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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, prvním tématem mého dubnového sloupku jsou psi.
Toto téma máme totiž v posledních týdnech na stole opravdu často. V minulých vydáních městského zpravodaje jsme vás informovali o obsahu vyhlášky č. 1/2014 zabývající se volným pohybem psů po městě, v březnovém zpravodaji jsem pro změnu uváděla konkrétní případ napadení psem,
přičemž jsem vás vyzývala nejen ke zjednání nápravy, ale také k tomu,
abyste se nebáli a upozornili nás, pokud budete mít obavy z konkrétního
psa a ledabylého přístupu jeho držitele. Několik takových podnětů, kterými
jsme se ihned zabývali, jsme již obdrželi. Osobně zastávám názor, že
vždy je možné udělat kompromis
a rozumně se domluvit. Obdobně
jsme tedy postupovali ve vztahu k
chovatelům, na které jsme obdrželi stížnost ze strany občanů. Prozatím se nám daří zajistit nápravu bez
ukládání zbytečných pokut a vzhledem k postoji dotyčných chovatelů
věřím, že z jejich strany bude do
budoucna již nadále vše v pořádku.
V samotné Dubé se však ještě najde nemálo těch, kteří jsou ochotni
dodržovat povinnost vodit ve vybraných lokalitách své psy na vodítku.
Sice neradi, ale přeci jen jsme se
rozhodli, že k takových lidem už nebudeme přistupovat s pochopením, ale skutečně budeme všechny případy
nedodržování vyhlášky č. 1/2014 hlásit jako přestupek. Stát se proto může,
že někteří zarytí „nevodiči“ na vodítku budou opakovaně muset sáhnout do
kapsy a platit za své prohřešky. Je nám to sice líto, ale jinak to s nimi zjevně
nepůjde. Za zmínku stojí i fakt, že touto vyhláškou se musí řídit nejen naši

obyvatelé, ale také všichni návštěvníci města. Žádám vás proto, pokud k
vám přijede na návštěvu někdo se psem, upozorněte jej na fakt, že si své
psy musejí vzít na vodítko. Neznalost neomlouvá a i návštěvník města může
být pokutován, čemuž se dle mého názoru dá snadno vyhnout.
Druhou věcí, která je obdobně nepříjemná, je to, že poměrně hodně
„pejskařů“ stále nedodržuje vyhlášku č. 1/2014 a nejsou schopni po svém
psovi odklidit exkrementy. Spousta občanů potom nadává, a nemůžeme se
jim divit, že jsou ulice, trávníky a dokonce i chodníky posety psími výkaly.
Pozor, za to však nemohou psi, ale jejich páníčkové, kterým je zatěžko se
ohnout a po psovi uklidit. Ráda bych upozornila, že i takové počínání je
přestupkem, který je možné pokutovat. Všichni, kdo u nás platí poplatek
za psa přitom mohou na našem úřadě požádat o vydání pytlíků na psí
exkrementy, a to zdarma.
Uvnitř dubnového zpravodaje
naleznete obsáhlý článek, v němž
jsou shrnuty základní povinnosti
všech majitelů psů, přečtěte si jej
a vezměte si z něj prosím ponaučení, vyhnete se tak zbytečným
problémům.
Nyní ale již k dalšímu a podstatně veselejšímu tématu. V rámci obnovy objektů nacházejících se
v městské památkové zóně jsme se
v letošním roce rozhodli investovat
nemalé finanční prostředky také do
objektu bývalého panského domu
čp. 192 ve Školní ulici, nebo chcete-li do objektu, v němž sídlí pošta. Realizací projektu „Dubá – PANSKÝ
DŮM č.p. 192 – Oprava střešního pláště“ byla z rozhodnutí zastupitelstva
pověřena pověřena společnost BLÁHA trade s.r.o., která vyhrála výběrové
řízení a nabídla celou zakázku provést za 1 740 595,- Kč bez DPH. Požadované práce spočívají v přezdění narušených komínů, nezbytné výměně
pokračování na str. 4

Z městské matriky
JUBILEA
Pejpalová Anna, Dubá
Vondráček Zděnek, Dubá
Nešetřilová Hilda, Dubá
Jelínková Irena, Dřevčice
Bártová Olga, Dubá
Kyjovská Ludmila, Dubá
Moravec Jaroslav, Dubá
Cmunt Jaroslav, Dubá

70 let
84 let
89 let
82 let
70 let
83 let
70 let
70 let

NAROZENÍ
Stehlík Matěj, Deštná
Hraník Michal, Heřmánky

ÚMRTÍ
Procházková Květoslava, Dubá
Karel Černý, Dubá

Z

Dne 5. 4. 2016 uplynulo 8 let od chvíle, co nás ve
svých nedožitých 75 letech navždy opustil milovaný manžel, táta a děda pan Ladislav Dušička
z Panské Vsi. Stále vzpomínají manželka, syn Ladislav s rodinou, syn Milan s rodinou a vnoučata.

Dne 22. 4. 2016 uplyne již sedm smutných let,
od chvíle kdy nás navždy opustil
pan Vladimír Martínek z Dubé.
Stále vzpomínají děti s rodinami.

Dne 29. dubna 2016 uplyne osm let od chvíle,
kdy nás navždy opustila paní Libuše Janďourková ze Zátyní. Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Se zármutkem v srdcích stále
vzpomínají, manžel a děti s rodinami.

TIR
TIRÁŽ
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Usnesení z veřejného
zasedání zastupitelstva
Usnesení č. 3/2016 ze dne 17. března 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 paní Mgr. Janu Maškovou a pana MUDr.
Jiřího Klementa a zapisovatele usnesení paní
Gabrielu Garrihy.

Vzhledem k tomu, že pozemek je součástí uceleného komplexu městských pozemků, je vhodné
aby město Dubá zůstalo i nadále vlastníkem tohoto žádaného pozemku. Účel pro využití předmětného pozemku jako překladiště ze strany žadatele je pro město Dubá nevhodný.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

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

2) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený program veřejného zasedání Zastupitelstva
města Dubá č. 3/2016.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 2/2016 ze dne 18. února 2016 včetně
nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 3/2016 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha.

4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 3/16, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městských pozemků: pozemkové parcely parcelní číslo 1011/15, ostatní plocha
(ostatní komunikace), o výměře 579 m2, pozemkové parcely parcelní číslo 1112/2, zahrada, o výměře 80 m2, v obci Dubá, katastrální území Nedamov. Bližší podmínky prodeje budou uvedeny
ve zveřejněném záměru.

né, aby město Dubá zůstalo i nadále vlastníkem
těchto nemovitostí.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4h) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě projednávání písemné žádosti – složka č. 6/16, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městského pozemku: části
pozemkové parcely parcelní číslo 276/7 (parcela
PK č. 276, díl 2), orná půda, o výměře 410 m2,
v obci Dubá, katastrální území Korce. Prodej tohoto pozemku nedoporučil odborný lesní hospodář Městských lesů Dubá, neboť se jedná o pruh
pozemku, který v celé své délce bezprostředně
navazuje na přilehlý městský lesní pozemek, a je
potřebný pro případné další využití při hospodaření v městských lesích, je tedy z tohoto důvodu
vhodné, aby město Dubá zůstalo i nadále vlastníkem tohoto pozemku.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4i) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva záměr (složka č. 7/16) nabýt do
vlastnictví města Dubá nemovitost – pozemek
pozemkovou parcelu parcelní číslo 103/2, trvalý
travní porost o výměře 129 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá.

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

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

4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 11/14, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městského pozemku: části
pozemkové parcely parcelní číslo 4/6, ostatní
plocha, o výměře cca 10 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Jedná se část pozemku
v Dlouhé ulici v části obce Dubá, na kterém vlastník sousedního pozemku pozemkové parcely parcelní číslo 21/3, v obci Dubá, katastrální území
Dubá, má záměr postavit část stavby (dvojgaráž).
Přesná výměra a rozsah pozemku budou upřesněny geometrickým plánem. Bližší podmínky prodeje budou uvedeny ve zveřejněném záměru.

4e) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě projednávání písemné žádosti – složka č. 3/16, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městského pozemku:
pozemkové parcely parcelní číslo 1083/2, orná
půda, o výměře 289 m2, v obci Dubá, katastrální
území Nedamov. Jedná se v podstatě o jediný
městský pozemek v zastavěné části obce Křenov přístupný přímo z místní komunikace, a pro
jeho případné využití do budoucna, je vhodné,
aby město Dubá zůstalo i nadále vlastníkem tohoto pozemku.

