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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, v době, kdy píši tento sloupek to za okny vypadá
opravdu aprílově, město nám zdobí rozkvetlé stromy a vzduchem poletují
sněhové vločky. Ani žertovné počasí ovšem nebrání tomu, aby byla zahájena další část rozsáhlého projektu zajišťujícího bezbariérovost Dubé. V posledním dubnovém týdnu započaly práce na realizaci akce „Dubá, chodník
Českolipská“. Předmětem letošní, v pořadí již třetí etapy, je vybudování
bezbariérového chodníku v oblasti mezi centrem města směrem na Českou
Lípu až k místu, kde se ulice Českolipská kříží s ulicí Za Hřištěm a rekonstrukce a vybudování chodníků podél silnice I/9 v délce 686,3 m, včetně
úprav přechodů pro chodce, vybudování místa pro přecházení a příčného
zpomalovacího pruhu. Všechny úpravy budou i nově nasvíceny. Realizací této etapy dojde k vyřešení letitého problému s přecházením z Výsluní
směrem ke hřišti TJ Slavoj Dubá. Zároveň vznikne bezpečný a plně bezbariérový přístup na sídliště. Způsob provedení je do jisté míry ovlivněn
skutečností, že se dotčená trasa nachází v městské památkové zóně. Na
základě výběrového řízení byla jako zhotovitel vybrána společnost Strabag.
S výstavbou se začne na úrovni autobusového nádraží, kde bude vybudován nový ostrůvek a dojde k částečnému zúžení vjezdu na plochu samotného nádraží. Stavba by měla být dokončena do 31. července a předána
pak nejdéle do 31. srpna letošního roku. Ráda bych připomněla, že na tuto

akci jsme získali dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, a to ve
výši cca 2 mil. 416 tisíc Kč, cena, za níž bude celé dílo zhotoveno by měla
dosáhnout cca 2 mil. 990 tisíc Kč.
Druhým tématem, o kterém se chci zmínit, je sběrný dvůr. Provoz sběrného

dvora v Dubé pro město od samého počátku jeho zřízení zajišťovala společnost Kovošrot Group CZ a.s. (dříve Severočeské sběrné suroviny). V posledních měsících zaznamenaly společnosti zabývající se výkupem kovů pokles
tržeb, možná i to byl důvod, který přiměl Kovošrot, aby s městem začal vyjednávat o případných změnách ve vzájemné spolupráci. Řešení se nabízelo hned
několik – výrazně pokrátit otevírací dobu sběrného dvora nebo přistoupit na
navýšení čtvrtletních plateb za provoz a obsluhu SD, které město platí Kovošrotu za poskytované služby. Vzhledem k tomu, že jsme ani na jednu z těchto
variant nepřistoupili, rozhodl se Kovošrot spolupráci s městem ukončit. Provozovatelem našeho sběrného dvora a zároveň výkupny železa a barevných
kovů tedy bude Kovošrot pouze do konce letošního května. Počínaje prvním
červnem se provozovatelem sběrného dvora stává přímo město, obsluhovat jej
bude námi vybraný zaměstnanec a nadále zde již nebude vykupováno železo,
ani barevné kovy. Ráda bych upozornila, že je možné, že na přelomu května
a června bude sběrný dvůr na několik dní uzavřen, a to z důvodu odvozu vybavení, které je majetkem Kovošrotu (např. velká mostní váha u vjezdu, dvě
buňky či kontejnery na papír a kovy). O případném omezení či uzavření dvora
na dobu nezbytně nutnou vás budeme včas informovat.
V polovině dubna zavítal do Dubé na krátkou návštěvu hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta. V rámci své návštěvy se přišel podívat i na naší
základní školu, kde si mimo jiné vyzkoušel práci s interaktivní tabulí, nahlédl
také do dalších moderně vybavených učeben, do tělocvičny a dokonce i do
prostor chovatelského kroužku. Poté se zastavil v Klubovém domě a ujít
si nenechal ani prohlídku kostela
Nalezení sv. Kříže v Dubé. Poslední zastávkou na jeho cestě
byl Dětský domov Dubá-Deštná,
kde nás přivítala ředitelka domova paní Mgr. Zdeňka Slavíková. Ještě před odjezdem z Dubé
jsme spolu s hejtmanem hovořili
o problémech, které nás trápí
a zároveň nám bylo přislíbeno,
že se do našeho města v dohledné době vrátí na setkání s občany
při jedné z besed, které pravidelně pořádá po celém kraji.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kdo se podíleli na přípravách nedávných akcí – Pálení čarodějnic a Jarních slavností.
Organizace kulturních akcí, které
navštěvuje tolik lidí není vždy jednoduchá a zejména v případě první zmíněné akce patří velké díky
hlavně našim hasičům, kteří každý rok připravují pro děti řadu zábavných soutěží. Zároveň bych
vás chtěla pozvat na dvě akce
určené pro celou rodinu. Tou první je 14. května od 10 hodin výlet
na Vrátenskou rozhlednu v rámci
programu Rodina v pohybu, který
připravili manželé Maškovi, a další akcí je tradiční Den rodiny, jenž
pořádá Klub malých Dubáčků, a který se stejně jako v roce minulém bude
odehrávat v Klubovém domě, a to rovněž v sobotu 14. května.

