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Z předávání Ceny města Dubá
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SLOVO STAROSTKY

Souběžně probíhá také výstavba nového chodníku podél radnice směrem
dolů do ulice Požárníků. Po dobu stavby zde prosím dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke zbytečným úrazům, kterým se rozhodně dá předejít. Tento
Vážení spoluobčané, vstupujeme do posledního měsíce prvního čtvrtletí, jaro chodník je brán jako vícepráce realizovaná v rámci rekonstrukce ulic Poštovní
už hlásí svůj příchod rozkvetlými sněženkami, bledulemi nebo narcisy. Příro- a Školní. Asfaltová pěšina podél radnice byla rozkopána kvůli rekonstrukce
da se probouzí ze zimního spánku, i když zima byla spíše symbolická, než la- kanalizační a vodovodní sítě. Položit zde chodník namísto pouhého natažení
dovská. Stejně jako příroda začíná ožívat i naše město. V polovině února byly nového asfaltu se nám jevilo jako podstatně praktičtější a elegantnější řešení.
Konec konců, i tato pěšina je součástí historického centra
započaty přípravy na realizaci druhé části investiční akce
města a proto by měla působit atraktivně a důstojně.
nesoucí název „Dubá – oprava ulic Školní a Poštovní“.
Na únorovém veřejném zasedání schválili městští zaZatím, co v minulém roce prošla proměnou ulice Poštovstupitelé výběr zhotovitele stavební akce „Dubá, chodník
ní, letos budeme pokračovat v sousední Školní ulici, kde
Českolipská“. Vítězem výběrového řízení se stala společdojde k úpravě šíře chodníků a obměně jejich povrchu,
nost STRABAG a.s., která podle předloženého návrhu
stejně tak i k obměně povrchu místní komunikace a přebude akci realizovat za 2.470.665,- bez DPH. Pro připodevším k nezbytné rekonstrukci kanalizační a vodovodní
menutí uvádím, že akce „Dubá, chodník Českolipská“ zasítě, která je v tomto úseku ve stejně špatném stavu, jako
hrnuje rekonstrukci stávajících a vybudování nových částí
ve vedlejší Poštovní ulici. S tím jsou samozřejmě spojena
chodníků podél silnice I/9 v délce 686,3 m. Z větší části
i částečná omezení a dočasné úpravy značení provozu
se jedná o opravu stávajících chodníků, nové chodníky
v místě, kde se práce budou odehrávat. V současné době
jsou navrženy v místech vyšlapaných pěšin nad bývalým
je na křižovatku ulic Školní a Masarykovo nám. umístěna
kinem a u hřiště. Dále se jedná o úpravu jednoho stávaznačka „zákaz vjezdu všech vozidel“, pokud se tedy bujícího přechodu, přemístění přechodu ve stoupání ulice
dete potřebovat dostat s vozidlem třeba k poště, musíte
Českolipské, vytvoření místa pro přecházení u fotbaloodbočit u bankomatu, pokračovat podél zadní části nákupvého hřiště a příčného zpomalovacího pruhu u sídliště
ního střediska a vyjet v ulici Školní mezi bytovými domy
Na Výsluní. Všechny tyto úpravy budou i nově nasvíceny.
a objektem pošty nahoru. Od pošty už se pak klasicky
Způsob provedení je dán též skutečností, že trasa se nadostanete projetím Poštovní ulice. Ráda bych zdůraznila,
chází v městské památkové zóně. V závěru února došlo
že průjezd objízdnou trasou, tedy od bankomatu směrem
za zvýšených bezpečnostních opatření k postupnému kák poště je brán za jednosměrný, není tedy možné si tudy kulturní sál ve Slávii
cení tří vzrostlých lip v Českolipské ulici u chodníku pod
zkracovat cestu zpět do Českolipské ulice. Pokud vše půjde podle plánu a nenastanou žádné nepředvídané komplikace, měla by celá bývalým kinem. Využili jsme sice toho, že zde bude probíhat stavba chodníku,
akce být dokončena v závěru května, tedy ještě před hlavní turistickou sezó- přesto to však nebyl hlavní důvod k jejich pokácení. Všechny tři lípy byly již
nou. Všem občanům předem děkuji za shovívavost a trpělivost. Tato akce si dříve zahrnuty do vytipované zeleně, která se nachází na konci své životnosti.
Tyto dřeviny byly skutečně v havarijním stavu a proto bylo doporučeno jejich
vyžádá cca 3.400 tisíc Kč.

Z městské matriky
JUBILEA

Marklová Marie, Dubá
Antošová Růžena, Dubá
Ptáčková Květa, Dubá
Řídká Věra, Dubá
Brychová Růžena, Dubá

NAROZENÍ

Krouský Dominik, Dubá

ÚMRTÍ

84 let
86 let
70 let
88 let
83 let

Z

Jan Vnuk, Dubá

Dne 12. 3. 2016 oslaví významné životní
jubileum naše maminka a babička, paní
Květa Ptáčková z Dubé. Mnoho štěstí, pevné
zdraví a spoustu radosti jí do dalších let
přejí manžel Jaroslav a dcery s rodinami.

Dne 12.3.2016 uplyne smutné výročí 4 let od nedobrovolného
odchodu mého milovaného tatínka, manžela, děděčka, bratra,
strýčka a známého pana Miloslava Resla.
Čas prý zhojí všechny rány, jen tahle se mu moc nedaří.
Děkuji všem, kteří s námi vzpomenou a zapálí alespoň svíčku.
Jiří Resl
Dne 30.3.2016 tomu budou již tři roky, co nás v nedožitých
63 letech náhle a nečekaně opustil náš kamarád pan Jaroslav
Pergl z Dubé. Na tvoje vtípky a krásné přátelství, které nás
pojilo nikdy nezapomeneme.
Zhasly oči plné lásky naší drahé maminky,
nezhasnou však nikdy na ni
v srdcích našich vzpomínky.

Dne 29. 3. 2016 uplyne 13 smutných let od chvíle, kdy nás
navždy opustil pan Jaroslav Šimák z Dubé.
Stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Dne 30.3.2016 tomu bude rok, co nás ve
svých 69 letech navždy opustila milovaná
maminka, babička, prababička a sestra paní
Milena Hrabětová ze Zakšína. S láskou a bolestí v srdci stále
vzpomínají děti, vnoučata s rodinami a sourozenci.
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odstranění. Ostatně na jejich špatný zdravotní stav jsme opakovaně byli upozorňováni i ze strany občanů.
Dalším tématem, o kterém se chci v krátkosti zmínit, je Slávie. V letošním
roce se soustředíme na vzduchotechniku, topnou soustavu a elektroinstalaci,
což je další nezbytný krok ke zprovoznění sálu a jeho příslušenství. Předpokládáme, že součástí letošní fáze rekonstrukce bude také dokončení podhledu
stropu nad sálem. V rozpočtu města máme pro letošní rok na Slávii vyčleněno
na 2.300 tisíc Kč. Pokud vše půjde podle plánu, budeme opět o krok blíže ke
znovu zprovoznění dříve tolik vyhlášeného kulturního zařízení.
Konec března bude patřit svátkům jara, přeji vám všem proto veselé Velikonoce, bohatou pomlázku a všem dívkám a ženám šetrné a ohleduplné koledníky.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