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

4f) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 4/16, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městského pozemku: části pozemkové parcely parcelní číslo 423/1, trvalý travní porost, o výměře cca 2 350 m2, v obci Dubá,
katastrální území Dubá. Jedná se o zaplocený
a pronajatý pozemek vedle místní komunikace
naproti hřbitovu v části obce Dubá. Přesná výměra a rozsah pozemku budou upřesněny geometrickým plánem. Bližší podmínky prodeje budou uvedeny ve zveřejněném záměru.

4j) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti uzavřít smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti v rámci stavby „Silnice
I/9 – obchvat Dubá“ přeložka plynu „SO 501
– přeložka VTL plynovodu, SO 502 – přeložka
STL plynovodu a SO 502.1 – přeložka kabelové
přípojky NN regulační stanice VTL“, mezi městem Dubá (budoucí strana povinná), společností RWE GasNet, s.r.o, Ústí nad Labem (budoucí
strana oprávněná) a Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR, státní příspěvková organizace, Správa Liberec (investor), týkající se umístění a provozování pozemního plynárenského zařízení v rozsahu
délka 60,4 m, na částech městských pozemků
pozemkové parcele parcelní číslo 840/1, pozemkové parcele parcelní číslo 847/2, pozemkové
parcele parcelní číslo 847/3, a pozemkové parcele parcelní číslo 950/25 (ZE PK 2986 díl 3),
v obci Dubá, katastrální území Dubá. Jednorázová finanční náhrada za zřízení práv odpovídajících věcnému břemeni služebnosti je sjednána
ve výši 23 890,- Kč bez DPH. Veškeré náklady
a poplatky spojené s tímto procesem bude hradit
investor stavby.

4b) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě projednávání písemné žádosti – složka č. 17/15, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městských pozemků: části
pozemkové parcely parcelní číslo 129, trvalý travní porost, a části pozemkové parcely parcelní číslo 343/2, trvalý travní porost, o celkové výměře
cca 100 m2, v obci Dubá, katastrální území Nedamov. Jedná se o pozemky vedle místní komunikace pod budovou č.ev. 39 v části obce Nedamov.
Vzhledem k tomu, že pozemky jsou součástí uceleného komplexu městských pozemků, je vhodné, aby město Dubá zůstalo i nadále vlastníkem
těchto žádaných pozemků.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4c) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě projednávání písemné žádosti – složka č. 1/16, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městského pozemku: části
pozemkové parcely parcelní číslo 4/2, ostatní
plocha (neplodná půda), o výměře cca 160 m2,
v obci Dubá, katastrální území Dubá. Jedná se
o pozemek vedle místní komunikace naproti budově čp. 103 v Dlouhé ulici v části obce Dubá.

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

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

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

4g) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě projednávání písemné žádosti – složka č. 5/16, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městských nemovitostí
– stavby a pozemku: budovy čp. 1 (jiná stavba
– střelnice) v části obce Nový Berštejn (stojící
na stavebních parcelách parcelní čísla 746, 747
a 748), a stavební parcely parcelní číslo 746,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 150 m2,
v obci Dubá, katastrální území Dubá. Jedná se
nemovitosti, které město Dubá i s dalšími městskými pozemky dlouhodobě pronajímá k využití
Sportovně střeleckému klubu Dubá, je tedy vhod-

5) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se: stavu finančních
prostředků města Dubá na bankovních účtech ke
dni 29. 2. 2016, který byl 12 484 617,- Kč; hospodaření města Dubá za leden až únor 2016, které
skončilo výsledkem ve výši +1 066 407,- Kč.
6) ROZHODLO na návrh paní starostky na základě doporučení Komise pro regeneraci městské
památkové zóny města Dubá v rámci přidělených
finančních prostředků ve výši 400 000,- Kč od
Ministerstva kultury ČR na Program regenerace
městských památkových rezervací a městských
památkových zón ČR na rok 2016, v letošním
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roce realizovat následující stavební akce:
kulturní památka rejstříkové číslo 11812/5-5795,
budova čp. 192 ve Školní ulici v části obce Dubá,
vlastník objektu město Dubá, navržená akce obnovy – oprava střešního pláště, rozpočtované
náklady činí celkem 2 106 119,95,- Kč, podíl
z programu regenerace MPZ činí 324 000,- Kč,
podíl z rozpočtu města Dubá činí 1 782 119,95 Kč,
kulturní památka rejstříkové číslo 11822/5-8505,
budova čp. 149 v ulici Jana Roháče v části obce
Dubá, vlastník objektu: Dana Horká, adresa místa trvalého pobytu Praha, navržená akce obnovy
– stavební opravy fasády, rozpočtované náklady
činí celkem 151 583,- Kč, podíl z programu regenerace MPZ činí 76 000,- Kč, podíl z rozpočtu
města Dubá činí 15 158,- Kč.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

7) ROZHODLO na návrh paní starostky na
základě doporučení hodnotící komise zadat
realizaci stavební akce – veřejná zakázka malého rozsahu „Dubá – PANSKÝ DŮM č.p. 192
– Oprava střešního pláště“ společnosti BLÁHA
trade s.r.o., IČ 28686390, se sídlem Valteřice,
Žandov. Zakázka bude provedena tímto dodavatelem podle jeho cenové nabídky, cena činí
celkem 1 740 595,- Kč bez DPH, tak jak je dále
uvedeno v Zápisu ze schůzky hodnotící komise
k veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 14. 3.
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.
SCHVÁLILO na návrh paní starostky rozpočtovou změnu č. 1 rozpočtu města Dubá na

pokračování ze str. 2

rok 2016: zvýšení výdajů v paragrafu 3322 (zachování a obnova kulturních památek) v položce 5171 (opravy a udržování) o částku ve výši
2 300 000,- Kč.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Požadované práce spočívají v přezdění narušených komínů, nezbytné výměně dožilých klempířských prvků, opravě
a ošetření krovů střech a kompletním nátěrem
střech nad všemi křídly budovy, zároveň zneškodnění srážkových vod kumulovaných v nádvoří budovy. Práce na této významné kulturní
památce mají započít 1. 4. 2016, dokončení stavebních prací je plánováno na 31. 7. 2016 a předání díla včetně vyúčtování do 31. 8. 2016.
8) SCHVÁLILO na návrh paní starostky podání
žádosti o dotaci do Programu obnovy venkova Libereckého kraje na stavební akci „Dubá – Oprava
hřbitovních zdí“. Projektové rozpočtové náklady
činí 800 000,- Kč bez DPH. Město Dubá se bude
účastnit na financování projektu a má vyčleněny finanční prostředky na vlastní podíl žadatele,
který činí minimálně 50 %.

pro schválení: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 1

komentář starostky: Kostel Sv. Václava v Deštné je nejstarší sakrální památkou v našem regionu. Poslední větší úpravy v kostele byly provedeny v roce 2009. Od 1. 7. 2016 do 30. 11. 2016
bude zrestaurováno celkem 11 vitrážových oken.
Olověná síť je silně narušená, vitráže mají tendenci se hroutit vlastní vahou. Kovové součásti
jsou napadeny rzí, je uvolněna fixace zavětrovacích želez a zatmelení do konstrukce je zvětralé
a vydrolené. Značná část skleněných segmentů
je poškozena popraskáním či zcela chybí. Technický stav vitráží lze onačit jako havarijní.

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

komentář starostky: Oprava zbývajících
zdí na dubském hřbitově je projektována cca
na 800 000 Kč bez DPH. Pokud se staneme
úspěšnými žadateli, mohli bychom obdržet až
300 000 Kč.
9) SCHVÁLILO na návrh paní starostky na základě předložené písemné žádosti administrátora
Římskokatolické farnosti Deštná pana Mgr. Milana Mordačika poskytnout finanční příspěvek
z rozpočtu města Dubá ve výši 75 000,- Kč na
spolufinancování oprav na zrestaurování okenních vitráží kostela Sv. Václava v Deštné, viz pří-

10) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
a) Masopustu v Dubé
b) předání Ceny města Dubá Natálii Hruškové
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Tomáš Novák, místostarosta města Dubá

Příští veřejné zasedání
zastupitelstva
se bude konat 21. 4. v Dubé
od 18.00 hodin

SLOVO STAROSTKY
kulturní akce. Tou první je tradiční Pálení čarodějnic, které se koná jako

dožilých klempířských prvků, opravě a ošetření krovů střech a kompletním
nátěrem střech nad všemi křídly budovy, zároveň zneškodnění srážkových
vod kumulovaných v nádvoří budovy. Práce na této významné kulturní památce mají započít 1. 4. 2016, dokončení stavebních prací je plánováno na
31. 7. 2016 a předání díla včetně vyúčtování do 31. 8. 2016.
V závěru března jsme se rozloučili se zbývajícími pěti pracovníky na
veřejně prospěšné práce, kteří pečovali o veřejná prostranství přes celou
zimu. Chtěla bych jim tímto poděkovat za práci, kterou pro město odvedli
a popřát jim, aby se na ně štěstí usmálo a podařilo se jim najít zaměstnání, které by je bavilo a naplňovalo.
Závěrem bych všechny chtěla co nejsrdečněji pozvat na dvě blížící se