TIRÁŽ

Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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Z městské matriky
JUBILEA

Horáková Eva, Dubá
Došková Jaroslava, Dubá
Málková Zdeňka
Imrichová Žófia, Dubá
Mayer Reinhold, Heřmánky
Flégl Miroslav, Dubá

NAROZENÍ

Křenková Markéta, Dubá

81 let
85 let
86 let
70 let

Z

Přestaňte kamarádi, přestaňte zpívat a hrát,
odešel nám již navždy náš věrný kamarád,
nikdo z nás neuslyší ten jeho klidný hlas,
nikdy již nepřijde Karel, nepřijde mezi nás.
Děkuji všem, kdo přišli pana Karla Černého z Dubé doprovodit na jeho poslední cestě a děkuji také sousedům za pomoc,
které se mi od nich dostalo v těchto smutných chvílích.
Marta Vondráčková

Dne 21.5.2016 slaví své 96. narozeniny
pan Jan Dalecký z Dubé, toho času
bytem Domov seniorů Ludmila, Mělník.
K životnímu jubileu přeje vše nejlepší
a hodně zdraví do dalších let rodina.

Přijmi naše blahopřání, do let příštích ať máš k mání
štěstí, zdraví, mnoho sil, abys tu s námi ještě dlouho byl.
Dne 30. května oslaví významné životní jubileum – 70. narozeniny pan Miroslav Flégl z Dubé. Jen to nejlepší mu z celého
srdce přejí manželka, děti a vnoučata.

Dne 17. května tomu budou již tři smutné roky,
co nás náhle a nečekaně opustil pan Josef
Rejzek. Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou
vzpomínku. Manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka k nedožitým 110. narozeninám
pana Ladislava Šulce z Dubé

V tomto roce uplyne rovných 110 let od
narození a 40 let od úmrtí pana Ladislava Šulce, občana města Dubá. Pocházel
ze starého rodu z Mělníka a byl jedním
z prvních, kdo do Dubé po válce přišli. Byl
majitelem cukrárny a kavárny v domě čp.
126 v Poštovní ulici v Dubé, a protože se po
komunistickém převratu v roce 1948 nechtěl
své živnosti vzdát a měl svobodné názory, byl na několik let odvlečen od manželky a dvou malých dětí na nucené práce a do
praporů PTP. Režim ho zničil zdravotně i existečně. Ačkoliv
byl opravdovým profesionálem ve svém oboru, nikdy se ke své
původní profesi už nesměl vrátit a pracoval jako pomocná síla
na stavbách. Celý život byl vášnivým příznivcem sportu, zvláště
pak kopané a to i té dubské. Kdo jste jej znali, vzpomeňte prosím s námi na dobrého a slušného člověka.
Rodina Šulců a Daleckých.

