dnů a těm z vás,
kteří se právě chystají na dovolenou, ať už v zahraničí nebo v naší republice, přeji šťastnou a bezpečnou cestu i návrat domů.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

škody, uchráněn majetek ve výši 400.000,- Kč. Příčina vzniku
byla nedbalost – nevymetení komínového tělesa a spalování nevhodných materiálů.
l Dne 11.5.2015 od 09:10 do 10:04 hodin vyjela jednotka
k technické pomoci do Poštovní ulice v Dubé s technikou RZA
I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a
provedeném průzkumu byl zjištěn nefunkční a ucpaný kanál.
Jednotka pomocí elektrické centrály a kalového čerpadla provedla jeho
odčerpání.
l Dne 11.5.2015 od 10:15 do 13:40 hodin vyjela jednotka k monitoringu povodí Liběchovky ve správním území města Dubá s technikou RZA I
Nissan Patrol v počtu 1 + 1. V rámci povodňové prohlídky byla provedena
kontrola technického stavu propustí, můstků a vodních nádrží. Na místě
byla pořízená fotodokumentace, která byla zanesena do „Povodňového
plánu města Dubá“.
l Dne 14.5.2015 od 08:31 do 11:34 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na Panskou Ves s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 4. Po
příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byly zjištěny dva nebezpečně vyvrácené stromy, které byly zavěšeny v dalším porostu. Hrozilo
nebezpečí pádu na místní komunikaci. Z bezpečnostních důvodů byla na
místo vyžádaná věcná pomoc od pana Jiřího Bukovana z Dubé s malotraktorem opatřeným kladkou na stahování dřeva. S technikou bylo provedeno

Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá v květnu
l Dne 3.5.2015 od 11:26 do 12:16 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy číslo 9 v KÚ Dubá s technikou CAS-25 Liaz
v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla
zjištěna technická závada na nákladním vozidle s únikem motorové nafty.
Jednotka provedla likvidaci úniku ropného produktu pomocí 60-ti kg sorbentu ECO-DRY. Před odjezdem byl proveden úklid komunikace. Místo
zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Dne 7.5.2015 od 22:10 do 8.5.2015 01:51 hodin vyjela jednotka k požáru do obce Heřmánky s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár sazí v komínovém tělese. Lokalizace a následná likvidace požáru byla provedena
pomocí kominického nářadí z výškové techniky Hasičského záchranného
sboru ÚO Česká Lípa. Po vychladnutí komínového tělesa bylo provedeno
vybrání popela a zbytku sazí. Na místě byl nařízen zákaz používání do
provedení revize odborně způsobilou osobou (kominíkem). Požár byl beze
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postupné zajištění obou stromů proti samovolnému pádu, přitažení a následné odtažení části kmenů stromů mimo komunikaci a úseku bez skal.
Jednotka pomocí motorových řetězových pil provedla bezpečné skácení
obou stromů, rozřezání kmenů a odstranění z komunikace. Na místě byla
pořízena fotodokumentace a zápis dle „Zákona o ochraně přírody a krajiny“ číslo 114/1992 Sb. zákonů ve znění pozdějších právních předpisů.
l Dne 16.5.2015 od 16:30 do 17:38 hodin byla jednotka vyžádaná k technické pomoci – zajištění toulavého psa z Českolipské ulice v Dubé. Pes byl
odveden a dán do kotce města Dubá, kde mu bylo dáno krmivo a voda.
Majitel psa z Osinalic byl telefonicky informován o nálezu a psa si následně vyzvedl.
l Dne 17.5.2015 byl ve 13:28 hodin Krajským operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje vyhlášen požární poplach
z důvodu požáru travního porostu v KÚ Bezděz. Před výjezdem byla jednotce do 17:16 hodin nařízená záloha na vlastní stanici z důvodu zajištění
požární ochrany v KÚ Doksy, Žďár a Jestřebí.
l Ve dnech 16.5.2015 od 19:21 do 17.5.2015 11:52 hodin vyjela jednotka
k požáru lesního porostu do KÚ Blatce (Šedivé stěny) s technikou CAS-32 T 148 a RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 6. Po vyhledání přístupové cesty pro
mobilní požární techniku, příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byl zjištěn požár na rozloze cca 2 ha, při kterém hořelo: lesní hrabanka, nižší
porost, klestí a mladina ve skalnatém terénu. Do setmění byla provedena lokalizace požářiště pomocí tří
proudů „C“. Na doplňování vody byla zřízena čerpací
stanice pomocí čerpadla PS-12 na rybníku v Tuboži. Likvidace požáru byla provedena následující den
pomocí čtyř proudů „C“. Předběžná škoda byla odhadnuta na 50.000,- Kč, uchráněn okolní porost v
hodnotě 300.000,- Kč. Příčina vzniku požáru byla
hrubá nedbalost, otevřený plamen, který se rozšířil
z nehlídaného ohniště. Místo zásahu bylo protokolárně předáno správci polesí velitelem zásahu s nařízenou dohlídkou požářiště.
l Ve dnech 18.5.2015 od 15:10 do 19.5.2015 16:

JUBILEA

Demian Ivan, Dražejov 80let
Mertin Vladimír, Korce
Hrabě Jiří, Zakšín
Bačovský Václav, Deštná 75 let

NAROZENÍ

Pinc Jakub, Dřevčice
Kolomazník Matyáš, Dubá

ÚMRTÍ

Borovec Bohuslav, Sušice

58 hodin vyjela jednotka k požáru lesního porostu v „Polesí Obrok“ s technikou CAS-32 T 148 a RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 5. Při vyhledávání místa požářiště byly zjištěny dva nezávislé požáry v prostoru Vlhošť a
Skalka. Po domluvě s velitelem z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká
Lípa naše jednotka byla odeslána k požáru v KÚ Skalka u Blíževedel. Sraz
jednotek byl určen v obci Domašice, ze kterých bylo provedeno vyhledávání místa události s přístupovou cestou pro mobilní požární techniku se
správcem polesí panem Tomášem Stejskalem z Dubé. Po vyhledání místa
události a přístupové cesty v prostoru vrchu „Necky“ byl zjištěn požár na
ploše cca 2,4 ha, při kterém hořelo: lesní hrabanka, borůvčí, nižší porost,
klestí a mladina ve skalnatém a špatně dostupném terénu s převýšením
80-ti metrů. Místo zásahu bylo rozděleno do dvou požárních úseků. Lokalizace do doby setmění byla provedena čtyřmi proudy „C“. Na doplňování
vody byla zřízena čerpací stanice pomocí čerpadla PS-12 na rybníku v obci Tuhanec. Na místě mimo naší jednotky zasahovaly 18.5.2015: JSDHO
Tuhaň a Holany. Velitel zásahu žádal z důvodu rozlohy požářiště Krajské
operační středisko HZS Libereckého kraje o posilové jednotky. Tato žádost

mu byla zamítnuta s odůvodněním, že další jednotky zasahují u požáru na
Vlhošti, který měl rozlohu 1 ha. Následující den byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu a zasahovalo celkem devět jednotek. Na likvidaci požářiště bylo postupně nasazeno 10 proudů „C“ a Letecká hasební služba ČR,
která z vrtulníku a zavěšeného „bambi-vaku“ prováděla shozy v prostorách
skal. Místo zásahu bylo protokolárně předáno správci polesí s nařízenou
dohlídkou. Pravděpodobná příčina požáru je úmyslné zapálení a je nadále
v šetření Policie ČR. Výše škody je v šetření, uchráněn byl okolní porost v
hodnotě 500.000,- Kč.
l Dne 19.5.2015 od 18:14 do 20:01 hodin vyjela jednotka k požáru lesního
porostu v KÚ Blatce s technikou CAS-32 T 148 a RZA I Nissan Patrol v počtu
1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byly zjištěny tři
ložiska požárů na ploše 2 x 2 metry. Lokalizace a následná likvidace byla
provedena pomocí jednoduchých hasebních prostředků (lopaty a kopáče)
a džberové stříkačky. Jednalo se o dohašovací práce z 16.-17.5.2015.
l Dne 20.5.2015 od 12:21 do 18:10 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy číslo 9 v obci Deštná s technikou CAS-25 Liaz
v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla
zjištěna nehoda nákladního automobilu s návěsem, který se po nárazu do

Z městské matriky

Z

Dne 26. července by paní
Jindřiška Faitlová oslavila
80. narozeniny.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí
tichou vzpomínku.
S láskou stále vzpomíná dcera
Táňa s celou rodinou.
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zábradlí propusti nacházel přes oba jízdní pruhy komunikace I. třídy. Na
místě bylo provedeno protipožární opatření (odpojení AKU) a zajištění úniku provozních kapalin. Do příjezdu Záchranné zdravotní služby byla jedné
zraněné osobě poskytnuta předlékařská pomoc. Na žádost Policie ČR jednotka vyčkala na místě do příjezdu odtahové služby a následně vypomohla
s vyproštěním vozidla. Po dobu události byl odkloněn silniční provoz přes
obec Tuhaň. Na místě byla pořízená fotodokumentace.
l Dne 22.5.2015 od 09:50 do 10:16 hodin vyjela jednotka k technické
pomoci do Poštovní ulice v Dubé s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu
1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
nefunkční a ucpaný kanál. Jednotka pomocí elektrické centrály a kalového
čerpadla provedla jeho odčerpání.
l Dne 22.5.2015 od 10:17 do 11:20 hodin vyjela jednotka k technické pomoci
do obce Zátyní s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 2. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu jednotka pomocí elektrické centrály a
čerpadla TIP EXTREMA provedla proplach přepadu z požární nádrže.
l Dne 23.5.2015 od 15:03 do 21:00 hodin byla jednotka vyslána Krajským operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Libereckého
kraje k požáru lesního porostu v „Polesí Obrok“ v KÚ Domašice s technikou