INFORMACE
Z RADNICE
Městská knihovna Dubá připravuje „Počítačový kurz nejen pro seniory“.
Kurz bude probíhat od dubna do června v individuálních termínech po
předchozí domluvě s knihovnicí Bc. Lucií Heringovou. Domluvit se na
termínech a náplni kurzu můžete v infocentru města Dubá, v knihovně
nebo telefonicky na tel. č. 736 126 063.
Město Dubá pořádá v neděli dne 5. června 2016 zájezd do divadla
Broadway na muzikál Mýdlový princ s písněmi Václava Neckáře. Vstupenky za 699,- Kč již v prodeji na infocentru města.
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loha. Tento finanční příspěvek bude poskytnut za
předpokladu, že Římskokatolická farnost Deštná
získá dotaci ve výši 175 000,- Kč z havarijního
programu Ministerstva kultury ČR.
SCHVÁLILO na návrh paní starostky rozpočtovou změnu č. 2 rozpočtu města Dubá na
rok 2016: zvýšení výdajů v paragrafu 3322 (zachování a obnova kulturních památek) v položce 5229 (ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím) o částku ve výši
75 000,- Kč.

vždy 30. dubna v areálu našeho kempu v Nedamově. Druhou akcí jsou
hned následující den Jarní slavnosti, které se opět odehrají na náměstí.
Pozvánky na obě akce naleznete rovněž v tomto Dubáčku.
Nezbývá než vám všem popřát pohodový a sluníčkem prozářený duben.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

DĚTSKÉ STŘEDISKO DUBÁ
Po dobu nemoci MUDr. Ropkové bude v ordinaci
přítomna sestra. Kontaktujte prosím telefonicky sestřičku
ve věcech poradny, očkování,prevence...
Zástup zde v ordinaci: MUDr. Andrej Popov
pondělí 7:30 - 9:30 hodin, čtvrtek 7:30 - 11:00 hodin.
Ostatní dny ordinuje v České Lípě (tel. 487 520 615).

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych prostřednictvím Dubáčku poděkovat
sestřičce z dětského střediska v Dubé,
paní Janě Fuxové za pohotovou reakci
a profesionální přístup, díky kterým se
našemu synovi dostalo včasné pomoci.
jménem celé rodiny Eva Sloupová

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

Dne 16. března 2016 mi bylo ctí navštívit Klub seniorů v Dubé a v rámci Národního týdne trénování paměti (NTTP), který v ČR pořádá Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging (ČSTPMJ) jsme si povídali o paměti. Naši senioři zjistili, že ačkoli si myslí, že mají paměť špatnou, což si ostatně myslí většina populace, tak to vůbec není tak zlé. Stačí vědět jak na to, udělat informaci pro mozek zajímavou a atraktivní a pak si zapamatují klidně i seznam o 13 položkách a nebo se naučí kalendář na rok 2016. Naši
senioři to zvládli skvěle, takže když se jich teď např. zeptáte “Který den v týdnu připadne na státní svátek 28. října?” tak vám možná odpoví
“I sobi mají své dny, takže to bude pátek” a mají pravdu. Všem seniorům, kteří na přednášku přišli a prokázali, tak chuť dozvědět se něco nového
a zároveň udělat něco dobrého pro své mozkové buňky, moc děkuji. Doufám, že si to všech 13 návštěvníků užilo stejně tak příjemně jako já.
Leona Maříková, trenér paměti I. stupně

JARO JE TU, LIDI ŠÍLÍ....
Jinak než šílenstvím se odhazování odpadků do přírody nazvat nedá.
Zima teprve nedávno předala vládu jaru a v jisté části lidstva se probudily temné pudy – odkládají své odpadky do přírody s ještě větším
úsilím než v jinou část roku. Příkopy, rokličky a jináě podobná zákoutí,
ještě nezarostlá trávou a kopřivami, jsou jako nahá a nelze v nich přehlédnout odpadky, které tam lidé v nějakém zatmění mysli pohodili. Ale
příroda opravdu není smetiště!
–myš–

REGIONÁLNÍ PRODUKT LUŽICKÉ HORY A MÁCHŮV KRAJ
Místní akční skupina LAG Podralsko (www.lagpodralsko.com) je správcem
značky „Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj“. Tato značka slouží k podpoře a propagaci drobných výrobců z daného regionu. V současné
době místní akční skupina přijímá žádosti na certifikaci nových výrobků.
Přihlásit se může každý výrobce z oblasti, která je vymezena územím obcí
vyjmenovaných v pravidlech pro certifikaci (pravidla i formulář přihlášky
najdete na www.dobry-vyrobek.cz) a který splňuje kritéria místní výroby,
tradici výroby v regionu, podíl ruční práce a šetrnost výrobku a obalu k životnímu prostředí. Při splnění všech kritérií – respektive dosažení potřebného bodového hodnocení dostane výrobce certifikát, který ho opravňuje
po dobu dvou let užívat značku regionálního produktu a využívat propagaci,
kterou naše místní akční skupina těmto výrobkům poskytuje.
Noví zájemci by měli své přihlášky doručit do 13. 5. 2016 – pokud to
nestihnou, mohou tak učinit kdykoli, při dostatečném počtu přihlášek proběhne certifikace i mimo tento termín.
J. Šolc, LAG Podralsko

Uklízet Česko budou sportovci i politici
Počet připravovaných úklidů v akci Ukliďme svět, ukliďme Česko 2016 dosáhl
800 a stále stoupá. Zbavovat zemi odpadu budou významní politici, vrcholoví
sportovci, úspěšní byznysmeni a například v kolébce projektu Brně si úklidy
vzal pod patronát primátor Petr Vokřál.
Největší úklidová akce v České republice se blíží, do jejího vypuknutí třetí
dubnovou sobotu zbývá necelých šest týdnů. Počet připravovaných úklidů již
překročil hranici 800 a průměrně se každou hodinu na stránce www.UklidmeCesko.cz zaregistruje jeden nový úklid. Dosažení magického čísla 100 000
zapojených účastníků je sice zatím stále hudbou budoucnosti, ale o to, aby se
stala skutečností, usilují spolu s organizátory i významné české osobnosti.
Jako tradičně se projekt těší oblibě politické elity země, zaštiťují jej osobnosti jako ministr životního prostředí Richard Brabec, europoslanec Pavel Poc,
senátorka Ivana Cabrnochová nebo ministr obrany Martin Stropnický. A poprvé se letos u nás zapojí do úklidu i lidé z Velvyslanectví Slovinské republiky,
země, která má v pořádání úklidových akcí bohatou tradici. Jak vypadá naše
okolí však není jedno jenom politikům, jak dokazuje profesionální cyklista Leopold König, jezdec týmu Sky, sedmý na Tour de France a letošní olympionik. „Nikdy jsem nepochopil, jak někdo může bez výčitek vyhodit odpadek do
přírody. Z pohledu na les plný pet lahví, zrezivělých konzerv a papírků je mi
smutno. Teď už vím, že se tím dá něco dělat. V sobotu 16. dubna se bude
uklízet celé Česko. Přidejte se i vy!” vzkazuje nejen svým fanouškům.
Pozitivní ohlasy se ozývají i ze strany úspěšných byznysmenů, kteří se
rozhodli projekt podpořit ať už finančně či materiálně. Jedním z nich je například Jaroslav Šedivý, CEO revoluční zásilkové služby Teahouse Transport.
„Projekt Ukliďme Česko je mi natolik sympatický, že jsem vlastně ani na chvíli nepřemýšlel, že bych svou firmu do takové akce nezapojil,“ řekl na adresu
Ukliďme svět, ukliďme Česko.
Podobně uvažovalo i vedení města Brna. V domovském městě projektu
se veškeré úklidy odehrají za podpory statutárního města Brna a pod záštitou
primátora Ing. Petra Vokřála, který na podporu akce prohlásil: „Výzvu Ukliďte
Česko loni vyslyšelo na třicet tisíc dobrovolníků. A to je pro mě výborná zpráva, že nám naše okolí není lhostejné. V Brně se proto k této akci velice rádi
přidáme i letos.” Město Brno zajistí úklidový materiál a likvidaci odpadů pro
všechny úklidy, které proběhnou v sobotu 16. dubna na jeho území.
Pokud je i vám projekt sympatický, neváhejte a podpořte jej. Možností,
jak se zapojit a přičinit se o čistší a krásnější Česko je celá řada. Podrobnosti
zjistíte na webu projektu www.UklidmeCesko.cz.
Radek Janoušek, Spolek Ekosmák
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Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá v únoru
l Dne 3.2.2016 od 02:33 do 03:41 hodin vyjela jednotka k požáru do Starých Splav 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 vnitřního vybavení
prodejního stánku na pláži Máchova jezera. Z rozkazu velitele zásahu byla
jednotka dána do zálohy na místě události. Po provedené lokalizaci požáru
jsme byli odesláni zpět na základnu.
l Dne 14.2.2016 od 09:33 do 11:23 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k úniku ropných látek na komunikaci I. třídy, číslo 9 v úseku Nový Berštejn – Deštná
s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn únik motorové nafty na komunikaci, který byl
následně zlikvidován 120-ti kg sorbentu ECO-DRY. Jednotka Hasičského
záchranného sboru ÚO Česká Lípa provedla kontrolu komunikace Deštná
– Bukovec, kde nebyl zjištěn žádný další únik.
l Dne 21.2.2016 od 09:12 do 10:20 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci II. třídy číslo 259 v KÚ Dubá-Rozprechtice s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném
průzkumu byl zjištěn spadlý strom na komunikaci a přes vedení ČEZ. Při
pádu stromu došlo k přerušení vedení. Jednotka pomocí motorové řetězové pily provedla rozřezání kmene stromu a jeho následné odstranění z komunikace. Na místo události byla povolána pohotovostní služba rozvodných závodů, které bylo
místo zásahu předáno.