12. května uplyne již 13 let od chvíle, co nás
navždy opustila paní Eliška Kubíková. Kdo
jste ji znali a měli ji rádi, vzpomeňte s námi.
Rodina Fléglova

Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel,
za ruce, které nám tolik pomáhaly.
Děkujeme za to, že jsi byl,
za každý den, který jsi s námi žil.
Dne 22. května 2016 uplyne rok, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček pan Stanislav Zbudil.
Stále s láskou vzpomínají manželka, dcery
a syn s rodinami.

Usnesení z veřejného
zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 4/2016 ze dne 21. dubna 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 Alenu Buřtovou, ověřovatele
zápisu paní Ludmilu Kadlečkovou a pana Milana Netrha a zapisovatele usnesení pana Tomáše Nováka (ODS).
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2) SCHVÁLILO na návrh paní starostky
předložený program veřejného zasedání Zastupitelstva města Dubá č. 4/2016.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 3/2016 ze dne 17. března 2016
včetně nedořešených bodů z předchozích
usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 4/2016
kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha.
4a) SCHVÁLILO 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 1114, trvalý
travní porost, o výměře 122 m 2 , v obci Dubá,

katastrální území Nedamov. Bližší podmínky
prodeje budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městského pozemku
(záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost – složka č. 11/14): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o pozemkovou parcelu parcelní číslo 4/11, ostatní
plocha (neplodná půda), o výměře 5 m 2 , v obci
Dubá, katastrální území Dubá. Strana kupující:
paní H.A., kupní cena činí 600,- Kč plus 21 %
DPH, plus správní poplatky, vše se splatností
nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Termín
podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny
se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne
schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0
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4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městských pozemků (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost – složka č. 16/15): podle vypracovaného
geometrického plánu se jedná o pozemkovou
parcelu parcelní číslo 1396/3, ostatní plocha
(jiná plocha), o výměře 21 m 2 , a pozemkovou
parcelu parcelní číslo 1396/4, ostatní plocha
(jiná plocha), o výměře 12 m 2 , v obci Dubá,
katastrální území Zakšín. Strana kupující: paní
E.H., kupní cena činí 1 320,- Kč plus 21 %
DPH, plus správní poplatky, vše se splatností
nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Termín
podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny
se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne
schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městského pozemku
(záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná
žádost – složka č. 4/16): pozemkové parcely
parcelní číslo 423/1, trvalý travní porost, o výměře 2 490 m 2 , včetně porostů, v obci Dubá,
katastrální území Dubá. Strana kupující: pan
R.B., kupní cena činí 103 200,- Kč plus 21 %
DPH, plus správní poplatky, vše se splatností
nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Termín
podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny
se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne
schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva záměr nabýt bezúplatně formou
darování do vlastnictví města Dubá nemovitosti – pozemky (složka č.ev. 5/16) od Libereckého kraje, podle vypracovaného geometrického
plánu se jedná o pozemkovou parcelu parcelní
číslo 2769/16, ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 1 m 2 , pozemkovou parcelu
parcelní číslo 3005/10, ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 3 m 2 , pozemkovou
parcelu parcelní číslo 3010/12, ostatní plocha
(ostatní komunikace) o výměře 9 m 2 , pozemkovou parcelu parcelní číslo 3010/14, ostatní
plocha (ostatní komunikace) o výměře 5 m 2 ,
a pozemkovou parcelu parcelní číslo 3010/15,
ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 2 m 2 , v obci Dubá, katastrální území Dubá.
Na uvedených pozemcích byla postavena část
městské stavby „Bezbariérová trasa č. II, Dubá
– chodník, Nedamovská – Požárníků – Českolipská“. Uzavřením darovací smlouvy bude nahrazena původně uzavřená smlouva o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4f) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva vyhlášení a zveřejnění záměru převodu městské nemovitosti – pozemku bezúplatně formou darování do vlastnictví
Libereckého kraje (složka č.ev. 6/16), podle
vypracovaného geometrického plánu se jedná
o pozemkovou parcelu parcelní číslo 3005/11,
ostatní plocha (silnice) o výměře 16 m 2 , v obci Dubá, katastrální území Dubá. Na uvedeném pozemku byla v rámci stavby „Bezbarié-
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rová trasa č. II, Dubá – chodník, Nedamovská
– Požárníků – Českolipská“ oddělena část stávající silnice, která je nedílnou součástí silnice č. III/27325 (Dubá – Nedamov), která je ve
vlastnictví Libereckého kraje. Bližší podmínky
převodu budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4g) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě předložené
písemné žádosti uzavřít smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu číslo IP-12-4006002/P001, CL-Dubá,
Dřevčice ppč. 737/4, přípojka NN, mezi městem Dubá (budoucí strana povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín (budoucí
strana oprávněná), která se týká vybudování
(umístění a provozování) nového zařízení distribuční soustavy – podzemní kabelové vedení
NN, v celkové délce cca 6 m, na části městského pozemku pozemkové parcele parcelní číslo
1225, v obci Dubá, katastrální území Dřevčice.
Jednorázová finanční náhrada za zřízení práv
odpovídajících věcnému břemeni služebnosti je
sjednána ve výši 1 000,- Kč bez DPH. Budoucí
strana oprávněná hradí všechny související poplatky. Touto smlouvou bude zároveň nahrazena stávající smlouva na stejnou stavební akci,
jejíž uzavření schválilo Zastupitelstvo města
Dubá svým usnesením č. 4c-11/2015 ze dne
10. prosince 2015.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního výboru zastupitelstva týkající se: stavu
finančních prostředků města Dubá na bankovních účtech ke dni 31. 3. 2016, který byl
14 889 305,- Kč; hospodaření města Dubá za
1. čtvrtletí roku 2016, které skončilo kladným
výsledkem ve výši 3 438 832,- Kč.
6) NESCHVÁLILO předloženou písemnou
žádost společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., provozovna Česká Lípa, týkající
se přijetí nového Ceníku nebezpečných odpadů
na rok 2016 k dodatku 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: 2 proti schválení: 8 zdrželo se: 0