CAS-32 T 148 a RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 7. Pomocí vozidla RZA I
Nissan Patrol jednotka prováděla vyhledávání místa události a možné přístupové cesty pro mobilní požární techniku. Požářiště bylo nalezeno v KÚ
Skalka u Blíževedel na vrchu „Malé Necky“ na rozloze cca 1 ha s převýšením 50-ti metrů ve špatně dostupném skalnatém terénu. Do příjezdu dalších jednotek a Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa bylo na
lokalizaci zbudováno dopravní vedení se dvěma proudy „C“. Na doplňování vody byla zřízena čerpací stanice pomocí čerpadla PS-12 na rybníku
v obci Tuhanec. Místo události bylo předáno veliteli zásahu z HZS ÚO CL.
Pravděpodobná příčina požáru je úmyslné zapálení a je nadále v šetření
Policie ČR. Výše škody je v šetření, uchráněn byl okolní porost v hodnotě
300.000,- Kč.
l Dne 27.5.2015 od 09:30 do 10:07 hodin vyjela jednotka k technické
pomoci do Poštovní ulice v Dubé s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu
1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
nefunkční a ucpaný kanál. Jednotka pomocí elektrické centrály a kalového čerpadla provedla jeho odčerpání.
l Dne 29.5.2015 od 08:30 do 10:426 hodin vyjela jednotka z důvodu
dešťů k technické pomoci do Poštovní ulice v Dubé s technikou RZA I
Nissan Patrol v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném
průzkumu byl zjištěn nefunkční a ucpaný kanál. Jednotka pomocí elektrické centrály a kalového čerpadla provedla jeho odčerpání.
Dne 31.5.2015 od 13:14 do 15:15 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje
k požáru lesního porostu v KÚ Heřmánky s technikou CAS-32 T 148 v počtu 1 + 3. Po příjezdu na dané místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o
zahoření požářiště v KÚ Blíževedly, Hvězda z 18.5.2015, kde naše jednotka nezasahovala. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu bylo zjištěno zahoření na ploše cca 2 x 1 metr, při kterém hořela
lesní hrabanka. Lokalizace a následná likvidace byla provedena jedním
proudem „C“. Požár byl beze škody.
Jaroslav Hoza, velitel jednotky

TELEFONNÍ ČÍSLO NA DUBSKÉ HASIČE:

Usnesení z veřejného
zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 6/2015 ze dne 18. června 2015 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) URČILO na návrh pana místostarosty zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu paní Mgr. Janu Maškovou a pana Lubomíra Wagenknechta a zapisovatele usnesení
paní Ing. Lucii Dostálovou.
pro schválení: 7 proti schválení: 0

zdrželo se: 0

2) SCHVÁLILO na návrh pana místostarosty
předložený program veřejného zasedání Zastupitelstva města Dubá č. 6/2015.
pro schválení: 7

proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 5/2015 ze dne 21. května 2015 včetně nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 6/2015 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha.

Dubáček

4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr
byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost –
složka č. 16/14): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o pozemkovou parcelu
parcelní číslo 127/53, ostatní plocha (neplodná
půda) o výměře 124 m2, včetně porostů, v obci
Dubá, katastrální území Nedamov. Strana kupující: paní J.U., kupní cena činí 5 860,- 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: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr
byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost –

725 076 553

složka č. 4/15): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o pozemkovou parcelu parcelní číslo 1145/12, ostatní plocha (jiná plocha)
o výměře 90 m2, v obci Dubá, katastrální území
Dřevčice. Strana kupující: pan K.K., kupní cena
činí 3 600,-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. V kupní smlouvě bude
dále uvedeno ustanovení o zřízení bezplatného
věcného břemene služebnosti ve prospěch města Dubá, které se týká práva umístění a provozování podzemní dešťové kanalizace, která je
již přes část prodávaného pozemku vybudována
v rozsahu podle geometrického plánu, s umožněním následné údržby a opravy tohoto kanalizačního zařízení.
pro schválení: 7 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. 5/15): pozemková parcela parcelní číslo
3004/6, orná půda o výměře 27 m2, včetně porostů, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Strana kupující: pan M.H. a paní M.H., kupní cena
činí 1 010,-Kč plus správní poplatky, vše se splat-

Dubáček -

5

Měsíčník informací z Dubé a okolí

ností 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: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městských nemovitostí (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, složka č. 1/15):
bytové jednotky č. 2/3 v budově (bytový dům)
čp. 2 v Poštovní ulici v části obce Dubá včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 57/
309 na společných částech budovy a na pozemku stavební parcele parcelní číslo 219, zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 392 m2, v obci Dubá,
katastrální území Dubá. Strana kupující: paní T.B.,
kupní cena činí 205 000,- 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: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva připravit pro jednání zastupitelstva podklady v rámci připravovaného prodeje dalších městských nemovitostí – bytových
jednotek č. 343/1, č. 343/3, č. 344/1 a č. 345/1
v budovách (objekty k bydlení) čp. 343, čp. 344,
čp. 345 v Luční ulici v části obce Dubá včetně
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech budov a na pozemcích, na kterých
budovy stojí, tj. stavební parcela parcelní číslo
191, stavební parcela parcelní číslo 192/1 a stavební parcela parcelní číslo 193, v obci Dubá,
katastrální území Dubá.
pro schválení: 6 proti schválení: 0 zdrželo se: 1

4f) ROZHODLO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě doporučení odborného lesního hospodáře Městských lesů Dubá odkoupit do vlastnictví města Dubá (složka č. 7/
15) nabízené pozemky včetně porostů: pozemková parcela parcelní číslo 1722/23, lesní pozemek o výměře 42 785 m2, pozemková parcela
parcelní číslo 1 722/12, ostatní plocha (ostatní
komunikace) o výměře 996 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Strana prodávající je Jednota bratrská, se sídlem v Liberci, kupní cena
činí 395 050,- Kč plus správní poplatky, vše se
splatností při podpisu kupní smlouvy.
pro schválení: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4g) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti uzavřít smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu „CL_Dubá,
Požárníků ppč. 2041/5, přípojka NN“, mezi městem Dubá (budoucí strana povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín (budoucí strana
oprávněná), která se týká vybudování (umístění
a provozování) nového zařízení distribuční soustavy – podzemní kabelové vedení NN a rozpojovací skříň na podpěrném bodu, v celkové délce
cca 75 m, na částech městských pozemků pozemkové parcele parcelní číslo 2800/1 a pozemkové parcele parcelní číslo 3008/1, v obci Dubá,

katastrální území Dubá. Jednorázová finanční náhrada za zřízení práv odpovídajících věcnému břemeni služebnosti je sjednána ve výši
2 000,-Kč bez DPH. Budoucí strana oprávněná
hradí všechny související poplatky.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4h) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě v rámci stavby „Silnice I/9 – obchvat
Dubá, SO 310 přeložka vodovodu DN 150 v km
0,980“, mezi městem Dubá (budoucí strana povinná) a Severočeskou vodárenskou společností a.s., Teplice (budoucí strana oprávněná), na
částech městských pozemků pozemkové parcele parcelní číslo 847/3 a pozemkové parcele
parcelní číslo 950/25 (PK 2986), v obci Dubá,
katastrální území Dubá, v rozsahu cca 184 m2.
Cena za zřízení věcného břemene služebnosti
bude stanovena na základě znaleckého posudku
zpracovaného na základě geometrického plánu
po provedení stavby. Veškeré náklady a poplatky spojené s tímto procesem bude hradit investor
stavby tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5a) VZALO NA VĚDOMÍ po projednání ve finančním výboru zastupitelstva předložený rozbor hospodaření příspěvkové organizace města
Dubá – Základní škola Dubá za rok 2014, viz příloha.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva účetní závěrku s kladným hospodářským výsledkem Základní školy Dubá, příspěvková
organizace, za rok 2014 ve výši 347 418,55 Kč.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva převod tohoto kladného hospodářského výsledku do fondu rezervního této příspěvkové organizace.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5b) VZALO NA VĚDOMÍ po projednání ve finančním výboru zastupitelstva předloženou výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace města Dubá – Mateřská škola Dubá za rok
2014, viz příloha.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva účetní závěrku s kladným hospodářským výsledkem Mateřské školy Dubá, příspěvková
organizace, za rok 2014 ve výši 100 297,70 Kč.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva převod tohoto kladného hospodářského výsledku do fondu rezervního této příspěvkové organizace.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5c) VZALO NA VĚDOMÍ po projednání ve finančním výboru zastupitelstva předloženou
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
města Dubá za rok 2014, vypracovanou Krajským úřadem Libereckého kraje, odbor kontroly,
viz příloha.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva celoroční hospodaření města Dubá
za rok 2014 bez výhrad.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5d) SOUHLASILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva se zaúčtováním kladného výsledku
hospodaření města Dubá na účet výsledku hos-

podaření minulých účetních období za rok 2014
z hlavní činnosti ve výši 407 723,38 Kč a vedlejší
hospodářské činnosti (organizační složky města
Dubá Městské lesy Dubá a Autokemp Nedamov)
za rok 2014 ve výši 1 709 985,18 Kč, a tato částka ve výši 1 709 985,18 Kč bude ponechána jako
rezerva v hospodářské činnosti na budoucí investice v Autokempu Nedamov.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5e) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva závěrečný účet města Dubá za rok
2014 a účetní závěrku města Dubá sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2014, viz příloha.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5f) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočtovou změnu č. 3 rozpočtu
města Dubá na rok 2015, viz příloha.

pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5g) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva odepsání finanční pohledávky
z účetnictví města Dubá v konkursní věci úpadce Družstvo Jednota Česká Lípa, IČ 00032034,
ve výši 44 496,07 Kč (část nájemného za pronájem městských nebytových prostor, vznik pohledávky 19. srpna 1997), z důvodu provedeného
vypořádání rozvrhových nároků a zrušení konkursu ze dne 20. 2. 2014 Krajským soudem v Ústí
nad Labem. Pohledávka je nevymahatelná, neboť
k rozvrhu mezi věřitele nejsou již žádné další finanční prostředky.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5h) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se: stavu finančních
prostředků města Dubá ke dni 31. 5. 2015, který
byl 13 milionů 466 tisíc Kč; hospodaření města
Dubá za leden až květen 2015, které vykazovalo
zisk ve výši +2 miliony 992 tisíc Kč.
6) ROZHODLO na návrh pana místostarosty na
základě doporučení hodnotící komise zadat realizaci stavební akce – veřejná zakázka malého
rozsahu „Dubá, LÉKÁRNA (čp. 139) – Oprava fasád a komínů“ firmě Tomáš Novák, IČ 87940191,
se sídlem Dubá. Zakázka bude provedena tímto
dodavatelem podle jeho cenové nabídky, cena
činí celkem 433 899,43 bez DPH, tak jak je dále
uvedeno v Zápisu ze schůzky hodnotící komise
k veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 12. 6.
2015, viz příloha. Smlouva o dílo bude uzavřena
nejdříve po uplynutí lhůty k podání námitek.
pro schválení: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 1

7) VZALO NA VĚDOMÍ informace pana místostarosty týkající se:
a) úpravy kontejnerových stání na komunální
a separovaný odpad ve Lhotě a na Horkách
b) probíhající výstavby nového hřiště na nohejbal a volejbal, umístění čtyřiceti nových laviček do letního kina a nákupu nových houpaček
v Autokempu Nedamov
c) pozvání na kulturní akce města Dubá
– Letní slavnosti města Dubá dne 4. července 2015
– Mezinárodní jazzové dny Dubá – Nedamov
ve dnech 7. a 8. srpna 2015
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Tomáš Novák, místostarosta města Dubá
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Oznámení o změně sídla Úřadu práce ČR
detašovaného pracoviště Doksy

Oznamujeme klientům Úřadu práce ČR - Detašovaného pracoviště v Doksech, že ode dne 1.7.2015
působíme na nové adrese, Komenského č.p. 48,
Doksy (bývalý finanční úřad). Na novém pracovišti je umožněn osobám se zdravotním postižením
a rodičům s kočárky bezbariérový přístup. Výkon
správních agend zůstává beze změn.
Agenda dávek pro osoby se zdravotním postižením zahrnuje zpracování žádostí a poskyAgenda
Vedoucí kontaktního pracoviště
Metodika nepojistných sociálních dávek
Dávky pomoci osobám v hmotné nouzi
Výplata podpor v nezaměstnanosti
a evidence uchazečů a zájemců o zaměstnání
Státní sociální podpora a dávky pěstounské
péče
Dávky pro osoby se zdravotním postižením
Pracoviště odborné stáže

STŘÍPKY Z MĚSTSKÉ
KNIHOVNY
A KLUBU SENIORŮ

tování příspěvků na péči, zvýšení příspěvku na
péči, příspěvků na mobilitu, příspěvků na zvláštní
pomůcky a vydávání průkazů osobám se zdravotním postižením.
Agenda dávek řešící pomoc osobám v hmotné nouzi zahrnuje zpracování příspěvků na živobytí, doplatků na bydlení a dávek mimořádné
okamžité pomoci.
Agenda státní sociální podpory a dávek pěs-

Pracovník
Mgr. Ing. Sprengerová Alena
Píšová Daniela
Frýdková Romana
Pravdová Jana
Šulcová Zdeňka
Heierová Helena
Holečková Jana
Bc. Schreinerová Hana
Miartuš Ondřej
Klásková Petra

27. května vyrazili senioři na výlet do Prahy. Dopoledne jsme trávili na Pražském Hradě, kde jsme
navštívili Katedrálu sv. Víta, Starý královský palác,
Baziliku sv. Jiří a Zlatou uličku. Počasí nám bohužel moc nepřálo a tak jsme s velkou radostí uvítali přejezd vyhřátým autobusem k přístavišti Na
Františku, kde už na nás čekal parník, který nás
provezl pod pražskými mosty – od Štefánikova až
po Karlův. Výlet se, doufám, líbil a jsem zvědavá,
kam nás naše výletní fantazie zavede příště.
Městská knihovna Dubá po své velké revizi nyní prošla také aktualizací fondu, tzn. bylo
vyřazeno 2 156 starých, několik desítek let nečtených, roztrhaných knih. Aktualizace se dělá
proto, abychom neměli knihovní fond zastaralý
a bylo místo i pro knihy nové. Vyřazené exempláře budou postupně zařazeny do komisního
prodeje v přízemí radnice a část bude věnována
Diakonii Broumov.
Bc. Lucie Heringová, Městská knihovna Dubá

Místnost
206
202
101
101
102
102
103

Telefon
950108254
950108255
950108251
950108252
950108240
950108241
950108250

104
108

950108253
950108242

Dubáček

tounské péče zahrnuje zpracování žádostí o rodičovský příspěvek, přídavky na děti, porodné,
pohřebné, příspěvek na bydlení a dávky pěstounské péče.
Výplata podpor v nezaměstnanosti a evidence uchazečů a zájemců o zaměstnání zprostředkovává vyplácení podpor v nezaměstnanosti
a podpor při rekvalifikaci. Dále nabízíme pomoc
při zprostředkování zaměstnání, sjednávání rekvalifikací, ale také při zařazování do projektů,
které obsahují mimo rekvalifikačních kurzů i motivační a poradenské aktivity.
Na našem pracovišti také opakovaně umožňujeme studentům oborů souvisejících s náplní naší
činnosti vykonání praxe a absolventům středních
nebo vysokých škol vykonání odborné stáže.
Bližší informace o poskytovaných dávkách
a Vaše případné dotazy Vám ochotně zodpoví
pracovnice při osobní návštěvě, nebo na níže
uvedených telefonních číslech.
Mgr. Ing. Alena Sprengerová
vedoucí detašovaného pracoviště Doksy

REGIONÁLNÍ PRODUKT

V polovině června se v Zahrádkách u České Lípy
konalo zasedání hodnotící komise Regionálního
produktu Lužické hory a Máchův kraj. Komise hodnotila
žádosti na udělení certifikátu této regionální značky.
A bylo co hodnotit, bylo podáno deset žádostí o prodloužení platnosti certifikátu a osm nových zájemců. Mezi novými držiteli
je: Českolipský chléb z kamenné pece, Lukavcův
med, Med z ekofarmy, Pletené výrobky Atelieru
DOGALA, Ryté sklo p. Vydry, Skleněné obrazy
a předměty do interiéru p. Opelkové, Malované
sklo z ateliéru Iva – LINE a Autorský šperk z vinutých skleněných perlí p. Kopřivové.
Předání certifikátů proběhne v rámci Zahrádeckých slavností 22. srpna 2015. Při této příležitosti budete mít možnost si certifikované výrobky
prohlédnout i zakoupit, a to v zrekonstruovaném
sále zámku v Zahrádkách.
Více se dozvíte na webových stránkách
www.dobry-vyrobek.cz.
J. Šolc, LAG Podralsko

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 11. 7.
MUDr. Alexandra Bruncová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 973

neděle 19. 7.
MUDr. Andrea Jelínková
Havlíčkova 443, Česká Lípa
tel. 487 723 127

sobota 1.8.
MUDr. Maria Becková
Vřesová 3075, Česká Lípa
tel. 487 853 522

neděle 12. 7.
MUDr. Alexandra Bruncová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 973

sobota 25. 7.
MUDr. Marina Taranová
Tovární Vrch 78, Doksy
tel. 487 883 935

neděle 2.8.
MUDr. Maria Becková
Vřesová 3075, Česká Lípa
tel. 487 853 522

sobota 18. 7.
MUDr. Pavla Antošová
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel. 487 832 131

neděle 26. 7.
Krajská nemocnice Liberec a.s.
Jablonecká 15, Liberec
tel. 485 102 379

Výdejní místa Dubáčku
Ti z vás, kteří nedostávají Dubáček
přímo domů, si jej mohou zdarma
vyzvednout na následujících místech:
Infocentrum MěÚ Dubá
Autokemp Nedamov
Restaurace u Nováků
Oáza – Milan Flégl
(Masarykovo nám. 140)
Květinářství (u paní Civínové)
Vinotéka (u paní Jeništové)
Koloniál Deštná (u paní Vokálové)

Lékárna v Dubé
Provozovatel: Českolipská
lékárenská společnost, s. r. o.

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

8,00 – 13,00 hod.
8,00 – 13,00 hod.
8,00 – 13,00 hod.
8,00 – 18,00 hod.
8,00 – 14,00 hod.
9,00 – 11,00 hod.

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

Dubáček -
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Přes kopce a vrchy

Na cyklovýlet, dlouhý přibližně 17 km, vyjedeme
z Dubé po modré turistické značce do Nedamova, u Černého mlýna se dáme doleva kolem hráze Černého rybníka a vystoupáme serpentinou
na návrší, odkud doprava máme výhled na starobylou lokalitu s usedlostí Březinka. Sjedeme velmi rozbitým úsekem silnice do Ptačího dolu, kde
posléze na křižovatce s bělostnými božími muky
odbočíme doprava Horeckým dolem k Horkám.
Pravou stranu úzké silnice lemuje stráň s rozeklanými skalami, nalevo mineme malou nádrž, kde
se můžeme i přes kalnou vodu pokochat barevnými rybkami, zastinout zde můžeme i vodní
želvu. V místech, kde kostrbatá silnice serpentinou prudce stoupá nahoru, se po levé straně
tyčí známá skála s německým nápisem. Vyjedeme – či spíše vyvedeme kolo do osady Horky s kaplí sv. Trojice z roku 1797, která byla po
rozsáhlé opravě znovu vysvěcena v roce 2009.
Projedeme osadou, vystoupáme ke křížku za posledními domy, návrší se náchází v nadmořské
výšce 353 m. O něco dále se nám z velmi hrbolaté zpevněné cesty naskytne krásný pohled
vpravo na hrad Bezděz, vlevo na zříceninu hradu Starý Berštejn.
Kolem zrekultivované bývalé skládky dojedeme k dokské silnici, kde se dáme doprava. Za lesem u křížku odbočíme ze silnice po zelené tu-