l Dne 26.2.2016 od 07:48 do 14:10 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do Českolipské ulice v Dubé s technikou CAS-25
Liaz a RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu jednotka prováděla asistenci při
úklidu po nebezpečném kácení stromů a řízení silničního provozu
na komunikaci I. třídy.

l Dne 26.2.2016 od 14:54 do 15:45 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy číslo 9 v KÚ Zakšín s technikou CAS-25 Liaz
v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl
zjištěn havarovaný osobní automobil mimo komunikaci. Na místě jedna zraněná osoba v péči Záchranné zdravotní služby. Jednotka provedla zajištění
místa nehody, protipožární opatření (odpojení AKU) a zajištění úniku provozních kapalin. DN bez úniku. Na místě jednotka z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa, která po provedeném průzkumu odjela zpět
na svoji základnu. Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Dne 27.2.2016 od 08:52 do 09:50 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy číslo 9, Dubá, Českolipská ulice (u kina) s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno havarované osobní vozidlo po čelním nárazu do vzrostlého stromu. Na místě jedna zraněná osoba, které do příjezdu Záchranné
zdravotní služby byla poskytnuta předlékařská pomoc. Vozidlo bylo zajištěno
proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku provozních kapalin. Na
místě došlo k úniku kapaliny do ostřikovačů. Na místě jednotka z Hasičského
záchranného sboru ÚO Česká Lípa, která po provedeném průzkumu odjela
zpět na svoji základnu. Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.
Jaroslav Hoza, velitel jednotky

l Dne 25.2.2016 od 08:00 do 15:25 hodin vyjela
jednotka k technické pomoci do Českolipské ulice
v Dubé s technikou CAS-25 Liaz a RZA I Nissan

Patrol v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu jednotka prováděla
asistenci při nebezpečném kácení stromů a řízení
silničního provozu na komunikaci I. třídy.

ZUBNÍ POHOTOVOST
sobota 9.4.
STOMINA s.r.o.,
Natálie Naboichenko
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 787
neděle 10.4.
MUDr. Martin Mareš
Komenského 358, Cvikov
tel. 487 751 431

TELEFONNÍ ČÍSLO NA DUBSKÉ HASIČE: 725 076 553
Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou
v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.

neděle 17.4.
MDDr. Kateřina Molzká Černá
Osvobození 446, Kam. Šenov
tel. 487 767 614
sobota 23.4.
MUDr. Marcela Pánková
Máchova 70, Doksy
tel. 487 872 304

neděle 24.4.
sobota 16.4.
MUDr. Marcela Pánková
ESOdent s.r.o., MUDr. Jiří Kraus Máchova 70, Doksy
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 872 304
tel. 487 834 603
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sobota 30.4.
MUDr. Pavel Kalous
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 727 912

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.

Své povinnosti by měl znát každý majitel psa
V posledních týdnech se opakovaně musíme zabývat neukázněnými chovateli,
nebo chcete-li majiteli psů. S příchodem jara se každý rok potýkáme se značným množstvím případů spojených s útěky psů. Ano, „volání přírody je volání
přírody“, ani fakt, že mnohé psy doženou k útěku jejich přirozené pudy ovšem
neospravedlňuje nedbalost jejich chovatelů. V tomto článku chci upozornit na
několik zásadních chyb, kterých se chovatelé opakovaně dopouštějí. Věnujte
mu prosím pozornost, i když je neobvykle dlouhý, s velkou pravděpodobností
se některé z častých prohřešků týkají mnohých z vás.
1) Každý chovatel je povinen svého psa nahlásit na úřadě a platit
za něj poplatek
Co by měl každý, kdo se rozhodne pořídit si psa udělat? Povinnost nahlásit psa do evidence vedené městským úřadem je dána obecně závaznou
vyhláškou č. 7/2010 o místním poplatku ze psů. Tato vyhláška říká, že poplatek ze psů platí každý držitel psa, a to jak fyzická, tak i právnická osoba, která má trvalý pobyt čí sídlo firmy na území města Dubá. Poplatková povinnost
vzniká každému chovateli v den, kdy jeho pes dovršil stáří tří měsíců, nebo
v den, kdy si pořídil psa staršího tří měsíců. Vřele všem doporučuji si zmíněnou vyhlášku připomenout, nalézt ji můžete na webových stránkách města
www.mestoduba.cz. Skutečnost, že jste se stali držiteli psa, jste povinni ohlásit (v našem případě v kanceláři paní Plzákové v přízemí radnice) do 15 dnů
od jeho pořízení. Obdobně, tedy rovněž do 15 dnů, jste povinni informovat
úřad také o zániku poplatkové povinnosti (a to zejména v případě úhynu psa,
jeho ztrátě, prodeji apod).
Sazba poplatku stanovená vyhláškou č. 7/2010 je následující:
- Na území města Dubá, pro část Dubá, mimo Rozprechtic, Vrabcova
a Malého Mlýnku činí sazba za rok
a) za prvního psa 200,- Kč a za druhého a každého dalšího psa téhož
majitele 300,- Kč
b) v obytném domě se čtyřmi a více bytovými jednotkami je to za prvního psa 400,- Kč a za druhého a každého dalšího psa téhož majitele pak
600,- Kč.
- Na území města Dubá pro části Rozprechtice, Vrabcov, Malý Mlýnek,

PLACENÁ INZERCE

RESTAURAČNÍ PROVOZOVNY
V KOKOŘÍNĚ
A KOKOŘÍNSKÉM ÚDOLÍ
nabízejí práci na pozici:

KUCHAŘ, ČÍŠNÍK/SERVÍRKA,
POMOCNÁ SÍLA V KUCHYNI
• nástup možný ihned
• možnost HPP, DPP + brigádně
• hledáme spolehlivé a zodpovědné
kolegy s chutí do práce
• pro nemístní zajištěno ubytování
• pro každou pozici máme nabídku
pro více uchazečů
V případě zájmu nás prosím
kontaktujte se svým životopisem.
Petra Bláhová
e-mail: blahova@emeran.eu,
tel. 725 863 179
www.facebook.com/HotelKokorin
www.facebook.com/Truhlarna