7) STANOVILO na návrh paní starostky celkový počet zaměstnanců města Dubá s pracovním poměrem na dobu neurčitou následovně: zaměstnanci zařazení v městském úřadu
celkem 12, zaměstnanci zařazení v údržbě
města Dubá (údržba, úklid, zeleň, sběrný
dvůr) celkem 8, zaměstnanci zařazení v organizační složce JPO II/1 SDHO Dubá celkem
2, zaměstnanci zařazení v organizační složce
Městské lesy Dubá celkem 1, s platností ode
dne 1. června 2016.
pro schválení: 9

proti schválení: 0 zdrželo se: 1

komentář starostky: Od 1. června 2016 si
bude město provozovat sběrný dvůr samo,
smlouva se současným provozovatelem končí k 31. květnu 2016. Proto bylo třeba navýšit
počet zaměstnanců údržby o jednoho pracov-

níka. Na sběrném dvoře se od 1. června 2016
nebude vybírat železný šrot a barevné kovy za
úplatu. Provozní doba se měnit nebude.
8) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ předložený závěrečný účet Mikroregionu
Podralsko za rok 2015, viz příloha.
9) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
program a činnost Osadního výboru Dřevčice.
komentář starostky: V roce 2015 se ve
Dřevčicích zrealizovaly akce za více než
300 000,- Kč – zastropení studny na spodní
návsi, odvodnění komunikace od čp. 34 k nádrži, nová autobusová čekárna včetně vydláždění, vydláždění vjezdů, vstupů na návsi, oprava komínů na městské budově čp. 1. V tomto
a příštích letech se plánuje rozšíření veřejného
osvětlení u kontejnerového stání, oprava zábradlí okolo nádrže a oprava zídky u platanu
na spodní návsi, obnova křížku nad vsí, oprava komunikace Na Rafandě směrem k vodárně, oprava opěrné zídky u čp. 34 a čp. 35, vybudování dětského hřiště, oprava komunikace
kolem obchodu, rozšíření kontejnerů na tetrapaky a plechovky, dopravní záležitosti na komunikaci Na Rafandě, úprava zeleně, příprava
výměny oken na budově čp. 42, příprava obnovy křížku před vsí u bytovek. Předpokládaná
hodnota všech akcí je 1 200 000,- Kč. Děkuji
předsedovi osadního výboru panu E. Adamcovi a všem členům osadního výboru za jejich aktivní přístup při zvelebování Dřevčic
a spolupráci s vedením města a zaměstnanci
městského úřadu. Děkuji také občanům, partě nadšenců, kteří v minulém roce pokračovali na obnově původní historické Husí cesty.
Jsou příkladem nám všem, neboť se ve svém
volném čase a na své náklady věnují obnově
dříve důležité spojnicí mezi Skalkou a Dřevčicemi. Vrací ji tak bývalou slávu a Stará Husí
cesta se opět stane součástí krajiny, tak jak
tomu bylo mnoho století před tím.
10) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
a) konání Čarodějnic v areálu Autokempu Nedamov dne 30. dubna 2016,
b) konání Jarních slavností města Dubá
na Masarykově náměstí v Dubé dne 1. května
2016.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Tomáš Novák, místostarosta města Dubá

Příští veřejné zasedání
zastupitelstva
se bude konat
19. 5. v Dubé
od 18.00 hodin

Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá v březnu
l Dne 8.3.2016 od 11:59 do 14:56 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy, číslo 9, v obci Deštná s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno havarované osobní vozidlo převrácené na střeše mimo
komunikaci. Na místě jedna zraněná osoba, které byla do příjezdu Záchranné zdravotní služby poskytnuta předlékařská pomoc. Vozidlo bylo
zajištěno proti možnému vzniku požáru (odpojení klíčku od startovací
skříňky) a úniku provozních kapalin. Jednotka na žádost velitele z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa vyčkala na místě do příjezdu
odtahové služby a následně vypomohla s převrácením vozidla zpět na
kola a s jeho naložením. Při nakládání vozidla došlo k úniku provozních
kapalin, které byly následně zlikvidovány pomocí sorbentu Eco-Dry. Na
místě byla přítomna Policie ČR.

l Dne 22.3.2016 byla jednotka ve 14:32 hodin vyslána Krajským operačním střediskem hasičského záchranného sboru Liberec k dopravní nehodě v KÚ Jestřebí s technikou CAS-25 Liaz. Jednotka nevyjela z důvodu
nepřítomnosti strojníka.
l Dne 22.3.2016 od 14:38 do 15:40 hodin vyjela jednotka s vozidlem
RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3 k odchytu dvou toulavých psů a zajištění následného převozu do kotce města z obce Zakšín.
l Dne 25.3.2016 od 06:45 do 12:08 hodin vyjela jednotka k požáru do
Starých Splavů s technikou CAS-32 T 148 v počtu 1 + 1. Po příjezdu na
místo zásahu, provedeném průzkumu a zahlášení se veliteli zásahu z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa byl zjištěn požár chaty ve
III. stupni požáru. Jednotka s technikou byla určena na doplňování vody
a na spolupráci při rozebírání konstrukcí a následném dohašování. Příčina
a škoda požáru je v šetření Policie ČR.