Usnesení z veřejného
zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 2/2016 ze dne 18. února 2016 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 paní starostky zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu pana Lubomíra Wagenknechta a paní Ing. Lucii
Dostálovou a zapisovatele usnesení paní Ludmilu
Kadlečkovou.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený program veřejného zasedání Zastupitelstva
města Dubá č. 2/2016.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 1/2016 ze dne 21. ledna 2016 včetně
nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 2/2016 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha.
4) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se stavu finančních
prostředků města Dubá na bankovních účtech ke
dni 31. 1. 2016, který byl 11 636 914,18 Kč; hospodaření města Dubá za leden 2016, které skončilo výsledkem ve výši +695 776,- Kč.
5) ROZHODLO na návrh paní starostky na základě doporučení hodnotící komise zadat realizaci
stavební akce – veřejná zakázka malého rozsahu
„DUBÁ, chodník Českolipská“ společnosti STRABAG a.s., IČ 60838744, se sídlem Na Bělidle 198/
21, 150 00 Praha. Zakázka bude provedena tímto dodavatelem podle jeho cenové nabídky, cena
činí celkem 2 470 664,69 Kč bez DPH, tak jak je
dále uvedeno v Zápisu ze schůzky hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu ze dne
16. 2. 2016, viz příloha. Pokud by došlo před podepsáním smlouvy o dílo k odstoupení vybraného
dodavatele od realizace zakázky, pak bude zakázka zadána společnosti s další nejnižší cenovou
nabídkou uvedenou v Zápisu hodnotící komise.
Smlouva o dílo bude uzavřena nejdříve po uplynutí lhůty k podání námitek.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Akce je realizována v rámci projektu „Město Dubá – město bez bariér“
a je spolufinancována poskytovatelem dotace
Státním fondem dopravní infrastruktury ČR.
6) SCHVÁLILO na návrh paní starostky podle

ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, předložené Zadání
změny č. 1 Územního plánu Dubá, viz příloha.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

7) PROJEDNALO předložený písemný návrh
společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.,
provozovna Česká Lípa, na uzavření dodatku č. 11
ke smlouvě o zneškodňování komunálních a separovaných odpadů ve městě Dubá číslo 00107 ze
dne 1. 4. 2007, který se týká úpravy výše ceny za
zneškodňování komunálních a separovaných odpadů ve městě Dubá na rok 2016.
SCHVÁLILO na návrh paní starostky uzavřít
dodatek č. 11 ke smlouvě o zneškodňování komunálních a separovaných odpadů ve městě Dubá
číslo 00107 ze dne 1. 4. 2007 uzavřené mezi městem Dubá a společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., viz příloha.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: V roce 2016 bude tedy město Dubá za zneškodňování komunálních a separovaných odpadů platit za každého trvale hlášeného
občana a rekreační objekt 590,- Kč (v roce 2015
to bylo 585,- Kč). Poplatek pro občany se nemění, zůstává ve stejné výši jako v loňském roce tj.
450,- Kč za rok.
8) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ Zprávu o hospodaření Městských lesů Dubá – organizační složka, za rok 2015, zpracovanou Ing. Josefem Štveráčkem odborným lesním hospodářem
Městských lesů Dubá, viz příloha.
komentář starostky: Děkuji Ing. Josefovi Štveráčkovi a všem zaměstnancům Městských lesů
Dubá za celoroční práci
9) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ Zprávu o činnosti JPO II/1 SDHO Dubá za rok 2015,
zpracovanou panem Jaroslavem Hozou velitelem
JPO II/1 SDHO Dubá, viz příloha.
komentář starostky: Děkuji především veliteli jednotky panu Jaroslavu Hozovi a vedoucímu strojní
služby panu Tomáši Maříkovi za odvedenou práci a zajištění akceschopnosti jednotky. Děkuji také
všem členům jednotky za aktivní pomoc městu, zásahy, brigádnickou činnost a propagaci města.
10) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
Zprávu o činnosti Města Dubá a Městského úřadu Dubá za rok 2015, zpracovanou sl. Zuzanou
Martínkovou, viz příloha.

komentář starostky: Zpráva obsahuje údaje
z jednotlivých odborů města Dubá, nejdůležitější investiční, kulturní a společenské akce, které
proběhly v uplynulém roce. Dále je zde přehled
složení vedení města, zastupitelstva, komisí starostky, výborů zastupitelstva, osadních výborů a
kontakty na zaměstnance Městského úřadu Dubá.
Závěr zprávy tvoří Seznam zrealizovaných investičních akcí města Dubá, kde se mimo jiné mohou občané dozvědět, že v roce 2015 zrealizovalo
město Dubá akce za 22 milionů 103 tisíc Kč, kdy
získané dotace byly ve výši 12 milion 320 tisíc Kč.
V rekapitulaci seznamu se dále lze dočíst, že město Dubá zrealizovalo od roku 2007 do konce roku
2015 akce za více jak 120 milionů Kč a na dotacích bylo získáno více něž 40 milionů Kč.
Za celoroční práci děkuji místostarostovi panu
Tomáši Novákovi, zastupitelům, tajemníkovi městského úřadu panu Bedřichu Janďourkovi, všem
zaměstnancům městského úřadu a občanům,
kteří přispěli k vylepšení života v našem městě.
Věřím, že občané si všechny tři zprávy s chutí přečtou. Zprávy jsou v písemné podobě k dispozici
na úřadě nebo si ji lze přečíst na internetových
stránkách města, kde budou zveřejněny.
11) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
a) pozvání na Masopust, který se bude
konat dne 20. února 2016 v Dubé,
b) pozvání na předání Ceny města Dubá
Natálii Hruškové, které se bude konat dne 26. února 2016.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Tomáš Novák, místostarosta města Dubá

Příští veřejné zasedání
zastupitelstva
se bude konat 17. 3. v Dubé
od 18.00 hodin

Poděkování

Chtěla bych touto cestou poděkovat
Městskému úřadu Dubá, paní starostce a paní Benešové, že umožnily, aby mi po dobu nezbytně nutnou
byly donášeny obědy ze školní jídelny
až domů. Zároveň děkuji paní Renatě
Dvořákové, že toto telefonicky domluvila se zaměstnanci MěÚ a děvčata mi
nosila oběd při svojí polední přestávce. Po dobu čtrnácti lednových dnů,
kdy bylo náledí mi to opravdu moc pomohlo. Děkuji všem za obětavost a pochopení. Moc si toho vážím.
Žofia Imrichová
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Město Dubá nabízí letní brigádu
plavčík v Autokempu Dubá – Nedamov

Pracovní poměr bude sjednán dohodou na dobu určitou, a to od 1. července do 31. srpna 2016
(s přihlédnutím k vývoji počasí nástup možný již v červnu).
Požadavky zaměstnavatele: dovršení věku 18 let, dobrý zdravotní stav, plavecká zručnost.
Vybraní zájemci podstoupí školení. Veškeré náklady s tímto spojené budou hrazeny městem.
V případě zájmu o spolupráci nebo doplnění dalších informací se obracejte na MěÚ Dubá
– paní Libuši Benešovou na tel. čísle 728 168 134
nebo na e-mail sprava.domu@mestoduba.cz.
Zájemci se mohou hlásit nejpozději do 30. 4. 2016

Diakonie Broumov, sociální družstvo a město Dubá
VYHLAŠUJÍ

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
-

letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek (látky by měly mít alespoň 1 m2)
domácích potřeb, nádobí, skleniček (vše jen nepoškozené)
peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
obuvi (pouze nepoškozené, páry prosím svažte k sobě, aby se při převozu nepoztrácely)
drobných elektrických spotřebičů (pouze funkční a kompletní)
hraček (plastové, plyšové, elektronické – jen funkční), knih a časopisů
věcí užitečných pro maminky s dětmi (kočárky, postýlky, vaničky, chodítka…)

VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍM NEDÁVEJTE:

značně obnošené a poškozené boty a oblečení, znečištěný a vlhký textil, matrace, nábytek

dne:
čas:
místo:

Sbírka se uskuteční v Dubé

ve čtvrtek 17. a v pátek 18. března 2016
od 8:00 do 15:00
v přízemí MěÚ Dubá, věci od vás přebere náš zaměstnanec

Vše prosím noste zabalené do igelitových pytlů, tašek nebo papírových krabic,
aby se věci nepoškodily transportem

Kontaktní osoba pro případné dotazy či domluvení odvozu věcí, pokud je na
úřad nemůžete dopravit sami, je sl. Martínková, tel. 724 857 243.