ristické značce vpravo na polní cestu, která nás
přes návrší ve výšce 351 m dovede ke kapličce sv.
Prokopa u Korců. I odsud je pěkný rozhled směrem k Doksům. V osadě Korce odbočíme stále po
zelené doleva a vyjedeme k úpatí Koreckého vrchu. Odtud je opět krásný výhled. Samotný vrchol
ve výšce 464,5 m je přístupný jen pěšky po strmé
pěšině, ale působivý rozhled do krajiny stojí za námahu. Na vrcholku stával kdysi kříž se sochami
Panny Marie, Máří Magdaleny a sv. Jana. Podél
původní pěšiny nahoru, která ale vedla na opačné
straně kopce než současná, vytesal korecký kameník František Louša v roce 1838 14 zastavení
Křížové cesty. Ani kříž se sochami ani Křížová
cesta se nedochovaly, v 50. letech 20. století byly
zničeny. Svého času stál na vrcholku také triangulační stožár. Nyní je temeno kopce holé. Celý Korecký vrch, jehož suťové svahy pokrývá souvislý
habrový porost s buky, je cenná přírodní lokalita,
spadá do 1. zóny CHKO Kokořínsko.
Z Korců se pak vydáme po silnici směrem
k Dubé. Sjedeme ostrou serpentinou dolů, údolí
má nadmořskou výšku 290 m. Za poslední zatáčkou odbočíme doleva na cestu, stoupající lesem
nahoru. Po několika desítkách metrů zjistíme, že

původně byla cesta pečlivě dlážděná, většinou
je ale dláždění zničení. Vyjedeme na kraj lesa,
kde se nám otevře pohled na louky a přes les na
Starý Berštejn. Cesta vede napříč loukou, dojedeme na rozcestí, kde se dáme po červené značce v přímém směru. Vrcholek po pravé straně má
nadmořskou výšku 358 m, vlevo máme výhled
na Beškovský vrch a Panskou Ves. Dojedeme
do osady Plešivec, na zpevněnou cestu vyjedeme u bývalé hasičské zbrojničky. Dáme se doleva kolem kapličky sv. Jana a Pavla. I z osady
Plešivec se můžeme kochat pěknými výhledy na
louky a lesnaté kopce.
Štěrková cesta posléze spadá prudkým klesáním do údolí. Dole po obou stranách cesty
mineme malé vodní plochy, rybníček s lekníny
míjíme i u posledního domu vpravo. Cesta ústí
na silnici, kde pojedeme doprava. Z jedné strany
můžeme obdivovat skalní stěny, na druhé straně
silnice se rozkládají mokřiny. Mineme vodárnu
z roku 1913, památník konce II. světové války
a zbytky Ženského mlýna a podél části přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky dojedeme k nedamovskému koupališti a odtud starou
lipovou alejí zpět do Dubé.
–myš –

Kaple na návsi v Horkách

Plešivec

V Horeckém dole

Výhled na Starý Berštejn

Horecký důl

Kaplička sv. Prokopa u Korců

Výhled z úpatí Koreckého vrchu
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Informace pro turisty

ČESKÁ LÍPA
Vlastivědné muzeum – hlavní budova
Otevřeno květen – září: úterý – neděle 9 – 12
a 13 – 17 hod.
Vstupné: dospělí od 15 let 50,- Kč, děti od 6 do
15 let 25,- Kč, důchodci, ZTP a studenti (na základě předloženého průkazu) 25,- Kč, rodinné
vstupné (2 dospělí + 2 děti) 110,- Kč
Archeologické muzeum Šatlava v České Lípě
Otevřeno květen – září: úterý – neděle 9:00 –
12:00 a 13:00 – 17:00 hod.
Vstupné: osoby od 15 let 40,- Kč, děti od 6 do
15 let, studenti do 26 let, důchodci 20,- Kč, ZTP
a ZTP/P (na základě předloženého průkazu)
zdarma, rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti)
80,- Kč, hromadné slevy: školní skupiny dětí do
15ti let 10,- Kč, mládež starší 15ti let 15,- Kč
Muzeum má bezbariérový přístup, expozice se
nacházejí v přízemí budovy.
Vodní hrad Lipý
Otevřeno duben – září: úterý až sobota 9:00 –
17:00, neděle 13:00 – 17:00
Polední přestávka 12:00 – 13:00
Prohlídky začínají vždy v 9:00, 10:00, 11:00,
13:00, 14:00, 15:00 a 16:00 hodin.
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti do 15 let 25 Kč, ZTP,
ZTP/P, studenti, senioři 30 Kč, rodinné vstupné
130 Kč (2+2), děti do 3 let, doprovod ZTP, ZTP/P
a doprovod kolektivu více jak 10 lidí ZDARMA
Centrum textilního tisku
Otevřeno: duben – září: úterý až sobota 9:00
17:00, neděle 13:00 – 17:00
Vstupné: dospělí 70,- Kč, děti do 15 let 40,- Kč,
ZTP, ZTP/P, studenti, senioři 50,- Kč, rodinné
vstupné (2 dospělí + 2 děti do 15 let) 190,-Kč,
doprovod ZTP, ZTP/P a doprovod kolektivu
(10 a více lidí) zdarma.
Zvýhodněné vstupné CentrumTT + hrad Lipý
Dospělí 100,- Kč, děti do 15 let 50,- Kč, ZTP,
ZTP/P, studenti, senioři 60,- Kč, rodinné vstupné (2 + 2) 290,- Kč

DOKSY
Památník K.H.Máchy
Otevřeno květen – září: úterý – neděle 9 – 12
a 14 – 18
Vstupné: osoby starší 15ti let 30,- Kč, děti od
6ti do 15ti let 15,- Kč, zvýhodněné vstupné důchodci, ZTP, studenti (na základě předloženého
průkazu) 15,- Kč, rodinné vstupné (2 dospělí +
2 děti) 65,- Kč
LOBEČ
Parostrojní pivovar
Prohlídky s průvodcem od června do září: denně
(kromě pondělí a úterý) o víkendech v 11, 14 a 16
hodin, ve všední dny ve 14 hodin.
Prohlídka s průvodcem v českém jazyce (od
5 platících osob) trvá cca 1 hodinu, vstupné je
50,- Kč (bez degustace) a 100,- Kč s degustací.
Individuálně je však možné prohlédnout si interiér kanceláře pana sládka a výstavy na
sladové půdě, vstupné je 30,- Kč a přístupná je v otevírací době i mimo ni (zkuste si zazvonit vlevo u zelených vrat nebo zavolat,
budeme-li v pivovaru, rádi Vám otevřeme).
Děti a mládež do 15 let u nás mají prohlídku
zdarma.
Doporučujeme si prohlídku vždy rezervovat či
individuálně domluvit předem (telefonicky, mailem nebo na fcb).
HRAD HOUSKA
Otevřeno červenec, srpen úterý – neděle 10 –
18 hodin.
Vstupné: dospělí 80,- Kč, děti do 15 let 60,- Kč,
rodinné (2 dospělí + 2 děti) 250,- Kč, domácí
mazlíčci 20,- Kč
Než se na hrad vydáte, raději se na oficiálních
stránkách hradu informujte, zda zrovna neprobíhá firemní akce a hrad není veřejnosti uzavřen.
Poslední prohlídka začíná vždy hodinu před koncem otevírací doby.
HRAD KOKOŘÍN
I. prohlídkový okruh – prohlídka s průvodcem
Archeologické muzem v České Lípě

Měsíčník informací z Dubé a okolí -
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– starý palác, samostatně ochozy a vyhlídka
z věže
II. prohlídkový okruh – samostatná vyhlídka
z věže
červenec a srpen 9 – 17 hod., pondělí zavírací den
Vstupné: dospělí I. + II. okruh 80,- Kč, II. okruh
30,- Kč, studenti od 15 let, důchodci a invalidé
I. + II. okruh 50,- Kč, II. okruh 30,- Kč, děti od 6
do 15 let I. + II. okruh 40,- Kč, II. okruh 10,- Kč,
prohlídka mimo otevírací dobu I. + II. okruh
120,- Kč
HRAD BEZDĚZ
Otevřeno úterý – neděle 9.00 – 16.30
Vstupné: dospělí 70,- Kč, senioři nad 65 let,
děti 6 - 15 let, studenti 15 – 26 let (s platným
studentským průkazem), ZTP nad 18 let, držitelé průkazu Fondu ohrožených dětí a dospělí
po předložení vstupenky 2015 ze ZOO Liberec/
Zoo Dvůr Králové 45,- Kč, rodinné vstupné(2
dospělí + 2 až 3 děti do 15 let) 185,- Kč, psi
20,- Kč
V pokladně hradu nelze platit platebními kartami!
Výstavy červenec: Mikuláš Cacara: obrazy „Příběhy“
srpen: Eva Pilarová – fotografie
ÚŠTĚK
Synagoga
Otevřeno duben – září: pondělí – úterý zavřeno,
středa – pátek a neděle 13:00 – 17:00, sobota
10:00 – 12:00, vstupné dobrovolné
KRAVAŘE
Vísecká Rychta – Expozice lidového bydlení
Otevřeno květen – září: denně mimo pondělí
9 – 12 a 13 – 17
Vstupné: osoby nad 15 let 40,- Kč, děti 6 – 15 let
20,- Kč, důchodci, ZTP, studenti (po předložení
průkazu) 20,- Kč, rodinné vstupné (2 dospělí +
2 děti) 90,- Kč
BĚLÁ POD BEZDĚZEM
Zámek – Muzeum Podbezdězí
Otevřeno červenec – srpen denně mimo pondělí 9 – 17 hod.
plné vstupné 30,- Kč, snížené 15,- Kč
Kaple na Bezdězu

Výhled z úpatí Koreckého vrchu

Zámek v Bělé pod Bezdězem

Pivovar v Lobči

Dubáček -
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DĚTSKÉ STŘEDISKO
DUBÁ
MUDr. Zina Ropková
praktický lékař pro děti a dorost
471 41 DUBÁ, Masarykovo nám. 138
tel. 487 870 183, IČO: 46752153
INFORMACE O PLÁNOVANÉ DOVOLENÉ
Ordinace bude z důvodu čerpání dovolené
uzavřena ve dnech
27. 7. – 14. 8. 2015
ZÁSTUP:
MUDr. Kadlecová
Dětské středisko
ulice Bulharská (u autobusového nádraží)
Česká Lípa
Tel.: 487 853 331
Dětská pohotovost:
všední dny od 17 do 21 hod.
SO, NE, svátky od 9 do 20 hod.
PLACENÁ INZERCE