Horní Dubová Hora, Nový Berštejn, Deštná, Zakšín, Bukovec, Dřevčice, Sušice, Heřmánky, Lhota, Zátyní, Nedamov, Křenov, Panská Ves, Horky, Korce,
Plešivec, Dražejov, Nedvězí a Kluk činí sazba za rok
a) za prvního psa 100,- Kč a za druhého a každého dalšího psa téhož
majitele 150,- Kč
b) v obytném domě se čtyřmi a více bytovými jednotkami je to za prvního psa 150,- Kč a za druhého a každého dalšího psa téhož majitele pak
200,- Kč.
Sazba poplatku za psa, jehož držitel pobírá invalidní, starobní, vdovský či
vdovecký důchod, jenž je jediným jeho příjmem, nebo pobírá sirotčí důchod,
činí vždy 100,- Kč, a to nehledě na lokalitu, v níž je na území Dubé trvale hlášen. Poplatek ze psů je splatný vždy do 31. května!
Chtěla bych zdůraznit, že v případě, kdy zjistíme, že někomu utekl pes
(a nezáleží na tom, zda se to stane jednou, nebo opakovaně) jako první vždy
kontrolujeme, zda má tento chovatel psa řádně nahlášeného v evidenci a zda
za něj platí poplatek. Pokud dospějeme k závěru, že daný chovatel tyto základní povinnosti nesplnil, lze předpokládat, že neplní ani ty další, které mu stanovuje zákon, a to je například povinnost nechat psa očkovat proti vzteklině.
2) Povinné očkování proti vzteklině
Každý rok narážíme na chovatele, kteří jakoby o této povinnosti nikdy neslyšeli, přitom se nejedná o žádnou novinku. Mnozí hřeší na to, že vzteklina
u nás byla prakticky vymýcena, to je ovšem nijak neomlouvá a rozhodně je to
nezbavuje povinnosti nechat psy očkovat. Ráda bych podotkla, že náš úřad
nemá oprávnění požadovat po chovatelích předložení očkovacího průkazu,
proto v případě jakýchkoliv podezření, že by tato zákonná povinnost nemusela
být dodržena kontaktujeme českolipský inspektorát Krajské veterinární správy pro LK, který provede celkovou kontrolu přímo u chovatelů doma. A divili
byste se, v kolika případech jsou naše podezření oprávněná. Zdůraznit bych
chtěla, že již za pouhé nepředložení očkovacího průkazu může být ze strany
KVS chovateli udělena pokuta ve výši až 2.000,- Kč. Myslíte si, že očkování
proti vzteklině vyjde dráž? Ani bych neřekla. Potom už záleží pouze na přístupu toho či onoho chovatele. Těm, kteří přiznají chybu je zpravidla uložena
lhůta pro zjednání nápravy. Jinými slovy „přiznáváš chybu, potom ti dáváme
čas, aby sis dal věci do pořádku, psy nechal očkovat a očkovací průkazy doložil KVS prostřednictvím úřadu.“ Každý, kdo si umí spočítat, jestli se mu více
vyplatí tahat si triko, nebo srazit paty k sobě a mazat na veterinu, může skutečně hodně ušetřit, protože zpravidla se jedná hned o několik psů, případná
pokuta se tedy v případě nezjednání nápravy násobí.
3) Proč je důležité hlásit všechny změny?
Všechny změny je důležité hlásit nejen proto, že to je vaší povinností vyplývající z vyhlášky města, ale také proto, že každému se může stát, že se mu
pes zaběhne, ale co potom? Pokud má pejsek štěstí, že ho někde nesrazí či
nepřejede auto (a věřte, že i takových smutných konců jsme již mnohokrát byli
svědky), je tu velká pravděpodobnost, že nakonec skončí v záchytném kotci
města. Jako první se soustředíme na to, zda není pejsek tetovaný, pokud ne,
hledáme podle naší evidence pejsky stejné rasy nebo aspoň stejného popisu
a snažíme se vytipovat možného majitele. Zdůrazňuji, že prozatím nedisponujeme čtečkou čipů, na její nákup však s největší pravděpodobností nakonec stejně dojde. Uveďme si tedy modelový případ. Máme chovatele „XY“,
který v roce 2006 nahlásil na úřadě, že má ovčáka. Sice za něj řádně platil,
ale už se nenamáhal nám oznámit, že v roce 2014 jeho ovčák uhynul a on
si místo něj pořídil třeba jezevčíka. Najednou se ale v městském kotci objeví
jezevčík. Projdeme tedy evidenci a najdeme všechny jezevčíky odpovídající
barvy a pohlaví. Oslovíme všechny chovatele takových jezevčíků a zjistíme, že
mají psy doma. V souladu s platnou legislativou tedy vyhlásíme nález tohoto
psa, na který však několik dní nikdo nereaguje. Pejsek pak může skončit i v
psím útulku. Mezi tím chovatel „XY“ zjistí, že jsme jeho pejska našli a hrozně
se diví, že jsme mu nedali vědět. No jo, milí chovateli, ale jak jsme to mohli
tušit, když u tebe máme stále evidovaného ovčáka? Již dříve jsme vyzývali
prostřednictvím Dubáčku všechny chovatele, aby přišli na úřad a aktualizovali
údaje vedené v naší evidenci. Někteří tak učinili, jiní se na to vykašlali. Nabízí
se proto dvě varianty řešení.
Varianta č. 1: Všichni chovatelé (majitelé, držitelé nebo chcete-li páníčkové) si dají své věci do pořádku, přijdou na náš úřad nahlásit doposud nenahlášené psy, aktualizují údaje v naší evidenci pokud došlo k nějakým změnám, nechají své psy řádně očkovat proti vzteklině, a do 31.
května za ně zaplatí poplatek – jinými slovy splní všechny své povinnosti. A my budeme v případě očividných prohřešků ochotni přimhouřit očko
pokračování na str. 15
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Jarní cyklovýlet

Na jarní vyjížďku na kole zvolíme nepříliš dlouhou trasu po pohodlných cestách. Na přibližně
třináctikilometrový výlet vyjedeme z Dubé Sadovou ulicí kolem památkově chráněných sklípků a po modré turistické značce pokračujeme
do Nedamova. Mineme Černý mlýn, zabočíme
doprava kolem vyhořelého domu vedle mlýna
a před zatáčkou si můžeme na tabuli, která je
součástí naučné stezky Dubsko – Kokořínsko,
přečíst o mokřadech horní Liběchovky. Po modře značené silnici pak pokračujeme dál, kolem
bývalého Ženského mlýna a pomníku, upomínajícím na konec II. světové války.
Modrá značka zde odbočuje vpravo, ale my
pokračujeme po silnici, mineme vodárnu z roku 1913 a podél mokřadů z jedné strany a skal
z druhé dojedeme až na křižovatku. Vlevo odbočuje cesta na Plešivec, silnice rovně vede
na Ždírec a doprava odbočuje úzká silnice na
Panskou Ves. Odbočíme vpravo a mezi chalupami, z nichž některé jsou krásnou ukázkou lidové architektury jedeme údolím. Mineme mohutný smrk a spolu se silnici zabočíme doprava
a vydáme se ostrým stoupáním vzhůru. V Panské Vsi pak zabočíme doleva, mineme roubený
dům se štítem, vykládaným břidlicí, a pokračujeme zpevněnou cestou kolem radarů Ionosferické observatoře Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR.

Úzká silnička modře a červeně značená nás
dovede na návrší, kde je rozcestí. Vpravo vede
cesta na Křenov, my jedeme rovně. Vpravo od
silničky se zvedá Kamenný vrch, o kterém více
informací zjistíme na tabuli, instalované u odbočky k němu. Nejlépe je nechat kolo u této tabule
a pěšky se jít na neobvyklou kamennou nádheru podívat.
V jízdě pak pokračujeme k rozcestí, kde doleva odbočuje cesta k několika domům Nedamova a pak dolů k ždírecké silnici, rovně vede cesta
vzhůru na Beškovský vrch. My se dáme doprava po zelené značce do osady Beškov. Asi po
100 metrech dojedeme k tabuli, informující o naučné stezce Beškovský les. Pokud se po naučné stezce půjdeme podívat, necháme opět kolo
nahoře. Vyústění stezky je asi o 300 metrů níže
po cestě, ke kolu se tedy musíme vrátit.
Dojedeme do osady Beškov. Většina domů,
rozhozených po planině, jsou krásné ukázky lidové architektury. U rozcestí si můžeme přečíst
tabulku o Beškově, poté pokračujeme dál po zelené značené cestě. Půvabná polní cesta zahýbá do lesa a klesá k bývalé hájovně, pak se stáčí pod hájovnu a ostře klesá do údolí. O něco
dále míjíme nově obezděnou studánku, ačkoliv je
v ní voda, rozhodně z ní nepijeme. Cesta, místy
značně písčitá, vede krásným hlubokým údolím
se skalami, tyčícími se po levé straně.
Přijedeme na rozcestí s krmelcem a skalním
převisem. Doleva odbočuje cesta, která vede
k silnici od Blatců do Bořejova. My pokračujeme
po zelené značce doprava. Posléze mineme poslední dva domy Beškova a vyjedeme na silnici,
kde se dáme opět doprava. Kdybychom jeli vlevo,