Děkujeme za Vaši pomoc.

Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným
občanům a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce. S městem Dubá v této oblasti
spolupracuje již sedmým rokem. Více o Diakonii Broumov na www.diakoniebroumov.org.
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Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá v lednu
l Dne 1.1.2016 od 15:34 do 16:50 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do KÚ Pavličky s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 2 k odchytu toulavého psa, který byl následně předán majiteli z Osinalic.
l Dne 5.1.2016 od 10:00 do 10:30 hodin vyjela jednotka na žádost zřizovatele s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 2 k odčerpání jímky
na autobusovém nádraží
v Dubé.
l Dne 10.1.2016 od
19:16 do 20:10 hodin
vyjela jednotka k požáru do Doks s technikou
CAS-25 Liaz v počtu
1 + 3. Po příjezdu na
místo zásahu, zahlášení se veliteli zásahu
z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká
Lípa a provedeném průzkumu byl zjištěn požár
odpadu v bývalém zemědělském statku. Po
lokalizaci požáru byla
jednotka odeslána zpět
na základnu.
l Dne 11.1.2016 od 14:08 do 15:13 hodin vyjela jednotka k technické pomoci v KÚ Chlum, Drchlava s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po
příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byly zjištěny dva kusy
dančí zvěře zamotané v lanovém ohradníku na pastvině. Jednotka provedla odchycení zvěře a pomocí štípacích kleští a nože bylo provedeno vyproštění obou kusů. Jeden kus odběhl do přilehlého lesa, druhý měl vnitřní zranění a na místě pošel. K události byl povolán správce honitby pan
T. Stejskal, kterému bylo místo události předáno.
l Dne 15.1.2016 od 17:36 do 19:37 hodin vyjela jednotka k požáru v KÚ
Zakšín s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár sazí v komínovém tělese
rodinného domu. Lokalizace a následná likvidace byla provedena pomocí
kominického nářadí ze střechy objektu za použití sebejištění. Před odjezdem byly vybrány saze z paty komína. Na místě byla přítomna jednotka
z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa s výškovou technikou,
která nezasahovala. Velitelem zásahu byl dán zákaz používání komínového

tělesa do provedení revize odborně způsobilou osobou. Příčina
vzniku požáru byla v nedostatečně vyčištěném komínovém tělese a spalováním nevhodných materiálů. Požár byl beze škody,
uchráněn majetek ve výši 500.000,- Kč.

l Dne 25.1.2016 od 09:33 do 10:12 hodin vyjela jednotka na
žádost Krajského operačního střediska Hasičského záchranného sboru Liberec k odstranění spadlého kamene na komunikaci III. třídy,
číslo 2601 v KÚ Holany, Loubí s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po
příjezdu na místo zásahu, provedeném průzkumu a zahlášení se veliteli
zásahu z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa byl zjištěn spadlý kámen, který byl pracovníky lesní správy odstraněn.
l Dne 26.1.2016 od
13:42 do 15:24 hodin
vyjela jednotka k technické pomoci do školní jídelny při Základní
škole Dubá s technikou
CAS-25 Liaz v počtu
1 + 3. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byl
zjištěn plný a ucpaný
„lapol“ přepadu kanalizace. Na místo byla
vyžádaná věcná pomoc
– povolán fekál k odčerpání „lapolu“ a dále byla
zjištěna neprůchodnost
odpadu ze školní jídelny. Jednotka pomocí
jednoho proudu „B“ provedla proplach a následné uvolnění odpadu za asistence a pomoci školníka. Odtok byl ucpaný bramborami a jejich slupkami. Voda v suterénu byla
zlikvidována zaměstnanci školní jídelny.
l Dne 29.1.2016 od 04:33 do 07:00 hodin vyjela jednotka k požáru do
Doks s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu, zahlášení se veliteli zásahu z Hasičského záchranného sboru ÚO
Česká Lípa a provedeném průzkumu byl zjištěn požár v jedné místnosti
průmyslové haly v objektu Rekufol s.r.o. Doksy. Lokalizace a následná
likvidace požáru byla provedena jedním vysokotlakým proudem. Příčina
a výše škody je v šetření.
Jaroslav Hoza, velitel jednotky

TELEFONNÍ ČÍSLO
NA DUBSKÉ HASIČE: 725 076 553

Výtah ze Zprávy o činnosti JPO II/1 SDHO Dubá
za rok 2015

Jednotka měla v roce 2015 celkem 15 členů,
z toho pod smlouvou města (dohoda o pracovní činnosti) je 13 členů. Od 1.1.2015 byla v organizační složce města Dubá „JPO II/1 SDHO
Dubá“ zřízena dvě pracovní místa, nově jsou tedy
v hlavním pracovním poměru zaměstnáni: velitel
jednotky – Jaroslav Hoza a vedoucí strojní služby Tomáš Mařík. Organizační složka byla zřízena z důvodu zajištění akceschopnosti a výjezdu
jednotky do pěti minut.
Odborná příprava u jednotky proběhla dle
„Ročního plánu odborné přípravy 2015“ v rozsahu 114 hodin teoretické části a 54,5 hodin
praktické části. Na údržbě techniky se převážně podíleli strojníci a řidiči jednotky. Při údržbě
věcných prostředků, požární zbrojnice a přípravě dřeva na zimní otop se celkově odpracovalo
1.673 hodin.

Zásahy: Celkem vyjela jednotka v roce 2015
ke 189 zásahům (v roce 2014 jich bylo 115).
Z toho se jednalo o 39 požárů, 31 dopravních
nehod, 29 likvidací živelných pohrom (větrná
smršť, námraza a přívalové deště), 5 úniků nebezpečných látek, 82 technických pomocí a 3
plané poplachy.
Celkem 121 zásahů se uskutečnilo v katastru
obce a 68 mimo hasební katastr dle Požárního
poplachového plánu Libereckého kraje.
Při dopravních nehodách bylo 22 osob zraněno, 8 osob vyproštěno, 14 osobám byla poskytnuta před-lékařská zdravotní pomoc, 2 osoby
utrpěly zranění neslučitelná se známkami života
(v k.ú. Tuhaň a Jestřebí).
Při technických zásazích byly 3 osoby zraněny, 8 osob zachráněno a 7 osob bylo evakuováno.

Při požárech lesních porostů byla zasažena
plocha o celkové rozloze 10,983 ha, při požárech
travních a polních porostů pak zasažená plocha
čítala 1,08 ha. Škody na majetku při požárech
dosáhly 1.415.050,- Kč. Uchráněn byl majetek
v hodnotě 9.510.000,- Kč. Škody na majetku
JSDHO dosáhly výše 57.082,- Kč.
Na asanaci komunikace po úniku provozních
náplní z vozidel se spotřebovalo 192 kg sorbentu
Clibo-sorp a Absodan.
U zásahů strávila jednotka celkově 2.271 hodin a 26 minut. V nařízené pohotovosti 19.091
hodin.
V rámci zásahů nedošlo k zranění žádného
člena jednotky.
Zásahy zvláštního rozsahu:
- časté dopravní nehody na komunikaci I. třídy
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číslo 9 Bukovec – Nový Berštejn
- odstranění spadlých stromů na komunikacích
v rámci likvidace po orkánu NIKLAS
- odchyt opuštěných psů a koček na žádost zřizovatele
- likvidace obtížného hmyzu (včelí roje, vosí a sršní hnízda), kde hrozilo nebezpečí z prodlení
- časté požáry sazí v komínových tělesech z důvodu spalování nevhodných materiálů a nedostatečného vyčištění komínů
- vícedenní zásahy při požárech lesních porostů
ve špatně dostupném terénu pro mobilní požární
techniku nejvíce v polesí Obrok a Vlhošť
- dne 9.3.2015 Dubá, Nedamovská ulice – nález
nástražného výbušného systému (munice)
- ve dnech 16. až 17.5.2015 požár lesního porostu v k.ú. Blatce (2 ha)
- ve dnech 18. až 19.5.2015 požár lesního porostu v k.ú. Tuhaň (2,4 ha)
- ve dnech 3. až 4.6.2015 požár lesního porostu v k.ú. Tuhaň, Domašice – vyhlášen II. stupeň
požárního poplachu
- dne 5.7.2015 dopravní nehoda osobního automobilu v k.ú. Tuhaň – 1 osoba exitus
- dne 11.7.2015 požár osobního automobilu v k.ú.
Zátyní
- dne 12.7.2015 hromadná dopravní nehoda v k.ú.
Doksy, Obora
- ve dnech 19. až 20.7.2015 likvidace následků
větrné smrště v k.ú. Chlum, Vrchovany, Dubá –
Rozprechtice, Horky, Bukovec a Nedamov
- dne 6.8.2015 mezikrajská výpomoc při likvidaci požáru lesního porostu v k.ú. Dobřeň, Vlkov,