DOVOLENÁ
v ordinacích praktického lékaře
a stomatologa v Dubé
Ordinace MUDr. Jiřího Klementa
a MUDr. Marcely Klementové
budou z důvodu čerpání dovolené uzavřeny
ve dnech 27. 7. až 7. 8. 2015 (včetně)
ZÁSTUP STOMATOLOGA:
od 27. do 30. 7. 2015
MUDr. Pánková – Máchova 70, Doksy
(tel. 487 872 304)
od 31. 7. do 7. 8. 2015
MUDr. Taranová – Tovární vrch 78, Doksy
(tel. 487 883 935)
ZÁSTUP PRAKTICKÉHO LÉKAŘE:
MUDr. Cedrych, ordinace Zahrádky
(tel. 487 877 423)
a Kravaře (tel. 487 868 217)

PLACENÁ INZERCE
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POHÁDKOVÝ LES – CO JEZDÍ, LÉTÁ, PLUJE

Poslední květnovou sobotu proběhl v Dubé již jedenáctý ročník akce Pohádkový les – letos
s podtitulem „Co jezdí, létá, pluje“.
Po dopoledním dešti se odpoledne vyčasilo a návštěvnost byla opět úctyhodná. Návštěvníci po
cestě prošli 15 stanovišti, kde je čekaly úkoly spojené s dopravou, dopravními situacemi a dopravními prostředky. Na startu děti nasedly do rakety a vydaly se na cestu lemovanou různými dopravními prostředky. Mohly si prohlédnout velký zájezdní autobus, zkusit si obsluhu „koně“ na stahování
dřeva, u hasičů si mohly prohlédnout techniku, kterou hasiči používají k hašení požárů a vyzkoušet
si, jaké to je, zápolit s hasičskou hadicí. Také měly
možnost prohlédnout si zblízka čtyřkolky, u rybníka je čekal Pepek Námořník a ještě spousta dalších zajímavostí.
Velice děkujeme všem sponzorům, kteří pomohli finančně, případně zajistili ceny na svá
stanoviště a také všem dobrovolníkům, kteří působili na stanovištích a připravili pro děti zábavu
i poučení.
Akci podpořili: Město Dubá, Myslivecké sdružení Výr, Slavoj Dubá, Hynek Pangrác, Lucie Lázoková, Tomáš Novák – stavební práce, Květa Knížová,
Dopravní hřiště v České Lípě, Martin Fabián, Martin Sloup, manželé Půčkovi, manželé Akrmanovi, manželé Hendrychovi.
Stanoviště sponzorovali: Tomáš Novák-místostarosta, Restaurace u Nováků, Irena Žalovičová
a Klub malých Dubáčků, manželé Jana a Pavel Maškovi, Jaroslav Pokorný.
Linda Staňková a Vladimír Mydlář zajistili buřtíky pro děti a dětské pomocníky na stanovištích.
Sponzorem a organizátorem kreslířské soutěže byl Petr Slaba, který celé odpoledne dětem
kreslil obrázky na tělo, organizoval kreslířskou soutěž a také si zajistil sponzory pro tuto soutěž
– byli jimi: Petr Slaba a jeho Studio Divočák, časopis Myslivost, pojišťovna Halali, firma Sellier-Bellot, Lesy České republiky, Vojenské lesy a statky a Hana Křenková. Děkujeme všem a těšíme se na další spolupráci.
Zdena Šindelářová, ředitelka MŠ Dubá

PRVŇÁCI A DRUHÁCI
NA VÝLETĚ

27. května se 1. a 2. třída vydala na školní výlet do ZOO Děčín. Zde jsme se zúčastnili dvou
programů. Na prvňáčky čekal pohádkový příběh, při kterém se děti seznámily se zástupci domácích, ale i dalších zvířat v ZOO. Děti
měly za úkol svou aktivitou vysvobodit princeznu a prince ze zakletí zlého čaroděje. Vydaly
se na medvědí stezku, kde plnily několik úkolů. Přišly do kontaktu s vybranými druhy živých
zvířat a navázaly tak na učivo předmětu Člověk
a svět. Druhý program byl určen pro druháky
Na lovu s rysy a vlky. Byl zaměřen na porovnání sil dvou skupin – vlků a rysů. Děti se při soutěžení dozvěděly zajímavosti ze života těchto
dvou šelem, ale i dalších zvířat. Po programu
a dobrém papání následoval nákup suvenýrů
a pohybová aktivita na dětském hřišti. Děkujeme paní Honcové a Dvořákové za milý doprovod a pomoc, panu řidiči Stehnovi za ochotu
a bezpečnou jízdu.
Prvňáci, druháci,
pí. uč. Kadlečková a Jelenová

VÝLET DO iQLANDIE

Každý rok se žáci s příchodem konce školního roku
těší na školní výlet. Ani letos tomu nebylo jinak a
tak se v pondělí 8. června vydala šestá a sedmá
třída do science centra v Liberci – do iQLANDIE.
První kroky vedly do planetária, které je vybudované v kupoli na samém vrcholu centra. Pohodlně jsme se uvelebili v polohovatelných sedadlech a shlédli výpravný animovaný film – Úsvit
kosmického věku, který nám připomněl významné události v kosmonautice. Od vypuštění prvního Sputniku přes dobývání Měsíce až po soukromé lety do vesmíru. Ukázku filmu můžete vidět
i vy na www.iQlandia.cz.
A pak už jsme se vrhli do 4 pater tematických
expozic, kde si naši výletníci měli možnost vyzkoušet různé exponáty a odpovědět na kvízové
otázky týkající se běžného života. Zažili zemětřesení, vichřici, pocity kosmonautů při letu do
vesmíru. Změřili si hlasitost svého křiku, potkali
prvního a jediného humanoidního robota v ČR,
určili, jaká nejmenší síla stačí ke zvednutí sedícího člověka pomocí páky aj.
Všichni si výlet nejen užili, ale získali i řadu
nových informací a zkušeností.
Mgr. Miroslava Sochová

Dubáček

Ze života škol

SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA
– DĚTI V POHYBU

Před časem jsem četla zajímavý článek „Kotrmelec není v módě“, který poukazuje na to, že
většina českých dětí nedovede pořádně běhat,
skákat či házet míčem. Zato však skvěle hrají
tenis, golf, dělají stojky na kladině apod. Může
za to trend sportovní specializace, který rozhodně dětem nesvědčí. Je velice důležité, aby děti
objevily radost z pohybu a ze všeho nejdříve se
naučily potřebné pohybové základy, se kterými
se seznamují již v mateřské škole. Sportovní školička je nabídkou uceleného programu sportovní
přípravy dětí ve věku 4 - 6 let.
Nabídky jsme využili i v naší mateřské škole
a do tohoto projektu se zapojili. Sportovní lekce
probíhaly, během dubna a května, pod dohledem
odborných trenérů, v tělocvičně ZŠ. V 8 lekcích
po 45 minutách, 1x týdně, děti procvičovaly chůzi
a běh v prostoru, učily se dodržovat daná pravidla při hrách i při cvičení s využitím různého náčiní. Postupně se mimo jiné také seznamovaly se
základy florbalu, volejbalu, fotbalu. Děti do tělocvičny vždy doprovázela jedna paní učitelka. Děti
byly touto pohybovou aktivitou velice nadšené a
vždy se těšily na další lekci a setkání s trenéry,
kteří měli velkou trpělivost, pěkný vztah k dětem
a báječně si s dětmi rozuměli.
Pro velký zájem mezi rodiči o tuto akci byly
děti rozděleny na dvě skupiny, které se postupně v tělocvičně střídaly. Rodiče za tuto sportovní
činnost zaplatili 400,- Kč a měli možnost si tuto
částku nárokovat u VZP, která je Generálním
partnerem tohoto celého projektu. Budeme se
těšit na podzimní lekce této Sportovní školičky,
určitě se znovu zapojíme.
Jaroslava Nemešová, MŠ Dubá

Informace ze školní jídelny
Školní jídelna vaří do 10. 7. 2015,
znovu se začíná vařit od 12. 8. 2015
Od září musí mít každý strávník
novou přihlášku!
Informace na tel: 487 883 950
e-mail: jidelnazsduba@seznam.cz
p. Pavlíková
Možno zakoupit školní potřeby
za přijatelné ceny!!!