dostali bychom se ke křižovatce nad Blatečkami,
ze silnice doleva vede cesta do osady Kluk. Na
zarostlém ostrohu vpravo nad cestou do Kluku
jsou nepatrné pozůstatky malého hradu.
Jedeme po silnici údolím podél mokřadů,
hned za křižovatkou mineme trojitý pramen s pitnou vodou pod mohutnou skálou, o něco dále
pak si naprovo můžeme všimnout do skály vytesaného obloukového tunelu – takzvané Cikánské
jeskyně. Jedná se o obtok rybníka, který ve středověku v údolí býval. Projedeme kolem skupinky
roubených domů a asi 100 metrů před kapličkou
u odsekané skály vidíme pomník obětem I. světové války z železitých inkrustací pískovce, jaký
se vyskytuje například na Kamenném vrchu. Poté
projedeme kolem beškovské kapličky a druhého
silného pramene pitné vody.
Přijedeme ke skupině domů u odbočky na
Křenov, nalevo od silnice stával starodávný
roubený Křenovský mlýn, který v roce 1996
vyhořel. Po přibližně půl kilometru odbočuje ze
silnice doprava přes potok cesta naučné stezky Dubsko – Kokořínsko, my ale pokračujeme
dále po silnici, vystoupáme nad Rozprechtický
rybník, mineme tragicky zanedbaný Rozprechtický statek a dojedeme na křižovatku u empírového pavilonu. Červeně značená cesta odtud
vede doleva do Pramenného dolu, silnice vlevo stoupá do Dražejova, my odbočíme doprava, mineme odbočku na Vrabcov před Šibeničním mlýnem a za ním pak odbočku k soše sv.
Prokopa. Napravo od silnice se tyčí schodovitě
odsekaný bývalý lom. Serpentinou vystoupáme
na kraj lesa a mladou lipovou alejí se vrátíme
do Dubé.
–myš–

Studánka pod bývalou beškovskou hájovnou

Studánka u silnice

Cesta v údolí

Pomník padlým v první světové válce

Skalní převis na rozcestí

Beškov

Bývalá hájovna
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Ztracený obraz
V Beškovském dole u pramene, ke kterému si
mnoho lidí jezdí pro vodu, stojí malá kaple z roku
1902. V průběhu let přišla o většinu svého vybavení a dokonce i o dveře. Nyní ji soukromý majitel postupně opravuje. Ačkoliv kaplička spadá
pod správu obce Blatce, záznamy o ní je možné
dohledat v dubské farní pamětnici.
Kaplička, postavená v novogotickém slohu, má půvabnou nástropní výmalbu. K jejímu
základnímu vybavení v době dokončení stavby
a posvěcení kaple patřil oltářní obraz, který zobrazoval Pannu Marii s malým Ježíškem. Dubská
farní pamětnice k tomu říká: „ Krásný velký oltář-

ní obraz na plátně Nebeské královny Marie s Ježíškem byl dodán historickým malířem Sturmem
z Rychnova u Jablonce.“
Jak asi vypadal ztracený obraz a kdo byl onen
malíř Sturm? Rychnov u Jablonce již v 18. století
proslul svými malíři, žili tam celé malířské rody
– nejprve se zabývali malbou miniatur na lakovaných dózách na tabák, posléze od 19. století
pak výrobou kopií slavných obrazů, ale i vlastní
tvorbou. Rychnovská malířská škola se stala základem pro jabloneckou umělecko-průmyslovou
školu, která existuje dodnes. V Rychnově na počátku 20. století pracovala a tvořila celá řada malířů a mnoho z nich upadlo zcela v zapomnění.
U jména Sturmovi jsou zaznamenáni dva – AnJeden z obrazů Antona Sturma

Kaplička v Beškovském dole
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ton a Walter. Který z nich ale namaloval obraz
do beškovské kapličky? Walter byl synem Antona
a narodil se kolem roku 1895, proto je jasné, že
autorem obrazu Madony byl Anton Sturm.
Anton Sturm namaloval mimo jiné nástěnné
malby v kostele sv. Josefa v Šumburku – od roku
1945 se obec jmenuje Krásná a kostel zchátral.
Kolem roku 1915 namaloval také obraz pro Annenský oltář ve farním kostele v Lobendavě. V rychnovském muzeu vystavují od Antona Sturma Křížovou cestu, malovanou na plechu. Je možné si
podle toho udělat představu, jak vypadal obraz
Panny Marie s Ježíškem v beškovské kapličce?
Snad ano. Ale možná si někdo vzpomene, co se
s původním obrazem stalo.
–myš–
Interiér kapličky

Své povinnosti by měl...
pokračování ze str. 7

a neuchylovat se k udělování pořádkových pokut tak, jak nám umožňuje
vyhláška a zákony nebo...
Varianta č. 2: V případě zjištění jakéhokoliv porušení povinností chovatelů
po 31. květnu 2016 budeme rozdávat pořádkové pokuty za neplnění povinností
chovatelů o sto šest, budeme v případě jakýchkoliv podezření kontaktovat veterinární správu a požadovat provedení celkové kontroly a navíc, v případě, že
pes skončí v záchytném kotci města budeme po chovatelích požadovat úhradu
veškerých nákladů, a to nejen za krmivo, ale také za případné ošetření, zjišťování přítomnosti čipu nebo úhradu cesty do útulku, a to nemluvě o tom, že
veškeré náklady vzniklé přímo v útulku bude hradit sám chovatel.
Jinými slovy, nedbalost může chovatele „lajdáka“ přijít na slušné peníze.
Vřele proto doporučuji zvolit si variantu č. 1 a hlavně, rozhodnout se pro
ni včas!
Zuzka Martínková

HROMADNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ
Dovolujeme si upozornit všechny majitele
psů, že v neděli 24. dubna 2016 se v Dubé
(v prostorách záchranné stanice paní Gilové) uskuteční hromadné očkování psů. Dostavit se můžete v době od 10 do 12 hodin
nebo odpoledne od 16 do 17 hodin.

Ordinační hodiny MUDr. Jiřího Klementa
(tel. 487 870 386, 728 269 590)
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.30 - 11.30
11.30 - 13.00 pro zvané
7.30 - 11.30
11.30 - 13.00 pro zvané
7.30 - 11.30
11.30 - 13.00 pro zvané
12.00 - 14.00 Chlum 14.00 - 18.00 Dubá
7.30 - 11.30
11.30 - 13.00 pro zvané

Ordinace MUDr. Marcely Klementové
(tel. 487 870 388)
Z důvodu nemoci zubařky, MUDr. Marcely Klementové
bude její ordinace v Dubé do odvolání uzavřena.
Akutní bolestivé případy ošetří, po telefonické domluvě,
kterákoli ordinace v okrese.

FOTOHÁDANKA (Fotoklub Dubá)
řešení na str. 18
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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 prodává
slepičky typu 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:
v Dubé – u kostela
17. dubna, 15. května a 19. června 2016
ve 13.15 hodin
a 3. května a 13. června ve 14.40 hodin
----------------------------------------------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
12. 4. 2016 19:00 BALLET MAGNIFICAT: TVÁŘÍ V TVÁŘ
Přední americký baletní soubor Ballet Magnificat
přijíždí exkluzivně do ČR v rámci světového turné
2016. Vstupné: 250,- Kč
26. 4. 2016 19:00 SHYLOCK
EXKLUZIVNÍ SVĚTOVÁ PŘEDPREMIÉRA! Shylock je hra namířená proti antisemitismu a absolutizované politické korektnosti, která tvrdě
poškozuje současnou západní civilizaci a především Evropskou unii. Jde tedy o hru nesmírně aktuální a přitom divadelně zábavnou a dramaticky
strhující příležitost pro špičkového herce i režiséra. Tím bude Radek Balaš, výtvarníkem inscenace Jan Štěpánek a producentem Jan Hrušínský.
Vstupné: 380,- Kč
KD Crystal
8. 4. 2016 19:00 SPOLEČNÉ TURNÉ - XINDL
X, UDG, VOXEL
Vstupné: 320,- Kč
16. 4. 2016 20:00 UNIQUE HALL FESTIVAL
3. UNIQUE HALL FESTIVAL v prostorách Kulturního domu Crystal. I tentokrát Severočeský
kraj bude hostit největší halovou taneční akci!
Na dvou stagích se představí více jak 15 jmen
moderní hudební scény a světa techna. Pozvání
přijal např. legendární MICHAEL BURIAN, matador undergroundové scény DJ ORBITH, headlineři českého lineupu festivalu Mácháč - duo
AUDIOROCKERS a mnoho dalších, zatím neodtajněných jmen! Vstupné: 200,- Kč v předprodeji
(pokladna KD Crystal 15-18 hodin, každý všední
den), 370,- Kč na místě.
18. 4. 2016 19:00 JAREK NOHAVICA - KONCERT
Sólový recitál jednoho z našich nejznámějších
písničkářů s kytarou a heligonkou, sestavený
nejen ze známých písní, ale i z novinek z nově
připravovaného alba. Fanouškové Jarka Noha-

Galerie Pošta
Poštovní ulice č.p. 192, otevřeno vždy v
sobotu a ve středu od 9 do 11 hodin
a v pátek od 14 do 16 hodin. Jiný termín
návštěvy je možné si dohodnout
na telefonním čísle 607 138 832.