okr. Mělník
- dne 14.8.2015 dopravní nehoda nákladního
a osobního automobilu v k.ú. Jestřebí – 1 osoba exitus
- dne 28.8.2015 hromadná dopravní nehoda
v k.ú. Jestřebí
- ve dnech 13. - 14.10.2015 požár rodinného
domu v Nedamově
- dne 16.10.2015 vyhledávání a záchrana osoby
v lokalitě vyhlídky Ráč
- dne 24.12.2015 požár sazí v komínovém tělese
v obci Vrchovany
- dne 29.12.2015 nález 15-ti kg nebezpečných
chemických látek v obci Houska, KÚ Blatce
Čerpání rozpočtu 2015: Schválený rozpočet
v původní výši 600.000,- Kč byl v průběhu roku
navýšen o platy dvou zaměstnanců v pracovním
poměru, dotace, náhrady za zásahy mimo k.ú.
Dubá, grandy z Fondu PO hejtmana Libereckého kraje a sponzorské dary až na 1.794.868,65
Kč. Celkové náklady města na jednotku dosáhly
1.161.577,- Kč.
JPO II/1 SDHO Dubá tímto děkuje starostce
města Dubá paní Mgr. Zdeňce Šepsové, místostarostovi města Dubá panu Tomáši Novákovi, zastupitelstvu města Dubá a pracovníkům
městského úřadu za podporu a přístup k jednotce. Poděkování velitele jednotky samozřejmě patří také všem aktivním členům JPO II/1
SDHO Dubá.
Jaroslav Hoza, velitel JPO II/1 SDHO Dubá

FINANČNÍ SPRÁVA
ČR INFORMUJE

Finanční úřad pro Liberecký kraj,
Územní pracoviště v České Lípě
v rámci zajištění bezproblémového
podávání daňových přiznání k dani
z příjmů za zdaňovací období roku
2015 rozšiřuje úřední hodiny v budově Územního pracoviště v České
Lípě, Pátova 2892, 470 01 Česká
Lípa, následovně:
v termínu od 21. 3. 2016
do 1. 4. 2016
ve všech pracovních dnech vždy
do 18.00 hod.,
zároveň je v tyto dny otevřena
daňová pokladna v rozmezí hodin
8.00 – 11.30 12.30 - 17.00
Informace nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním
z příjmů jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz v záložce „Daně
a pojistné“ a jsou aktuálně doplňovány. Daňové přiznání lze též podat přes
aplikaci EPO na Daňovém portálu, dostupném též na adrese www.daneelektronicky.cz. Interaktivní formuláře
DAP k DPFO a DPPO jsou také k dispozici na stránkách www.financnisprava.cz v záložce Daňové tiskopisy.

LINKA POMOCI OBĚTEM KRIMINALITY A DOMÁCÍHO NÁSILÍ MÁ ČÍSLO 116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady.

Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, a to bez ohledu na to, zda trestný čin byl nebo
nebyl oznámen. Volat mohou oběti různých forem násilí včetně násilí domácího. Pomoc na lince je určena i obětem nedbalostních
trestných činů, např. dopravních nehod. Linka poskytuje okamžitou pomoc, rady a informace ženám, mužům i dětem. Volat mohou
lidé i při pouhém podezření, že jsou obětí některé z forem domácího násilí, ať už fyzického, psychického, ekonomického, či sociálního,
stalkingu, nebezpečných výhružek a podobného trestního jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných i nedbalostních trestných činů, kterým linka zprostředkuje rychlou
a nadstandardní pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo nejblíže situované kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc také svědkům
trestných činů, kteří byli událostí traumatizováni, potřebují psychickou podporu a informace o svých právech a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost prevenci kriminality a na linku mohou zavolat i lidé, kteří se
odůvodněně obávají, že se mohou stát obětí trestného činu a svou situaci potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha a programu Dejme (že)nám
šanci, který je financován z Norských fondů.
Více informací naleznete na webových stránkách www.linka-pomoci.cz .

ZUBNÍ POHOTOVOST
sobota 12.3.
ESOdent s.r.o., MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603
neděle 13.3.
MUDr. Hana Jandlová
28. října 3004, Česká Lípa
tel. 725 865 051
sobota 19.3.
MUDr. Jarmila Vyčichlová
Okružní 636, Mimoň
tel. 774 649 096
neděle 20.3.
MUDr. Ivana Hanzáková
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Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou
v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.

Bendlova 2236, Česká Lípa
tel. 487 831 763
pátek 25.3.
Mgr. Andrej Ivanov
Děčínská 246, Žandov
tel. 487 850 436
sobota 26.3.
KN Liberec a.s.
Jablonecká 15, Liberec
tel. 485 102 379
neděle 27.3.
KN Liberec a.s.
Jablonecká 15, Liberec
tel. 485 102 379

pondělí 28.3.
MUDr. Martin Mareš
Komenského 358, Cvikov
tel. 487 751 431
sobota 2.4.
MUDr. Přemysl Prstek
Revoluční 164, Stráž p. R.
tel. 487 851 705
neděle 3.4.
A plus zdrav. služby s.r.o.,
MUDr. Přemysl Černý
Osvobození 446, Kam. Šenov
tel. 487 767 614

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

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

8,00 – 14,00
8,00 – 14,00
8,00 – 14,00
8,00 – 18,00
8,00 – 14,00
9,00 – 12,00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

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

Okolo Nedvězí

Výchozím bodem vycházky kolem Nedvězí
bude tentokrát Dražejov. Od dražejovské kaple
sv. Jana Nepomuckého se dáme úzkou silničkou k Nedvězí. Mineme zrestaurovaný kamenný sokl s křížem, za ním je bývalá nádrž, která
kdysi zadržovala přepadovou vodu z vodárny.
V zatáčce vlevo nad silničkou vidíme onu secesní vodárnu z počátku 20. století. Pokračujeme po úzké silnici, která se posléze zařízne do
skalních stěn, vlevo je vytesaná výklenková kaplička, zasvěcená Panně Marii. U prvního domu
osady Nedvězí si všimneme chráněné lípy malolisté. Procházíme osadou ke kapličce – po odbourání historické hasičské zbrojnice byla kaplička opravena. Po pár krocích odbočíme doleva
po žluté turistické značce polní cestou směrem
na Osinalice.
Cesta se mění ve skalní úvoz, vedoucí na
hraně hluboké rokle. Dojdeme k lokalitě, nazývané Vernerovka. Po levé straně cesty je ve skalním bloku vytesaná prostorná místnost, o něco
dále stojí roubený objekt bývalé hájovny, který je
historicky součástí Osinalic. Pokračujeme značenou cestou dále, vlevo si všimneme zajímavých
skalních útvarů. Cesta zahýbá doprava a posléze turistická značka odbočuje na pěšinu vlevo,
my ale pokračujeme po lesní cestě. Mineme za-