Koncem července by měly na budovách mateřské školy a knihovny začít
zateplovací práce a poté i vnitřní revitalizace knihovny. Z tohoto důvodu
bude knihovna delší dobu uzavřena.
Prosím sledujte městské vývěsky nebo
webové či facebookové stránky města
a knihovny, kde bude tato informace
upřesněna. Děkuji za pochopení.
Bc. Lucie Heringová

Dubáček -
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VODÁCKÝ KURZ

Na začátku měsíce června se 16 žáků 7. – 9.
třídy zúčastnilo vodáckého kurzu. Všichni si po
prvotních rozpacích poměrně rychle osvojili základy ovládání kánoe a mohli si tak užívat pohodové splutí horního toku Vltavy mezi Vyšším Brodem a Boršovem nad Vltavou. Kromě pohody při
splouvání si užili i trochu adrenalinu při splouvání
jezů a menších peřejí nebo při nočním „raftování“
Č. Krumlovem. Protože i počasí přímo vybízelo
ke koupání, nebyla při plavbě nouze ani o různé
legrace a soutěže či převracení lodí. Kromě zážitků z plavby si i prohlédli centrum a památky
Českého Krumlova. Navštívili také bývalé grafitové doly, někteří si zahráli i rugby. Po celou dobu
kurzu panovala výborná nálada a všichni byli
součástí skvělé party, která si pomáhala nejen
na vodě, ale třeba i při stavbě stanového tábora,
společné přípravě jídla či táboráku.
Byl to týden legrace a pohody a všichni by se
rádi sešli na stejné akci ve stejném složení i za
rok a všem patří veliké poděkování.
Vedoucí kurzu František Kadlec

ÚSPĚCH V OKRESNÍM KOLE ARCHIMEDIÁDY

V pátek 23. 5. 2015 se naše škola účastnila
okresního kola fyzikální olympiády – Archimediády. V této souvislosti stojí za zmínku, že Základní škola Dubá byla jedinou ze škol, která nebyla
z České Lípy nebo Nového Boru. Nás úspěšně
reprezentovali žáci 7. ročníku Timotej Exner, Petr
Kohout a Zdeněk Krejčí. Ve velké konkurenci si
nepočínali vůbec špatně. K maximálnímu počtu bodů 57 se nejvíce přiblížil Tim Exner, který získal 48 bodů a obsadil tak krásné 4. místo.
Se 39 body se na 8. místo probojoval Petr Kohout a s poměrně velkým počtem bodů 30 se na
16. pomyslné příčce umístil Zdeněk Krejčí.
Žákům děkuji za vynaložené úsilí a výbornou
reprezentaci školy.
Mgr. Miroslava Sochová

jsme získali nové zkušenosti a podle mě jsme se
zlepšili i ve fyzice.
Timotej Exner
Byli jsme rozděleni na dvě poloviny. Jedna
šla na laboratorní práci a druhá na slovní úlohy.
Přál jsem si jít nejdřív na laboratorní práci, ale
to se nestalo, tak jsem počítal úlohy. Poté jsme
se ve skupinách vyměnili. V laboratoři jsme pracovali s cukrem, to mě velmi bavilo. Z výsledků
jsem překvapen. Někdo si asi řeknete, že byste
na tom byli líp, ale když tam jste, působí na vás
nervozita a pak je to složitější, než se zdá. Všem,
co mě překonali, gratuluji.
Petr Kohout

Celkem nás tam bylo 17 a byli jsme rozděleni na polovinu (né přesně). Jedna část pracovala v učebně, druhá v laboratoři. Zajímavé mi
přišly úlohy, kde jsme určovali objem cukru, jak
v kostce tak i sypkého. Originální byla také úloha, kde jsme měli rozluštit jména slavných vědců
jako je Isaac Newton, Galileo Galilei aj. Celkově

Poděkování

Děkujeme panu Lupoměskému za zásobování hoblinami pro chovatelský
kroužek naší školy.
Děkujeme panu Fléglovi za nová
dvířka k teráriu, které je jako nové!
Jana a Pavel Maškovi

ZÁVODY VE MŠENĚ

Dne 6. 6. 2015 jel výběr žáků prvního stupně
na atletické závody do Mšena. Soutěžili jsme ve
čtyřech disciplínách: vytrvalost, sprint, hod do
dálky a skok do dálky. Počasí nám přálo a nám
se všem velmi dobře závodilo. Skončili jsme na
krásném třetím místě. Jako odměnu jsme dostali bonbony a balíček chutného ovoce. Všem se
nám tam líbilo a děkujeme ZŠ Mšeno za pozvání
a těšíme se na další ročník závodů.
Madlenka Středová, IV. třída

Vojtěch Toman je jednička!
Vojta Toman, žák 2. třídy, získal
1. místo ve fotografické soutěži „Domácí mazlíčci“. Do soutěže poslal tři
fotografie svých zvířátek a stačilo to
na výhru.
Tímto Vojtovi gratulujeme!
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MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ

V pondělí 1. června byl Mezinárodní den dětí. První hodinu byl celý první stupeň ve škole, kde jsme se svými třídními učitelkami měli různé hry,
soutěže a kvízy. Po první hodině jsme se vydali na autobusové nádraží
a nastupili do dvou autobusů a vyrazili směr Česká Lípa – bazén. Po cestě jsme potkali tři semafory, ale vše jsme v pohodě překonali. V bazéně
si nás rozdělili plavčíci do skupin a my se rozplavali. Pak jsme měli volno
a moc jsme si to s kamarády z prvního stupně užili. Protože jsme byli šikovní a hodní, dostali jsme ještě sladkou odměnu. Po návratu do školy na
nás čekal v jídelně vynikající oběd – ovocné knedlíky
Děkujeme učitelkám, plavčíkům, škole, MěÚ Dubá a rodičům, že nám
umožnili prožít tak krásný MDD.
Za první stupeň Madlenka, Péťa, Evča, Terka, Janča a Danda

NA DEN DĚTÍ MÍSTO VYUČOVÁNÍ
SPORT!

Mezinárodní den dětí se slaví na celém světě každoročně 1. června. I naše
škola se k této oslavě připojila a vyučování trávil celý druhý stupeň v příjemném prostředí areálu koupaliště v Nedamově, kde byly připraveny různé
sportovní disciplíny. Děti si mohly zahrát fotbal, volejbal, nohejbal, minigolf,
stolní tenis, badminton nebo si jen tak popovídat s kamarády. Děti si den
volna užily po svém a všem se líbil.
A názory dětí:
l Včerejší den se mi líbil, bylo to zábavné. Byl jsem tam se svými kamarády a moc jsem si to užil. Řekl bych, že to byl nejlepší dětský den, co
jsem zažil.
l V Nedamově jsme si mohli zahrát různé hry např. ping pong, minigolf,
badminton aj. Z dřevěných kostek jsme postavili hrad a obří věž. Den se
vydařil a moc se mi líbil.
l Super den, byla tam sranda. Hráli jsme různé hry a mohli si koupit hranolky. Počasí bylo nic moc, mrholilo.
l Bylo to super hlavně proto, že jsme se ulili ze školy. Házeli jsme si míčkem a pak jsme hráli něco jako golf.
l Na dětský den jsme se neučili, měli jsme dopoledne plné sportovních
her. Zahráli jsme si fotbal, nohejbal a stolní tenis. Pan učitel Bartoš s námi
hrál fotbal a zvítězili jsme 10 : 6. Byl to veliký zážitek.
l Líbilo se mi to tam.
l Ráno jsme přišli do třídy a po zvonění jsme si říkali, jak se máme dopoledne chovat. Pak jsme konečně vyšli do Nedamova. Nejdříve jsme vyrazili hrát minigolf. Když jsme prošli všechny jamky, půjčili jsme si pálky
na ping pong. Kluci mezi tím hráli fotbal. Pak začalo trochu poprchávat,
ale mi jsme si vody nevšímali. Bylo to super!
l Bylo to tam dobrý.
Mgr. Miroslava Sochová

FIRMIČKA CHOVATEL V AKCI

Součástí pravidelných aktivit firmičky je i čištění terárií. Tentokrát to bylo
terárko s pakobylkami. Došlo na jejich stěhování, úklid podestýlky, vymytí
nádrže, vysušení a následný transport do hmyzí ubytovny. Čerstvé lupeny
z ostružin byly pro pakobylky mňamkou.
Došlo i na přeměření členů firmičky, aby byl přehled, jak kdo po prázdninách vyrostl.
Mgr. Jana Mašková

KREATIVNÍ VÝTVARKA

Krásný, teplý, slunný den a přestávka před hodinou výtvarné výchovy.
„ Zase malování na papír!“ slyším ze třídy.
„Změna, vezměte si pití a jdeme vyzdobit školní dvůr,“ povídám dětem.
Nechápavé pohledy se rázem změnily v úsměv, když zahlédly křídy.
Téma na výzdobu školního dvora bylo: „Co mám rád“. Děti se rozprchly
po dvoře, každý s jiným nápadem. Na školním pozemku se rázem začala
objevovat zvířátka, počítač, sluníčka, palmy s mořem, les a mnoho dalšího.
Fantazii se mez nekladla. Na konci hodiny byl dvůr kreativně barevný.
Bc. Tereza Jelenová

Firmička Chovatel se sešla na poslední schůzce 16. června. Vyhodnotila celoroční práci ve firmě. Děti si odnesly
pěkné publikace o zvířatech a schůzku zakončily sladkou
odměnou v cukrárně. Společnost jim dělali jejich hadíci.
Závěr schůzky prověřil odvahu – děti navštívily školní
sklepení. Děkujeme všem za účast v projektu a přejeme
všem veselé prázdniny.
Jana a Pavel Maškovi

Dubáček -
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DRUHÝ TESTÍK U ZVÍŘÁTEK

V pátek 29. května nám paní učitelka oznámila, že dnešní výuka hodiny Člověk a svět bude probíhat v chovatelské třídě, kde na nás čeká testík v podobě otázek. Naším úkolem bylo vyhledat a napsat názvy živočichů podle
zadaných indicií. Práce nás bavila, všichni jsme se aktivně a s chutí dali do
práce. Pouze otázka č. 8 byla pro nás trochu záludná. Zněla: Naším třídním
učitelem je pan Bartoš. Trošku jsme byli bezradní, a proto nám paní učitelka poskytla malou nápovědu: P. Bartoš je třídní učitel které třídy? Okamžitě
jsme znali odpověď – osmáci. V zápalu práce nám hodina rychle utekla, a už
se těšíme na další podobné aktivity.
Prvňáci + L. Kadlečková

ZDRAVÁ SVAČINA

V úterý 9. června byla úspěšně ukončena celoroční soutěž Zdravá svačina. Jako vítězové odcházeli žáci první a čtvrté třídy, jako druzí se umístili
druháci a třetí místo utrhli
páťáci. Všichni si pochutnávali na zdravém mlsání
a ukázali, že zdravá svačina je běžnou součástí jejich dne. Blahopřejeme!
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Loučení
s předškoláčky
a žáky 9. třídy
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Dětský den v Deštné – počtvrté