CO CHYSTÁ GALERIE
POŠTA
Na letošní výstavní sezónu připravila dubská
Galerii Pošta serii výstav různých žánrů. První akcí na zahájení sezóny počátkem května
to bude výstava historických fotografií z Dubé a okolí. Po ní bude následovat v červnu
výstava tvorby známého dubského fotografa
Pepy Středy z Nedvězí. V polovině července
se otevře výstava, která představí dílo malíře
a grafika Tima Bandeho a poté bude následovat výstava tvorby Milly Janatkové. Milly
Janatková pochází z Mělníka a je známá nejen jako výtvarnice, ale také jako zpěvačka
a hudebnice. V září se pak návštěvníci Galerie Pošta v Dubé mohou těšit na výstavu děl
malířky a sochařky Markéty Váradiové.
–myš–

16

vici s již zvykli, že jeho koncerty jsou samé
překvapení, a vždy naprosto nově dramaturgicky sestavené a rozhodně se mají na co těšit!
Na současných koncertech Jarka doprovází na
akordeon a piano vynikající muzikant z Varšavy
Robert Kusmierski. Koncert je dlouhý asi 2 hodiny, je bez přestávky a je nepřístupný pro děti do
12 let. Vstupné: 420,- Kč
21. 4. 2016 19:00 PETRA JANŮ SE SKUPINOU AMSTERDAM
Vstupné: 350,- Kč
Vlastivědné muzeum
Ambit - hlavní výstavní prostor
do 15. 5. 2016 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov Výstava kovářských prací studentů školy.
Maštálkova síň
do 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
do 15. 5. 2016 MARIE HORNYCHOVÁ
Skleněné objekty v kombinaci s dalšími materiály.
Galerie Chodba
do 31. 8. 2016 Johann Siegert (1870 - 1930)
Výstava ze sbírky Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.
Galerie Jídelna
do 24. 4. 2016 Markéta Váradiová - O zrcadlech a jiné eseje
Výstava obrazů.
Vodní hrad LIPÝ
Centrum textilního tisku
do 22. 5. 2016 Doteky poznání
Výstava obrazů a šperků, obrazy - Vlasta Kateřina Pavlů, Natálie a Kryštof Trnečkovi, šperky
- David Siegl. Galerie Centra textilního tisku je
otevřená: duben - květen 9:00 - 17:00, vstupné 10 Kč.

STARÉ FOTOGRAFIE
V GALERII POŠTA
První letošní akcí v Galerii Pošta bude výstava
historických fotografií ze sbírek několika sběratelů. Fotografie Dubé, okolních obcí, ale i portréty
tehdejších obyvatel mohou ukázat minulost zdejšího kraje v plné barvitosti. Výstava Dubsko a jeho
obyvatelé na historických fotografiích bude zahájena vernisáží 6. května v 18 hodin a návštěvníci si ji budou moci prohlédnout až do 4. června.
Galerie bude otevřená vždy v sobotu a ve středu
od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin, jiný
termín prohlídky si zájemci budou moci dohodnout
na telefonním čísle 607 138 832.
–myš–

Kult ura
ÚŠTĚK
Galerie U Brány
do 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.
29. 4. – 16. 6. 2016 BLANKA MUDROVÁ - Kožené obrazy a plastiky
Originální umělecké zpracováni kůže různými formami vytvoří spolu s autorčinou fantazií svébytnou a velmi zajímavou výstavu

KOKOŘÍNSKÝ DŮL
1. 5. 2016 Komentovaná procházka po Kokořínsku
hotel Kokořín

VYSOKÁ
Dům řemesel Arcadis - galerie Špýchar
do 28. 4. 2016 RUJÁNA - 5 úhlů pohledu
Výstava fotografií autorů: J. Havlice, M. Hvězda,
O. Limax, J. Liška, P. Šimůnek
30. 4. - 9. 6. 2016 GALINA SVOBODOVÁ OBRAZY

MŠENO
23. 4. 2016 10:00 - 16:00 VYMETÁNÍ VÝFUKŮ
Vyjížďka okolím Mšena, sraz v 9.30 hodin na náměstí Míru ve Mšeně, start jízdy v 10.00 hodin,
účast 50,- Kč. Pořádá JAWA - MOTO - ČZ VETERAN CLUB MŠENO
24. 4. 2016 14:00 - 17:00 DEN ZEMĚ
Mšenské lesy a okolí města, tradiční akce - úklid
přírody. Sraz v Debři. Pořádá TJ Sokol Mšeno

KADLÍN
15. 4. 2016 8:00 - 16:00 Tradiční sázení brambor u rozhledny

Dubský pěvecký sbor
se pravidelně scházel již řadu let od
října do 24. prosince, kdy zazpíval
na půlnoční mši. Až v roce 2014 se
zpěváci pod vedením pana Petr Imricha rozhodli, že budou chodit zpívat každý týden a obohatí svůj repertoár o spirituály. Velice odvážné, ale
zvládli to. Toto povídání vzniklo proto, aby se našli další členové, kteří nejenom rádi, ale také moc hezký zpívají. Kdo se rozhodne navštívit kolektiv
našeho sboru, získá nejen přátele, ale
také zpěvem obohatí život svůj i druhých. Velmi se těšíme na další veselé zpěváky a pokud projeví kdokoliv
zájem, prosím kontaktujte přímo pana
Petra Imricha na tel. č. 731 557 693.
Mgr. Jana Staňková

Mezinárodní matematická soutěž
V letošním školním
roce se i naše škola
(50 žáků) zapojila do
mezinárodní matematické soutěže PANGEA, která vznikla
v roce 2007 v sousedním Německu. Česká republika vstoupila
do soutěže poprvé ve
školním roce 2014/
2015, kdy se jí účastnilo již 18 evropských

ŽÁROŠ 2016
Zveme všechny rodiče a děti na ekoaktivit$
dne 22.4. od 15:00 – 18:00 hodin
do školní jídelny.

Ze života škol

zemí. Hlavním cílem je podpořit motivaci žáků vůči matematice a zapojit co
nejvíce žáků, kteří zažijí úspěch při řešení různých matematických úloh.
Letos byla soutěž rozdělena do šesti kategorií podle jednotlivých ročníků (4. – 9. třída). Ve školním kole žáci řešili během 45 minut 15 úkolů různých obtížností. Do finálového kola, které proběhne v květnu 2016 v Praze,
postupuje 60 nejúspěšnějších řešitelů z každé kategorie. Předpokládaný
počet finalistů je tedy 360.
Jak to všechno dopadlo, se žáci dozvědí nejpozději 31. 3. 2016 na webových stránkách soutěže www.pangea-edu.cz. Budou zde uvedeni pod
příslušným „Pangea kódem“ a zároveň uvidí i své porovnání s výsledky
ostatních.
Všem žákům děkuji za účast a reprezentaci naší školy.
Mgr. Miroslava Sochová

Zápis k docházce
do mateřské školy v Dubé
12. dubna 2016 (úterý)
od 9,00 – 13,00

Tentokrát na Vás čeká jedno jediné téma
PLÝTVÁNÍ jídlem.
V rámci projekt$ Menu pro změnu,
do kterého je Ekoškola Dubá letos
zapojena, si z nabízených surovin
uvaříte, připravíte jídlo, které pak
nabídnete dr$hý& účast'íkům.
Podmínkou přípravy jídla bude vy$žití
všech ing)ediencí beze zby*ku!
Těšíme se na Vaše kulinářská překvapení!
Ekoškola Dubá

K zápisu se dostaví zákonní zástupci dětí,
které nastoupí k docházce do MŠ
ve školním roce 2016 - 2017.
S sebou přineste vyplněné
a potvrzené dokumenty
ke stažení na
http://www.materskaskoladuba.estranky.cz
/ nebo k vyzvednutí v MŠ,
rodný list dítěte a občanský průkaz.
Podrobné informace na
http://www.materskaskoladuba.estranky.cz/
Zároveň bude probíhat
Den otevřených dveří,
kdy se můžete podívat na jednotlivá
oddělení a podívat se,
jak pracujeme s dětmi.
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ZPÍVÁNÍ S KYTAROU
Šestá společná aktivita pro rodiče a děti proběhla v prostorách hudebny í školy. Děti se naučily novou písničku Školní, sehrály židličkovou soutěž, zazpívaly si na mikrofon, prostě užily si zábavu.
Děkujeme všem zúčastněným rodinným týmům za čas.
Jana a Pavel Maškovi