střešený krmelec, projdeme půvabným bukovým
lesem, kde je ve spadaném listí cesta méně zřetelná. Bukový les vystřídá smíšený porost, přicházíme k několika břízám, před námi je paseka, cesta zde zahýbá ostře doprava a vzápětí
doleva a scházíme značně prudkým klesáním,
kde je cesta silně vymletá voudou. Po přibližně
350 m dojdeme na rozlehlou vyštěrkovanou plochu s mysliveckou kazatelnou. Dáme se doprava přes plochu, na jejím okraji odbočíme doleva
a stoupáme vzhůru.
Lesní cesta vede po levé straně zajímavého
údolí, sevřeného rozeklanými skalami. Dno údolí
je místy osázeno malými stromky. Všimneme si

obrovského zašpičatělého balvanu, tyčícího se
v lesnické školce. Po necelém kilometru míjíme
výklenkovou kapličku, datovanou rokem 1844,
vytesanou v pískovcovém bloku po levé straně
cesty. Pokračujeme dále po straně údolí, až se
zprava k cestě připojí červeně značená pěšina
z Nedvězí. O něco dále pak spolu se značkou
zabočíme doleva a ostřejším stoupáním vyjdeme na rozcestí na Panenském hřebeni s turistickým přístřeškem. Zde se dáme neznačenou
cestou vpravo, jdeme pěknými lesními partiemi
a sestoupíme k místu, kde se zleva připojí značená, hůře schůdná cesta.
Jdeme po cestě doprava, vede podél paseky a dále pak podél řady mohutných stromů,
za kterými je hrana vrcholové partie – odtud se
můžeme pokochat pěkným rozhledem do krajiny.
Cesta posléze ostře zatáčí doprava a pokračuje podél stráně. Kdysi značená cesta odbočovala nahoru a vedla přes louky kolem kapličky sv. Prokopa a Floriána – dnes je tato cesta
zaniklá. Jdeme dále podél stráně polní cestou,
rozježděnou traktory a rozrytou divokými prasaty – to je jediný poněkud nepříjemný úsek. Cesta pak vyjde mezi pole, vlevo vidíme Dražejov.
Na silničku od Nedvězí vyjdeme u opraveného
křížku, odkud se po přibližně sedmikilometrové
procházce vrátíme na Dražejovskou náves.
–myš–

Opravená kaplička na Nedvězí

Chráněná Lípa malolistá

Výklenková kaplička u cesty

Vernerovka

Cesta prudce klesá ke štěrkové plošině

Výhled z hrany vrcholové partie
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Staré mapy

Pro každého, kdo se zajímá o historii toho kterého místa, jsou velkým pomocníkem a zdrojem
informací historické mapy. Velmi staré mapy mají
navíc hodnotu výtvarnou. Podíváme-li se na Klaudiánovu mapu Čech z roku 1518, vidíme především umělecké dílo. Mapa je jižně orientovaná,
to znamená, že sever je umístěn dole. Dubou zde
nenajdeme, ta za zaznamenání nestála, zato hrady Houska, Berštejn, Jestřebí nebo Ronov v mapě jsou. Velmi zajímavá je také mapa Čech v podobě růže – Bohemiae Rosa – z roku 1668. Na
této mapě nalezneme Dubou a Nový Berštejn.
Velmi podrobná je Müllerova mapa Čech z roku
1720, na které jsou zakresleny všechny vsi a osady na Dubsku, například i Vrabcov (Wrapsleiten)
či Krčma (Neu Kratschen).
Ovšem velké množství informací objevíme až
na pozdějších mapách – především v mapách
I., II. a III. vojenského mapování a na Kreibichově mapě českých krajů z let 1820-34, ale také
v takzvaném Stabilním katastru. Důstojníci vojenské topografické služby, kteří v letech 176468 projížděli na koních krajinou Čech a Moravy
a zakreslovali, co viděli, vytvořili podklady pro
velmi podrobné I. vojenské mapování. Mnohem
přesnější je pozdější II. vojenské mapování, které vznikalo v letech 1832-52 s pomocí vojenské
triangulace a pomocí map Stabilního katastru.
Ještě přesnější jsou pak mapy Čech III. vojenského mapování z let 1877-80.
Ovšem snad nejvíc informací lze načerpat ze
Stabilního katastru, který vznikal v letech 18261843. Tak jako v mapách vojenského mapování

zde nalezneme cesty, vodní plochy, mlýny i křížky a kapličky, ale navíc jsou zde přesně zakresleny pozemky, odlišené podle určení, a parcely
jednotlivých domů s čísly pozemků, mnohdy dodnes platných. V indikačních skicách Stabilního
katastru nalezneme dokonce čísla popisná domů
a jména majitelů polností, lesů i luk, kde u jmen
je i číslo popisné, ve kterém majitel bydlel. Například se dozvíme, že pozemek, kde dnes stojí
sušárna chmele, vlastnil kolem roku 1840 Josef
Langhanns z čp. 133, morový hřbitov naproti su-

Dubá na mapě I. vojenského mapování

Detail Klaudiánovy mapy

Realitní kancelář
BV REALITY

na adrese ul. Českolipská, Dubá
hledá makléře, makléřku
do zavedené kanceláře.
Práce na živnostenské oprávnění.
Veškeré další informace
po telefonu: +420 724 069 906
e-mail: bvreality@bv-reality.cz
8

šárně byl obecní a třeba část remízku za sušárnou patřil Franzi Richterovi z čp. 45.
Staré mapy jsou většinou uloženy v archivech, zajímavá mapa se ale nachází také na dubské radnici. Velká nástěnná mapa z roku 1909 je
neobvyklá tím, že je na ní zakreslena dubská železnice, která ale nebyla nikdy postavena. Hledání ve starých mapách velmi usnadňuje internet.
Není nutné běhat do archivů, digitalizované mapy
nalezneme například na webové stránce: archivnimapy.cuzk.cz/ nebo na: oldmaps.geolab.cz/.
–myš–

Korce na mapách Stabilního katastru

PLACENÁ INZERCE

Realitní kancelář
BV REALITY

na adrese ul. Českolipská, Dubá
hledá do nabídky domy, byty,
pozemky na prodej, pronájem.
Veškeré náležitosti zajistíme.
telefon: +420 603 822 777
e-mail: duba@bv-reality.cz
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Zveme Vás!

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. připravilo pro seniory, osoby se zdravotním postižením a další zájemce zajímavé aktivity, které realizujeme v Komunitním centru, Školní 2213
Česká Lípa i na dalších místech.
Novinkou je „1. MASOPUSTNÍ PLES nejen pro zdravotně
postižené“, který uspořádáme 19. března 2016 od 18,30 v Konferenčním sále v Babylonu v Liberci pod záštitou radního KÚ LK
Mgr. Petra Tulpy. Jako host vystoupí Petr Vondráček – herec,
klavírista, moderátor, „Vymazáno z archivu“ – rocková kapela,
„Vokál band“ – rock-pop revival, mažoretky, programem bude
provázet moderátor a kouzelník Karel Marcolli. Slosovatelné vstupenky, jednotné vstupné 150,- Kč. Dopravu účastníků v rámci
Libereckého kraje zajišťujeme zdarma. Máme ještě volná místa
v autobuse, který bude svážet zájemce z Českolipska. Zájemci
mohou kontaktovat E. Zemanovou – 723 594 459, Z. Zahrádkovou – 606 161 859.