Během letošního jara jsme se rozhodli dostát slibu z loňského roku „Uspořádáme dětský den!“ Po loňském ročníku nic jednoduchého. Překonat vrtulník není sranda, ale, jak se říká, když se chce, tak jde všechno!
Náš den začínal poměrně brzo, ale na letáčku stálo sraz v 15.00 hodin.
Nikdy by mě nenapadlo, že mě tato informace velmi potrápí! Abych to vysvětlila, ve dvě jsme se sešli a připravili ke svým soutěžím, v půl třetí přišlo
opravdu pár přátel, ve třičtvrtě to vypadalo, že to bude propadák, ale padlo
15.00 hodin a parkoviště u koloniálu zažilo během několika málo okamžiků
kolaps. Nashromáždilo se 67 soutěžících dětí a asi zhruba 70 dospěláků.
Ve věkovém rozpětí 8 měsíců až 80 let. Úžasná účast!
Pro letošní rok jsme připravili hod na koš, trefování kelímku ve vodě,
chůzi na plechovkách, slalom ve velkých gumovkách, jízdu na koloběžce
a hokejo-kuželky. Děti u každé soutěže obdržely, samozřejmě po jejím
úspěšném splnění, nějakou sladkost a u jedné disciplíny větší dárek od
firmy coca-cola (puzzle, míčky, cd, tetovací šátky, náramky atd.) no samozřejmě bychom to nebyli my, kdyby na konci všech disciplín nečekal na
každého buřtík. Již od začátku jsme pro všechny děti rozlévali různé druhy
Coca-Coly, Fanty, Sprite nebo Cappy džusík. Musím konstatovat, že děti
degustovaly a velmi důležitě hodnotily, jestli ta třešňová Coca-Cola nebo
pomerančová Fanta je lepší, „korsovaly“ po hřišti a tvářily se strašně důležitě! A jako sladká tečka pro každého byl výborný „mafín“, ty upekla Petra
Hřebíčková, pomazaný krémem a posypaný drobením.
Myslím, že po všech těch kombinacích byla bříška plná. No a najednou to přišlo – „nízký průlet anduly“ svědčil o tom, že překvapení je připraveno. Přesunuli jsme se k seníku paní Ptáčkové, která nám opět dovolila
využít jejích pozemku, za což jí patří velký dík. A v tom to přišlo, nepřiletěl Štefan ze Slovenska, ale AK2 TANDEM KANTOR Tomáš Ratimec a
Petr Frýba, a začali skákat parašutisté. Nejdříve jeden jako „průzkumník“,
který ukázal ostatním místo dopadu či doskoku, následně vyskočilo devět
dalších. Byla to parádní
ukázka řízení padáku
v poměrně nepřejícím
větru. Všichni doskočili
na místo určení až na
jednoho tuláčka. Všem
jsme fandili a tleskali
při návratu na zem! Po
návratu tuláčka z Dubé
(což bylo samozřejmě
domluvené) nám náš
potlesk vrátili v podobě
krásných fotek a prohlídky vrtulníku společnosti
NISA AIR pod vedením
Honzy Hřebíčka. I přes
spoustu nabídek nikdo
z nich nevyžil pomoc
při skládání padáku. Po
všech těchto zážitcích a
dobrotách na nás čekala ještě jedna, v podobě

Dubáček

Tomášova guláše, po kterém se jako tradičně jenom zaprášilo.
I v letošním roce musíme velmi poděkovat všem našim sponzorům,
a že jich bylo zase požehnaně. A jako v loňském roce jsme přes veškerou
snahu nedokázali vybrané peníze utratit, ale zase slibujeme, že je utratíme
během další akce, o které vás budeme informovat.
Poděkování patří: firma Coca-Cola a pí. Fraňková, parašutisté a P. Frýba a T. Ratimec, NISA AIR a Jan Hřebíček, Jaroslav Hřebíček st., město
Dubá, rodina Hřebíčkova, Šabatkova, Štveráčkova, Svobodova, Vokálova,
Vorlova, B. Bystrý, J. Černý a „teta Tchibo“. Všem sponzorům děkujeme!
Na závěr musím uznat, že přes veškeré počáteční obavy si troufnu říct,
že jsme nezklamali. Dokázali jsme opět probudit radost v srdcích a úsměv
na rtu, ať u malých návštěvníků nebo dospěláků. Dokázali jsme, že když
lidé drží pohromadě, jsou schopni realizovat i složité úkoly, a já za to všem
děkuji. Jak se říká „Ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady udělají
moc“. Máme výhodu, že to není na jedincích, skupinách či organizacích.
Je to o rodinách a pro rodiny a to je to důležité!
Chtěla bych poděkovat všem, co přišli a strávili u nás, doufám příjemné, odpoledne a hlavně všem co přišli a přiložili ruku k dílu, bez nikoho
z vás by to nemělo cenu.
Co dodat závěrem? Co příští rok, překvapíme vás něčím? No, já už teď
vím, že když příště přijdete, tak uvidíte. Neváhejte!
M. Šimonová

Poděkování

Stejně jako v loňském roce jsme se účastnili Dětského dne v Deštné
a opět jsme si to velice užili. Chtěla bych tímto poděkovat všem, kdo
se podíleli na přípravách a organizaci celého programu a soutěží pro
děti, bylo to prima. Díky vám má moje dcera za poslední dva roky
zážitky, které nemám já za celý svůj život a náš malý Kubíček si u
vás poprvé ve svém životě zasoutěžil, a to mu v té době bylo teprve devět měsíců. Ještě jednou děkujeme, jste skvělí.
Zuzka Martínková, Klárka a Kubíček

Dubáček -
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Kult ura

DRÁTĚNÁ VÝSTAVA

Do Galerie Pošta v Dubé se po čtyřech letech
vrací výtvarník, který drátkovou technikou vytváří
drobné trojrozměrné plastiky i nástěnné obrazy.
Ladislav Lokajíček z Valů u Mariánských Lázní se
této tvorbě věnuje ve volném čase, navíc také pořádá tvůrčí dílny pro děti i rodiče. Původně lesník
nejprve pracoval se dřevem, teprve později objevil drátkovou techniku, která jej zaujala natolik, že
se soustředil jen na ni. Jak sám říká: „K drátkování mě přivedla touha a potřeba vytvořit něco z ničeho. Ve své tvorbě nepotřebuji žádné speciální
nářadí, barvy, laky, lepidla, spojovací materiály,
postačí mi pouze kleště a nápad. Nějaký drát se
vždycky najde a ten již sám svým charakterem
určí, co z něj vytvořím.“
Venisáž výstavy děl Ladislava Lokajíčka
se koná v Galerii Pošta v pátek 17. července
od 18 hodin. Návštěvníci mohou tuto výstavu
shlédnout do 15. srpna vždy ve středu a v so-
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SKOBA KONČÍ
V SOBOTU

botu od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin. Jiný termín návštěvy výstavy je možné si
domluvit na tel. čísle 607 138 832.
–myš–

Výstava obrazů, které vytvořili členové výtvarné
skupiny SKOBA, se v Galerii Pošta chýlí ke konci. Poslední šanci prohlédnout si díla Aidy Legnerové - Líhové, Václava Sadovského a Zdeňka
Šulce mají návštěvníci v sobotu 11. července. Vystavované obrazy představují starší i zcela novou
tvorbu trojice členů mělnické výtvarné skupiny.
Zahajovací vernisáž výstavy byla současně
vystoupením bluesového kytaristy Miloše Svobody ze známé děčínské kapely The Electric Blue.
Jednotlivé bloky písní přítomní oceňovali bouřlivým potleskem. Členové výtvarné skupiny Skoba tak přivezli do Dubé nejen zajímavá výtvarná
díla, ale také vynikajícího hudebníka.
–myš–

ce a objekty, promítání fotografií na vodní hladinu, živá akustická hudba.
MŠENO
31. 7. 18:00 - 20:00 Plochá dráha: extraliga
12. 7. 13:00 – 17:00 Po stopách Cinibulkových družstev
„Časem zpět o sto let“
Součástí akce je i otevírání lesního divadla v le- HOUSKA
soparku Debř ve Mšeně, kde končí procházka. 11.7. - 12.7. Jarmark s hudbou dávnověku
Divadelní představení Květ zapomnění předvede Hudba dávnověku s kostýmy a nástroji roztodivNové divadlo Mělník v 15 hodin.
nými – skupina GOTHIEN
18. 7. 8:00 – 16:00 XI. mistrovství světa mope- 25. 7. 00:00 - 26. 7. 00:00 Bohnice na Housce
dů Stadion na ploché dráze.
Řemesla v podání klientů a terapeutů PL BohniNa plochodrážním stadionu pořádá JAWA MOTO ce a dalších dílen.
ČZ Club Mšeno. Přejímka a prezentace strojů
8:00 - 10:30 hodin, start závodu ve 12:00 hodin, CHORUŠICE
třídy standard a speciál, startovné 300,- Kč. Ob- 1. 8. 00:00 - 2. 8. 00:00 Chorušická pouť
čerstvení zajištěno.
31. 7. 00:00 Noční koupání v lázních
KOKOŘÍN
Koupání v nasvíceném bazénu, světelné instala- 11. 7. 9:00 - 16:45 Kokořínský Důl - XXI. roč-

ník Kokořínského triatlonu
Harasov, kokořínské lesy – amatérský závod na
krátké trati (1,5 km plavání, do 40 km na kole
a cca 10 km běh). Z účasti v závodě jsou vyloučeni profesionálové (aktivní triatleti). Závod
je spíše testem vlastních sil a pohledem pravdě
(bývalé fyzičce) do očí a také tradičním společenským setkáním. Koná se každým rokem druhý červencový víkend na Kokořínsku – Mšensku.
Pořadatelem je TJ SOKOL Mšeno. Start u rybníka v Harasově v 10 h, zápis od 9 h. Depo a cíl
Hospůdka na Romanově. Kategorie “Junioři” ve
věku 14 – 18 let se zkrácenou plaveckou částí na
polovinu. Nutný písemný souhlas zákonného zástupce se startem. Doporučujeme horská kola.

Panelová výstava věnovaná životu a skutkům
Zdislavy z Lemberka ve výstavní síni zámku.

jich někdejších majitelů i historické fotografie
jejich interiérů z doby před rokem 1945. Otevřeno v otevíracích hodinách zámku, výstava je
součástí Velkého okruhu, od roku 2015 v prodeji
katalog k výstavě.