Výuka fyziky
na školním dvoře
V 8. ročníku jsou ve výuce fyziky hodiny, na které se žáci těší! Především chlapci listují v učebnici a se zájmen diskutují nad obrázky v kapitole
s pístovými spalovacími motory. Během pěti vyučovacích hodin se všichni
žáci seznámili se základní činností zážehových a vznětových motorů. Pro
názornost byly použity funkční modely z kabinetních sbírek a animace na
interaktivní tabuli.
Petr Kohout a Karel Dalecký přišli s nápadem, že nám předvedou užití
dvoudobého zážehového motoru v praxi. Petr tak dnes přivezl svůj malý
motocykl a za slunečného počasí jsme se ze třídy přemístili na školní dvůr.
Nejprve chlapci zodpověděli několik zajímavých dotazů. Pak nám ukázali a
popsali hlavní části stroje. Samozřejmě nechyběla ani ukázka jízdy.
Věřím, že se všem spolužákům toto zpestření fyziky líbilo. Viděli tak,
že fyzika není jen teorie, ale má praktické využití. Petrovi děkuji za realizaci tohoto nápadu.
Mgr. Miroslava Sochová

Návštěva knihovny v Dubé
Šesťáci
4. března jsme navštívili městskou knihovnu v Dubé. Čekala nás tam paní
Lucie Heringová s krásným programem. Nejprve jsme si povídali o změnách
v knihovně, o způsobu výpůjček a řádu knihovny, poté jsme měli možnost
pomocí křížovky zorientovat se v knihovně a najít známé autory pohádek.
Moc nám to teda nešlo. Celou tajenku vyplnila pouze jedna skupina.
„Líbilo se mi tam, jak to měli nově zařízený. Dostali jsme zadání a
začali hledat. Vyplnila to pouze jedna skupina.“
„Bylo to prima. Viděli jsme zrekonstruovanou knihovnu města Dubá.
Paní Heringová nám prozradila, že tam je něco kolem 7000 knih. Připravila si pro nás zábavnou křížovku. Vyhledávali jsme autory knih. Zjistili
jsme, že čteme knihy, o kterých nevíme, kdo je napsal a nakreslil, a že
jsme více spíše na elektro techniku, než třeba na skvělé knížky, které jsou
plné ponaučení a dobrodružství. Je to škoda. Myslím, že by nám to za to
stálo, občas navštívit knihovnu města Dubá. Dubá je skvělá.“
„Je to tam krásně a nově udělané. Těším se na taburety a sedací
pytle. Tajenka nám vyšla BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ. Je tam hodně nových knih. Určitě se zaregistruji.“
„ Dozvěděli jsme se, že je tam 7 000 knih, že jich bylo 9 000, ale ty se
daly do Diakonie. Každý rok se posílají také knížky z České Lípy a ty mají
zelenej štítek. Po roce se vrací zpět a přichází nové a nové knihy. Dokonce jsem objevil i knížku co čte moje mamina, ale prý není pro děti, tak
třeba si jí jednou přečtu…Jmenovala se PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI.“
Páťáci
Zato NÁM to přišlo velmi lehké, protože nás číst moc baví, a když nás
nebaví, tak nám to paní učitelka dá stejně za úkol. Máme každé čtvrtletí
zadanou povinnou četbu a učíme se vyplňovat čtenářský deník. Zrovna
poslední knížku, kterou jsme měli za úkol a probírali jsme v hodině, byla
jedna z otázek z knihovny a sice, kdo je autorem knihy BYLO NÁS PĚT,
nebo kdo napsal BABIČKU, jak zní první díl Harryho Pottera, autor STARÝCH POVĚSTÍ ČESKÝCH a STARÝCH ŘECKÝCH BÁJÍ, které jsme
například četli v komiksové podobě, což nás bavilo nejvíc. Moc jsme si
to všichni užili.
Jana Pytlounová

ŘEŠENÍ FOTOHÁDANKY ze str. 15

Nová zkušenost
Letos poprvé se naše škola účastnila okresního klání v matematické soutěži pro 5. ročník – Pythagoriáda 2015/16. Tato aktivita je mezi žáky poměrně oblíbená, o čemž svědčí účast 52 dětí ze dvanácti škol celého okresu.
Z Dubé se ze školního kola probojoval žák 5. třídy – Daniel Heptner.
Úkolem všech soutěžících bylo během časového limitu 60 minut vyřešit
15 úloh s velikonoční tematikou. Při výpočtech nebylo dovoleno používat
tabulky ani kalkulačky a za každý správně vyřešený příklad získal soutěžící
1 bod. Cílem bylo prohloubit matematickou představivost a logické uvažování. Danielovi děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Miroslava Sochová
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DNE 18. ÚNORA SE V KLUBOVNĚ PRO MLÁDEŽ
KONALA AKCE S NÁZVEM RODOKMEN.
Děti se dozvěděly co to takový rodokmen vlastně je, k čemu slouží a
kde získat potřebné informace k jeho sestavení. Každý si pak rodokmen své
rodiny mohl s pomocí paní Jakoubkové sestavit.
O týden později 25. února do klubovny pro mládež přijely lektorky z Ekocentra Brniště se zajímavým povídáním o stromech. Tady se kluci a holky mohli
dozvědět vše důležité a zároveň zajímavé o stromech, třeba jak se zjistí jejich stáří. Každý si vyrobil koláž stromu z přírodnin a došlo i na soutěže.
V klubovně vítáme další holky a kluky, otevřeno je pondělí, středa, pátek do
17. hodin, v úterý a čtvrtek do 18. hodin. Každý čtvrtek od 17 hodin program
pod vedením paní Jakoubkové.

Zdravá pětka...
...u šesťáků
„Drž si zdravou pětku v jídelníčku, ať máš energii na jedničky v žákovské! Když budeš jíst pravidelně pětkrát denně a myslet na dostatek ovoce a zeleniny, budeš se cítit lépe a budeš se
snáz soustředit nejen na školu, ale hlavně na
věci, které tě baví. A to celý den – od snídaně
po večeři!“

Pravdivá slova paní lektorky, která se zděsila, když zjistila, že jedenáct dětí dnes nesnídalo.
Hravou formou se nám snažila paní lektorka na
příkladech ukázat, že zdravé stravování nemusí být „fuj“ a o tom jsme se přesvědčili po teoretické hodině. Ve skupinách jsme si ukuchtili a
připravili zdravé svačinky, i když jsme zpočátku
nevěřili, že to může být dobré, prázdné mističky a talíře mluvily za vše. Děkujeme za pěkné
recepty a nové teoretické poznatky o zdravém
stravování, které je velmi prospěšné pro celé
naše tělo i mysl.
VI. třída a Jana Pytlounová

VELIKONOČNÍ DÍLNA
V KLUBU
MALÝCH DUBÁČKŮ

...a u druháků
Ve středu 2. března jsme měli výukový program Zdravá pětka. Pracovali jsme ve skupinách. Nejprve jsme si s paní lektorkou povídali o tom, co rádi jíme, zda snídáme a nosíme
zdravé svačinky. Dozvěděli jsme se, že bolení
břicha, hlavy, zubů v našem věku bývá způso-

beno nevhodnou stravou, nepravidelným stravováním, nedostatkem zeleniny a ovoce v našem jídelníčku. Seznámili jsme se s rostlinnou
a živočišnou potravou. Průběžně jsme odpovídali na otázky a za správné odpovědi dostávali žetonky. Také jsme zjistili, jak nezdravé
pijeme nápoje, které obsahují velké množství
cukru a jak dlouho bychom museli běhat, abychom spálili tyto nadměrné kalorie. Na závěr
si každá skupina vytvořila veselý talíř z ovoce a zeleniny. Pak jsme se s chutí pustili do
jídla. Byla to ňamka. Paní lektorka se s námi
rozloučila předáním vysvědčení. Jaké jsme dostali známky? No přece – Zdravá pětka - tak
samé pětky. Děkujeme paní lektorce za hezký
a poučný program.
Druháci s pí. uč. Kadlečkovou
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MĚSTO DUBÁ POŘÁDÁ VE SPOLUPRÁCI
S DUBSKÝMI HASIČI

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30. dubna 2016 od 17 hodin v Nedamově.

Jako tradičně budou pod taktovkou dubských hasičů
připraveny pro děti zábavné soutěže o sladké ceny.
Pravý čarodějnický rej bude doprovázet živá kapela.
Připravena budou ohniště pro opékání buřtíků.
Děti, které přijdou v čarodějnických kostýmech,
budou odměněny.
PŘIJĎTE SE S NÁMI POBAVIT, VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.
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