FOTOHÁDANKA (Fotoklub Dubá)
(řešení na str. 15)

DÁLE JSME PŘIPRAVILI:
*Od února probíhá každé úterý od 15.00 hod. výuka znakového jazyka pro začátečníky (Komunitní centrum)
*9. února začalo pravidelné setkávání při tvořivé práci v rámci arteterapie. Scházíme se 1x za 14 dní od 13.00 v Komunitním centru.
*Pravidelně se budou ve výtvarném kroužku scházet členové
skupiny „LÍPA SPOLU“ (rodiče a přátelé dětí s poruchou autistického spektra)
*16. března 2016 od 15.00 v restauraci Skleník na Slovance
Setkání k Mezinárodnímu dni žen.
*21. – 24. března 2016 „JARNÍ VÝSTAVA PRACÍ OSOB SE
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SENIORŮ“ v Komunitním
centru(výrobky na výstavu přijímáme 17. a 18. 3.2016 nebo podle domluvy)
Zájemci mohou využít i další nabídku činností poskytovaných v rámci sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby
se zdravotním postižením (základní činnosti v rámci této služby
jsou podpořeny Krajským úřadem Libereckého kraje a jsou poskytovány zdarma).
Dále nabízíme možnost využít odborné sociální poradenství,
včetně služeb právníka a nově i služeb finančního poradce, a možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek.
Bližší informace: E. Zemanová – 723 594 459, Z. Zahrádková
– 606 161 859, nebo www.stp-ceska-lipa.webnode.cz

PLACENÁ INZERCE

ZEDNÍK

STAVEBNÍ, ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
fasády, omítky, obklady, rekonstrukce bytů,
sádrokartony, zateplování budov
Dubá, Zakšín, Česká Lípa, Mladá Boleslav, Mělník a okolí
Aleš Šesták
tel. 777 310 433
e-mail:sestak.ales@seznam.cz
PLACENÁ INZERCE

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává
slepičky snáškových plemen Tetra hnědá
a Dominant ve všech barvách
Stáří 14 - 19 týdnů.
Cena 149 - 180,- Kč/ ks dle stáří.

PLACENÁ INZERCE

ANTÉNNÍ A SATELITNÍ TECHNIKA
Jaroslav NEKOLA
prodej · montáže · instalace · servis
Božíkov 77, 470 02 Česká Lípa, tel.: 603 520 006
video.sat1@tiscali.cz
PLACENÁ INZERCE

Prodej se uskuteční:
13. března a 19. března 2016
Dubá – u kostela ve 14.40 hod.
----------------------------------------------Při prodeji slepiček výkup králičích kožek
Cena dle poptávky
Případné bližší informace:
Po - Pá 9.00-16.00 hodin, tel. 601 576 270,
606 550 204, 728 605 840
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ČESKÁ LÍPA

Jiráskovo divadlo
23. 3. 2016 - 19:00
ŽENA ZA PULTEM 2:
PULT OSOBNOSTI
Legendární vševědoucí levicová prodavačka se
vrací ve vizionářské komedii! Jiřina se již dlouho
učí, jak se řeknou čínsky rohlíky a vlašák, protože
chce stačit čínským obchodníkům, kteří přijdou, až
se rozjede obchod s východem. Tentokrát to všechno vyjde a její syn Kája udělá hereckou kariéru,
bude novým Vladimírem Brabcem. Jiří Lábus a Oldřich Kaiser ve čtyřech rolích v režii Davida Drábka
v komedii Petra Kolečka, která je tak šílená, že to
možná jednou může být pravda!
Vstupné: 350 Kč
KD Crystal
12. 3. 2016 - 20:00 19. EROTICKÝ PLES.
Vstupné: 350 Kč
25. 3. 2016 - 19:00 NEBE & EWA FARNA &
SUPPORT LESBIENS
Jarní turné On stage!
Vstupné: 290 Kč
Vlastivědné muzeum
Ambit - hlavní výstavní prostor
10. 3. - 15. 5. 2016 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov. Výstava kovářských prací studentů školy. Vernisáž ve
středu 9. 3. 2016.
Maštálkova síň
9. 3. - 17. 4. 2016 Divadelní spolek Jirásek a život české menšiny v České Lípě 1926 až 1938.
Výstava k 90. výročí vzniku divadelního spolku.
Svaté schody - malý výstavní prostor
17. 3. - 15. 5. 2016 MARIE HORNYCHOVÁ
Skleněné objekty v kombinaci s dalšími materiály.
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Vernisáž 16. 3. 2016.
Vodní hrad LIPÝ
Centrum textilního tisku
9.3. 2016 10 - 16:00 K MEZINÁRODNÍMU DNI
ŽEN – 50% sleva na vstupné pro ženy
17. 3. 2016 17:00 ZVYKY A TRADICE VELIKONOC
Jaroslav Slabý – přednáška a ukázky zvyků.
Vstupné dobrovolné.
19. 3. 2016 10 - 15:00 VELKÝ JARNÍ WORKSHOP
Tvořivé dílny pro malé i velké (pomlázky, vajíčka,
zápichy do květináčů, jarní věnce...)
10:30 flétnové vystoupení Růžičky ZŠ Špičák.
Vstupné 30,- Kč + cena za materiál.
25. 3. 2016 13 - 18:00 PAŠIJE
15:00 začátek představení. Doprovodný program,
vstupné 50,- Kč, snížené 20,- Kč.

KRAVAŘE

Vísecká rychta
19. 3. 2016 VELIKONOCE NA VÍSECKÉ RYCHTĚ

BĚLÁ POD BEZDĚZEM

Městské kulturní zařízení - Komorní sál
18. 3. 2016 20:00 UPOKOJENKYNĚ
Divadlo. Komedie z prostředí domova pro seniory
„Mi řekni, proč je to na světě tak debilně zařízený – když je ti třicet, tak nevíš co dřív, musíš se starat vo děti, vo barák, vydělávat na
hypotéku a když jseš pak starej a máš čas,
tak na knížky nevidíš, nic už dělat nemůžeš,
jenom ležíš, koukáš do stropu a čekáš, jestli tě někdo poctí třicetiminutovou návštěvou…“

Kult ura

Vstupné: 50 Kč (předprodej), 60 Kč (před začátkem akce).
Zámek - Muzeum Podbezdězí
24. 3. 2016 17:00 MUZEJNÍ KAVÁRNA
V muzejní kavárně se můžete inspirovat dobovými návody na velikonoční téma z časopisu Hvězda paní a dívek. S Jitkou Kotkovou si
můžete především vyzkoušet dekorace do bytu.
Vstupné: 20 Kč (před začátkem akce).

ÚŠTĚK

26. 3. 2016 ÚŠTĚCKÉ VELIKONOCE
Aneb zvesela do jara. 16. ročník
Galerie U Brány
18. 3. – 28. 4. 2016 LUBOŠ MALINA - Obrazy a grafiky
Po loňské úspěšné výstavě v USA a předchozích
společných výstavách v Čechách přichází první
samostatná výstava tvorby výtvarníka a muzikanta Luboše Maliny v ČR.

KOKOŘÍN

11. 3. 2016 Noční prohlídka hradu
Je nutné zarezervovat předem na tel. 608 999 988
nebo e-mailu hotel@kokorin.info. Vstupné 140 Kč
dospělý, 100 Kč dítě. Sraz ve 20.00 na velkém parkovišti pod hradem Kokořín. Čelovky s sebou.
Galerie Truhlárna
19. 3. 2016 BROUMOVSKÁ SKUPINA KOSTELŮ
Výstava a přednáška. Výstava fotografií Jana

Záliše, PIN STUDIO a Martina Mádla, ÚDU AV
ČR. Součástí vernisáže bude přednáška o historii, současnosti, ale i další perspektivě významné
skupiny barokních památek z díla Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Výstava bude otevřena do 22. 5. 2016.
20. 3. 2016 VELIKONOČNÍ ZDOBENÍ VAJÍČEK
Všechny šikovné ručičky zveme na zdobení
vajíček na Velikonoce. Podrobnosti a způsob
přihlášení sledujte na: http://www.kokorin.info/
aktuality/

Kokořínský důl
26. 3. 2016 Zahájení sezóny výletního vláčku
KOKOŘÍK

VYSOKÁ

Dům řemesel Arcadis - galerie Špýchar
do 30. 3. 2016 JOLANA SOUKUPOVÁ
Výstava obrazů a keramiky.
2. 4. 2016 - 28. 4. 2016 JAN LIŠKA A KOLEKTIV
Výstava fotografií