KULTURA V OKOLÍ

AKCE NA STÁTNÍCH
HRADECH A ZÁMCÍCH

Od 1. 5. státní zámek Frýdlant: Do konce sezony bude v kapli zpřístupněna expozice KLENOTY Z DEPOZITÁŘŮ a to liturgické předměty,
které se používaly při bohoslužbách v zámecké
kapli (monstrance, ciboria, kalichy).
do 12. července státní zámek Lemberk: Prázdniny na věži – Mimořádné zpřístupnění středověké věže. Mimořádné zpřístupnění středověké
věže, z níž je výhled do širokého okolí. Věž bude
otevřena po celý den od 9 do 16.30 hodin.
do 31. července státní hrad Grabštejn: Svatá
Barbora. Během letních prázdnin vás hradními
interiéry několikrát denně vždy od úterý do neděle provede svatá Barbora, pod jejímž vedením
budete plnit úkoly. Tím máte možnost získat jeden z klíčů, jenž vám pomůže otevřít 13. komnatu. Navíc první červencový víkend je věnován
dětem během tzv. Letohrádek a o prvním srpnovém víkendu si děti mohou vyzkoušet historická
řemesla v rámci Řemeslného jarmarku.
do 31. července státní zámek Lemberk: Výstava Zdislava jako historická osobnost.

do 31. července státní zámek Lemberk: Výstava Člověk a kůň. Výtvarné práce dětí ze Speciální školy pro sluchově postižené děti v Liberci.
Výstava v zámecké konírně.
do 31. července státní zámek Sychrov: Prohlídky s princeznou. Prohlídky těmi nejkrásnějšími prostorami zámku vede princezna, která
výklad uzpůsobí věku dětských návštěvníků. Na
závěr se děti mohou s princeznou vyfotit. Prohlídky jsou během hlavních prázdnin realizovány několikrát denně, včetně pondělí. V nabídce
také zámecké sklepení s Medvědí galerií a park
s možností hry pro celou rodinu. V průběhu roku
příležitostně i pohádkové prohlídky a další akce
pro rodiny s dětmi.
do 31. července státní zámek Zákupy: Výstava Zapomenuté zámky – prodloužení výstavy
z roku 2014. Výstava představuje dnes nepřístupná či již neexistující šlechtická sídla v Libereckém kraji a jeho okolí (Sloup, Svojkov, Mimoň, Zahrádky, Doksy, Hrubá Skála, Kopidlno,
Jičíněves a další). Vystaveny jsou předměty z
původního vybavení těchto zámků, portréty je-

KADLÍN
25. 7. Jakubská pouť

do 31. července státní zámek Zákupy: Dětská
trasa. Okruh tvoří čtyři místnosti (dětský pokoj,
ložnice, kuchyně a prádelna) zařízené tak, aby
připomínaly bydlení malé princezny na zámku,
jak to děti znají z mnoha pohádek. Vystaveny
jsou nejenom historický nábytek, obrazy a porcelán, ale i hračky z 19. a 20. století (především
panenky a nově také autíčka). Vhodné pro rodiny s dětmi, bez výkladu, délka individuální cca
15 minut.
do 31. července státní zámek Zákupy: Prohlídky s princeznou. Prohlídka s princeznou je zkrácená prohlídka interiérů zámku určená dětem do
10 let v doprovodu dospělých. Průvodkyně, oblečená v kostýmu princezny, si s dětmi vypráví,
dává jim hádanky a nechává děti hledat plyšové
medvídky poschovávané v zámeckých pokojích.
Cílem je, aby se děti prohlídky aktivně účastnily a nemusely jenom mlčky naslouchat průvodcovskému textu pro dospělé, který mnohdy ani
nemohou chápat. Délka, rytmus prohlídky i in-
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formace jsou těmto malým návštěvníkům přizpůsobeny. Časy prohlídek: 10:30 a 14:30 hod. Pro
velký zájem je nutná předchozí rezervace vstupenek na tel. 487 857 278.
do 31. července státní zámek Zákupy: Strašidelné sklepení. Výstava strašidelných bytostí
(drak, hejkal, divoženky, vodník atd.), instalovaná v části zámeckého sklepení. Vhodné pro

rodiny s dětmi, bez průvodce, délka individuální
cca 15 minut.
do 31. července státní zámek Zákupy: Výstava skleněných nebes nad postel od nizozemského designéra Hanse van Bentema jako součást
Velkého okruhu. Na Novoborsku je van Bentem
známý především díky svému „Bojovníkovi“, který
zdobí kruhový objezd v Novém Boru. Hans van

Noc kostelů

Dubáček

Bentem spolupracuje dlouhá léta s dílnou Zdeňka Kudláčka z Kolektiv Ateliers. Společně udělali
obřího skleněného lva pro holandské ministerstvo obrany nebo podobu hotelu Mosaic v Amsterodamu, jehož stěnu vyzdobili obřími krystaly,
pracujícími na principu špionážního zrcadla. Na
Českolipsku se Hans van Bentem dostal do širšího povědomí díky své účasti na Mezinárodních
sklářských sympoziích IGS v Novém Boru.

3x foto Václav Zýval

Dubáček -
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21. Mezinárodní jazzové dny
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Dubá – Nedamov

pátek 7. 8. od 18.00 hod.

KAPELA STRÝCE MICHAELA
Ti nejlepší z Big Bandu M. Wollmanna
zpěv: Veronika Doudová, Josef Žalud
DIXIELAND MESSENGERS PRAHA
opravdoví poslové tradičního jazzu
téměř polovina souboru se jmenuje Fiala
zpěv: Darja Kuncová
VÍT FIALA (junior)
a X-TET VÍTA FIALY (senior)
JOSEF KAINAR - BÁSNÍK JAZZU
BOHEMIA BIG BAND
+ L. ČERNÍKOVÁ a J. SMIGMATOR
řídí Bohuslav Volf
skvělý konec skvělého
večera

sobota 8. 8.
nenucené hudebně literární
odpoledne – prostě někdy
odpoledne
18.00 hod.
OLD STARS MB
začínáme tradičně tradicí
CZECH PHILHARMONIC
JAZZ BAND
ano, čtete správně, jazz Vám zahrají
členové České filharmonie jak jinak než skvěle!
LEE ANDREW DAVISON + PETR
HANZLÍK + VÍT FIALA X-TET
slavné jazzové standardy dvojjazyčněnejřív česky, pak anglicky nebo opačně
EVA PILAROVÁ A GOLDEN
BIG BAND PRAGUE
řídí Petr Sovič
jiný závěr si lze jen těžko představit
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PRAGUE OPEN KARATE CUP
V sobotu 20.6.2015 se v Praze konal I.ročník
Prague Open Karate Cup s mezinárodní účastí týmu z Turkmenistánu. Sportovního klání se
zúčastnilo 9 týmů a dubský klub KK Beringin
nemohl chybět.
Tentokráte soutěž začala s divácky atraktivnějšími kategoriemi jako je KIHON KUMITE a En-bu. Tato profesionální podívaná byla zajímavá i
pro naše malé závodníky, kteří fandili nejen svým
starším kamarádům, ale také panu trenérovi –
svému senseiovi Markovi Hruškovi.
En-bu Mixed 2006-2004
1. Hrušková Natálie, Hruška Marek ml.
JYU IPPON KUMITE Boys 2006-2005
2. Hruška Marek ml.
JYU IPPON KUMITE Individual Girls 20052004
1. Hrušková Natálie
2. Mojteková Eliška

KUMITE Individual Male Cadets 2001-2000
3. Dalecký Karel
KUMITE Individual Male Juniors 1999-1998
2. Dalecký Lukáš
Po krátké přestávce se dočkali i naši nejmenší svých soutěží Kata individual a Kata team.
Všichni se statečně poprali s trémou a předvedli
to nejlepší, co se na náročných trénincích naučili. Opět si svěřenci klubu KK Beringin odvezli
cenné kovy.
Kata Individual Boys 2008
2. Slovák Jakub
3. Janďourek Jakub
Kata Individual Boys 2007-2006
1. Hruška Marek ml.
4. Macura Matěj
Kata Individual Girls 2008
2. Hrušková Claudie

Dubáček

Sport

Kata Individual Girls 2005-2004
1. Hrušková Natálie
4. Mojteková Eliška

Kata Individual Male Juniors 1999-1998
4. Dalecký Lukáš
Kata Individual Male Seniors 1994 and older
3. Hruška Marek st.
Team Kata Mixed 2007 and younger
2. Hrušková Claudie, Janďourek Jakub a Slovák Jakub
Team Kata Boys 2007-2006
2. Nedvěd David, Středa Josef, Macura Matěj
Team Kata Girls 2007-2006
2. Macurová Johana, Sobotková Adéla, Hrušková Claudie
Team Kata Mixed 2005-2004
1. Hrušková Natálie, Mojteková Eliška, Hruška
Marek ml.
Team Kata Male Cadets 2000-2001
4. Dalecký Karel, Dalecký Lukáš, Horský Jan
Nejzajímavějším zápasem byl zápas mezi týmem
České republiky a týmy z Turkmenistánu v kategorii KUMITE. I přes velkou podporu diváků byl
tým ČR poražen. Doufejme, že na příštím ročníku
dojde k odvetě a tým „domácích“ vyhraje.
KUMITE team Male Seniors 94 and older
3. Suja Petr, Pokorný Martin, Hruška Marek st.
Po soutěži probíhala exhibice nejlepších závodníků a ukázky toho nejzajímavějšího z karate. Z našeho klubu byla vybrána Natálie Hrušková, která
odcvičila Kata Kankudai.
Pokud jste, milí čtenáři, fanoušky našeho klubu
a sportu Karate, můžete shlédnout záznam z této
soutěže dne 17.7.2015 na programu ČT4 Sport.
Všem účastníkům gratulujeme, děkujeme za
jejich výkony a reprezentaci a přejeme krásné
a pohodové prázdniny.
Kateřina Janďourková