MŠENO

12. 3. 2016 14:00 - 20:00 Expediční kamera
Sokolovna. Filmový festival expedičních filmů.
Pořadá TJ Sokol Mšeno.
19. 3. 2016 9:00 - 17:00 Hudební soutěž Josefa Křičky
Základní umělecká škola Mšeno

KADLÍN

1. 4. 2016 8:00 - 16:00
sezóny

Zahájení turistické

Rodina v pohybu
- 2016
Milí rodiče,
nabízíme vám druhý ročník
programu Rodina v pohybu.
Podmínkou je společná aktivní
účast rodičů a dětí.
Těší se na vás
Jana a Pavel Maškovi
březen výstup na Starý
Berštejn

REGIONÁLNÍ MUZEUM MĚLNÍK
Za jarmarkem do muzea
Regionální muzeum v Mělníku připravuje na sobotu 19. března další ročník Velikonočního řemeslnického jarmarku. Návštěvníky oblíbená akce
přivítá kolem pěti desítek řemeslníků s plnými
košíky velikonočního a jarního zboží. Těšit se
můžete na dřevěné hračky, bylinkářské zboží,
jarní vazby, malované obrázky, háčkované dárky... Mělnické muzeum je neodmyslitelně spojeno s uměním mistryně lidové umělecké tvorby
Olgy Pětníkové a ukázkou zdobení kraslic voskovým reliéfem. Oko potěší svěží osobité motivy
na perníčkách Emilie Jablonské. Dvojice držitelů certifikátů regionálních produktů Josef Mrňák
a Jiří Herzlík představí původní šperky ze dřeva
a kovu. Na své si tu přijdou i labužníci, od sýrů
po česká vína. Kreativní rodiny se mohou těšit
na více než tucet rukodělných dílniček. Novinkou
by měla být dílnička hrnčířská. Muzejníci pokaždé chystají pro své návštěvníky milé překvapení.
Tentokráte na děti čeká program „Poledne zvoníme“, v němž si připomenou hrou, popěvky a tvořením tradici řehtání. Verunka z Kudrnova statku
je přivítá v čase od 10.00 – 11.00 a od 13.00
– 14.00 hodin. Program doprovází stejnojmen-

nou výstavu v muzejní kavárně, která obrazem
připomene aktuální obchůzky s klapáním v regionu. Těšíme se na Vás od 9.00 do 17.00 hodin.

duben

sběr žab – pomoc

květen

výlet na Vrátenskou
rozhlednu

červen

opékání,
závěrečné
vyhodnocení

ŘEŠENÍ FOTOHÁDANKY
ze str. 13

8. 3. - 3. 4. Kašpárkův rok 2015 obrazem. Výstava mapující další rok činnosti Rodinného centra Kašpárek Mělník. Vstupní prostory. Vernisáž
se koná 9. 3. 2016.
8. 3. - 3. 4. Obyčejové tradice na Mělnicku obrazem – Poledne zvoníme
Výstava snímků dokumentující vybrané obyčejové tradice v mělnickém regionu.
13. 3. Velikonoční dávnohrátky aneb „Jak to
bylo u Kudrnů o pašijovém týdnu“ interaktivní
program a jarní hry pro děti. Velký sál, začátek
programu: 13.00 hodin.
13. 3. Vynášení Morany - rozloučení se zimou ve
spolupráci s Rodinným centrem Kašpárek a Folklorním souborem Jarošáček Mělník od 15.00 hodin, sraz u Regionálního muzea Mělník.
19. 3. Velikonoční jarmark - tradiční řemeslný jarmark ve všech prostorách muzea od 9.00
– 17.00 hodin.
25. 3. – 24. 4. - Výstava obrazů Jiřího Vaněčka, velký sál. Zahájení 24. 3. 2016.
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Ve čtvrtek 4.2. jsme v klubovně pro mládež vybarvovali mandaly.

Čtenářská gramotnost

Ve čtvrtek 28. ledna měli druháci trochu odlišnou výuku. Tři vyučovací hodiny probíhala čtenářská gramotnost na téma Dubá. Všichni jsme to s nadšením uvítali. Hned před vyučováním jsme přestavěli lavice, vytvořili jsme pracovní hnízdečka pro práci ve skupinách. Paní učitelka nás seznámila s úkoly jednotlivých skupin. Doporučila nám, abychom si v každé skupině zvolili vedoucího, který měl celou práci
skupiny vést. A pak už jsme začali pracovat. Nejprve jsme si přečetli článek o Dubé.– procvičili jsme si
čtení s porozuměním. Pak jsme si o Dubé vyprávěli. Následovalo vyplnění pracovního listu s otázkami
– vyhledávání v textu. Se zaujetím jsme vybarvovali znak
a vlajku Dubé. Také jsme si
vytáhli obálku, ve které byla
nějaká pamětihodnost z Dubé, ale pozor, byla rozstříhaná na puzzle. Naším úkolem
bylo sestavit správně tento
obrázek, poznat o jakou památku jde a vyhledat k němu správné informace. Když
jsme toto všechno zvládli,
vytvořila každá skupina výstup – „Knihu o Dubé“. Bylo
to fajn, tři hodiny utekly jako
voda a my jsme byli s výsledky naší práce spokojeni.
Druháci
s pí. uč. Kadlečkovou
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Ve čtvrtek 28.1. se uskutečnil v klubovně pro mládež turnaj v kostkách. Všechny děti byly odměněny cenami. Turnaje
se zúčastnilo 9 dětí.

Ze života škol
Zdravá školní
jídelna
�Š D�b� �í�k�l � � �e� � �
2016 o� Stá � � �h �
z�r� �� � �h � úst� ��
� �� ��ká �, k� � �� ��
� �r� �� � �� ���va � �i � � �
„Z�r�v � �k� � � � �í � � � n �“.
Jí � � � n � �Š D�b� � � � � �l �
10 st�n �� � �ý� � ��i �é � �� �
�v� �i � �, � � �� n �p�m�h �
p ��i � � �� � � � � � � ň �va �
z�r� � � � ě � � .

Výzo u druháků

Jak ten čas letí, už tu máme pololetí! A s ním vysvědčení. Ve čtvrtek poslední vyučovací hodinu nás
čekala pololetní výplata v podobě vysvědčení. Hodinu jsme zahájili posezením v kruhu, ve kterém
jsme tkali pavučinku z vlny. Každý, kdo dostal klubíčko zhodnotil svou půlroční práci. Klubko putovalo k dalšímu spolužákovi. Pomalu se vystřídali všichni a povedla se nám utkat nádherná pavučinka.
Pak už paní učitelka předávala vysvědčení. 17 žáků ze 23 si odnášelo vyznamenání, z toho 6 žáků
samé jedničky. No a pak hurá domů. Vždyť máme před sebou jednodenní pololetní prázdniny!
Druháci s pí. uč. Kadlečkovou

Recitační soutěž

Ve čtvrtek 18. února se uskutečnilo školní kolo
recitační soutěže. Během uplynulého měsíce
se žáci jednotlivých ročníků připravovali na
tuto soutěž. Nejprve je čekalo třídní kolo, ze
kterého postoupili nejlepší recitátoři do školního kola. V něm se letos prezentovalo 12 žáků,
10 soutěžících v kategorii mladších žáků a pouze 2 v kategorii starších žáků. Porota ve složení
Mgr. V. Matějková, Z. Wagenknechtová, T. Bartoš
a L. Kadlečková hodnotila celkovou úroveň, přirozenost a kulturu dětského projevu.
Výsledky kategorie mladších žáků:
1. místo Vojtěch Toman III. třída
2. místo Tereza Tomášková IV. třída
3. místo Vojtěch Stránský II. třída
V kategorii starších žáků nebylo z důvodu
nízkého počtu účastníků uděleno pořadí.
Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci tříd a hezký kulturní zážitek. Gratulujeme k dosaženému umístění.
V okresním kole v Novém Boru nás bude reprezentovat Vojtěch Toman, kterému přejeme
mnoho zdaru!!!
L. Kadlečková

Olympiáda v německém jazyce

Ve čtvrtek 21. ledna proběhlo na naší škole školní kolo Olympiády v německém jazyce. Zúčastnilo se ho 11 žáků osmé a deváté třídy. Žáci si nejprve poslechli německý text a označili podle něj
správné údaje, poté doplnili gramatická cvičení a procvičili si slovní zásobu v konverzaci na vylosované téma.
Na prvním místě se umístil Karel Mareš (9. třída) s 39 body, na 2. – 3. místě se umístili Filip
Cmunt (8. třída) a Nikola Haltmarová (9. třída) s 31 body.
Do okresního kola, které se konalo v pátek 5. února v České Lípě, postoupili Karel Mareš a Filip
Cmunt.
Mgr. Lenka Kindlová – učitelka NJ

Zdravá svačina

Po půlročním soutěžení ve zdravých svačinách
se v Ekoškole Dubá sešly ve školní jídelně tři nejlepší třídy: 1. místo obsadila pátá třída, 2. místo
pak třetí třída a třetí místo zaslouženě obsadila první B.
Paní kuchařky pro ně připravily zdravé mlsání
a všem moc chutnalo. Věříme, že na konci roku
se mezi nejúspěšnějšími objeví konečně některá
třída z 2.stupně.
Děkujeme všem za velkou snahu! Ať zdravě
papáte i ve druhém pololetí!
Mgr. Jana Mašková
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Druháci-kuchtíci

V rámci pracovních činností jsme si připravili zdravou svačinku ve cvičné kuchyňce. Rozdělili jsme
se na dvě skupiny. Jedna skupina připravovala ovocný salát a druhá zeleninový. Předem jsme si
určili, jaké suroviny kdo
přinese. A mohli jsme
začít. Nejprve jsme se
seznámili s postupem
práce, rozdělili si jednotlivé úkoly a začali
pracovat. Loupali jsme
a krájeli, míchali a ochucovali. Když byly saláty
hotové, prostřeli jsme si
a popřáli dobrou chuť.
Konečně jsme se pus-

Návštěva u zvířátek

V pátek 19. února jsme opět vyrazili potěšit naše
zvířecí miláčky. Ale nejen to, čekal nás únorový
úkol – test. Odpovídali jsme na otázky např.: Kteří ptáci odlétají do teplých krajin, jmenovali jsme
zvířata žijící ve vodě, ve vzduchu, zjišťovali, jak
se rozmnožují plazi. To jsme zvládli velmi dobře.
Těžší byla křížovka. Abychom vyluštili tajenku,
museli jsme se poprat i s latinskými názvy, které
jsme vyhledali u zvířátek. Dále jsme zjišťovali,
který obojživelník pochází z Mexika, kteří hmyzáci mají rádi nahnilé ovoce, či jak se jmenuje naše
želva zelenavá. Nakonec jsme to vše zvládli.
Paní učitelka nám ukázala, jak vypadá náš
nejmenší ptáček, sovička – kulíšek nejmenší. Pátrání se nám líbilo a těšíme se na další úkoly.
Druháci s pí. učitelkou Kadlečkovou

Zvířecí miláček

tili do jídla. Byla to ňamka a všem
nám moc chutnalo. Důkazem toho
byly prázdné misky. Pak bylo nutné ještě umýt, utřít a uklidit nádobí.
I tuto činnost se nám podařilo dobře
zvládnout a výsledkem byla uklizená
kuchyňka. Byla to fajn hodina.
Druháci s pí. uč. Kadlečkovou
V sobotu 23. ledna 2016 se v Praze konalo II.
kolo Národního poháru TKF a Pohár nadějí TKF.
I přes husté sněžení a nesjízdné silnice dorazilo do Kobylis 8 týmů z Prahy, Brna, Teplic, Ústí
nad Labem a Dubé.
Po nástupu závodníků se začalo soutěžit
v kategorii Kata individual, kde se dařilo nejen
pravidelným zástupcům z KK Beringin, ale i dětem, které byly na závodech poprvé. Poté se soutěžilo v kategorii Kata team a nakonec v Kihon
kumite a j.i.kumite.
II. KOLO NÁRODNÍHO POHÁRU TKF
Kata mladší žáci 2009 a ml.
1. Slovák Jakub
2. Janďourek Jakub
Kata mladší žáci 2008-2007
2. Středa Josef
4. Vydra Sebastian
Kata mladší žákyně 2006-2005
4. Sobotková Adéla

18

Kata mladší žáci 2006-2005
1. Hruška Marek ml.
2. Nedvěd David
Kata starší žákyně 2004-2003
1. Hrušková Natálie
4. Mojteková Eliška
Kata TEAM I.
1. Janďourek Jakub, Sobotková Adéla, Slovák
Jakub
2. Zabilanská Natálie, Zabilanský Dominik, Velebná Rebeka
Kata TEAM II.
3. Vydra Sebastian, Středa Josef, Nedvěd David
Kata TEAM III.
1. Hrušková Natálie, Hrušková Claudie, Hruška Marek
Starší žákyně 2004-2003 j.i.kumite
1. Hrušková Natálie
3. Mojteková Eliška

V úterý 16. února se v Ekoškole Dubá konala tradiční soutěž Můj zvířecí miláček. Celkem soutěžilo 25 zvířátek – od rybiček, šneků, morčátek, potkánků, králíčků, až k želvičkám, sýkorce,
koníkovi a pejskům – ti byli samozřejmě jen na
fotkách. Všechny třídy pak prošly výstavou a hlasovaly, které zvířátko je zaujalo nejvíce.
První místo získala Adélka Sobotková a Lízinka
(želvička), druhé místo získal Tomáš Novák a Ruda (králík) a třetí místo získala Eva Marešová a Dalibor s Evičkou (křečíci).
Jana Mašková

Sport

POHÁR NADĚJÍ TKF
Kata mladší žáci 2009 a ml.
1. Zabilanský Dominik
Kata mladší žákyně 2009 a ml.
1. Hrušková Claudie
2. Zabilanská Natálie
Kata mladší žákyně 2008-2007
1. Velebná Rebeka
Po soutěži skládali Marek Hruška a Timotej Exner zkoušky na další Kyu, které úspěšně zvládli!
Všichni svěřenci trenéra Marka Hrušky se poprali s trémou a předvedli to nejlepší, co se na náročných trénincích naučili. Gratulujeme, děkujeme
za jejich výkony a reprezentaci KK Beringin Dubá.
Popřejme všem do další soutěže mnoho zdaru
a pevné nervy - Pohár TKF Sensei Rachmy Soebajo, který se koná v neděli 20. března 2016.
Kateřina Janďourková

Únorový zápis do první třídy ZŠ Dubá letos úspěšně zvládlo
22 dětí, další dvě děti si ještě rok na školní povinnosti počkají.
Nejprve se rodiče zastavili k zápisu u paní učitelky, která bude
od září učit v I. třídě, zde se kontrolovaly důležité osobní údaje,
a poté se jich ujala zvířátka a pohádkové bytosti a zavedly je do
tříd, kde na ně čekalo plnění důležitých úkolů.
Mgr. Jindřiška Skalická

Zápis do školy
Foto Zuzana Martínková

Masopust 2016
Foto Václav Zýval
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Na čtyři desítky nejrůznějších masek a kostýmů se v Dubé účastnilo tradičního Masopustu. Příznivce této akce neodradilo ani deštivé
počasí. K vidění byl nejen ženich s nevěstou, ale třeba také medvíďata, indiánská princezna, dráček, Křemílek s Vochomůrkou, Pipi
Punčochatá, Mimoň nebo skupinka klaunů, která svým netradičním
nástupem pobavila všechny přítomné. Všem zúčastněným patří poděkování za vynikající atmosféru, která provázela letošní první kulturní akci v Dubé.
Foto Zuzana Martínková
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