l Dne 25.3.2016 od 16:36 do 18:45 hodin vyjela jednotka
k požáru do obce Bukovec s technikou CAS-25 Liaz v počtu
1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byl zjištěn požár dřevěné vnitřní konstrukce za průchodem kouřovodu zdí. Jednotka provedla rozebrání části zdi. Lokalizace
a následná likvidace byla provedena pomocí jednoho vysokotlakého proudu. Pravděpodobná příčina požáru byla sálavé teplo od zaústění kouřovodu přes hořlavou konstrukci do komínového tělesa. Předběžná
škoda byla vyčíslena na 5.000,- Kč, uchráněn byl roubený dům v hodnotě
1.500.000,- Kč.
l Dne 26.3.2016 byla jednotka ve 14:59 hodin vyslána Krajským operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k záchraně osoby
v KÚ Blatce, Dolní Houska s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Jednotka byla před výjezdem odvolána zpět na základnu z důvodu vyslání místní
jednotky JSDHO Doksy.
l Dne 26.3.2016 od 15:46 do 17:44 hodin vyjela jednotka k požáru do
KÚ Doksy, Obora s technikou CAS-32 T 148 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 požár travního porostu a rákosu na ploše 200 x 150 metrů. Technika byla z rozkazu velitele
zásahu určena na doplňování vody a jednotka prováděla hasební práce na
zbudovaných proudech. Požár byl beze škody. Pravděpodobná příčina je
nedbalost, nebo úmyslné zapálení.
l Dne 26.3.2016 od 23:22 do 27.3.2016, 00:23 hodin vyjela jednotka
k požáru do Dlouhé ulice v Dubé s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár sazí
v komínovém tělese. Lokalizace a následná likvidace byla provedena pomocí kominického nářadí. Jednotka provedla vyčištění a vybrání komínového
tělesa. Před odjezdem byl vydán zákaz používání komínového tělesa do
provedení revize odborně způsobilou osobou. Příčina vzniku požáru byla
v nedostatečně vymeteném komínovém tělese a spalováním nevhodných
materiálů. Požár byl beze škody.
l Dne 28.3.2016 od 15:44 do 16:36 hodin vyjela jednotka k dopravní
nehodě na komunikaci I. třídy číslo 9 v KÚ Zakšín s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byla zjištěna dopravní nehoda motocyklu. Na místě jedna zraněná osoba
(spolujezdkyně), které do příjezdu Záchranné zdravotní služby byla poskytnuta předlékařská pomoc. Motocykl byl zajištěn proti možnému vzniku
požáru (odpojení AKU) a úniku provozních kapalin. DN bez úniku. Jednotka na žádost Policie ČR provedla odtažení motocyklu mimo komunikaci. Na místě byla jednotka z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká
Lípa, která po provedeném průzkumu nezasahovala. Místo zásahu bylo
předáno Policii ČR.
l Dne 29.3.2016 od 18:49 do 19:58 hodin vyjela jednotka k dopravní
nehodě na komunikaci I. třídy číslo 9 v KÚ Dubá s technikou CAS-25 Liaz
v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl
zjištěn havarovaný osobní automobil do oplocení hřiště TJ Slavoj Dubá.
Ve vozidle jedna osoba bez zranění trpící silnou alergií s astmatickým záchvatem. Jednotka do příjezdu Záchranné zdravotní služby poskytla předlékařskou pomoc a dále vypomohla s transportem do vozidla ZZS. Jednotka z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa provedla protipožární
opatření (odpojení AKU). DN bez úniku provozních kapalin. Po vyšetření
dopravní nehody Policií ČR bylo provedeno odtažení vozidla.
Dne 31.3.2016 od 07:43 do 13:52 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci I. třídy, číslo 9 v obci Dubá s technikou CAS-25 Liaz
a RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 5. Jednalo se o asistenci a řízení silničního provozu při nebezpečném kácení přestárlých stromů firmou AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o..
Jaroslav Hoza, velitel jednotky

TELEFONNÍ ČÍSLO
NA DUBSKÉ HASIČE: 725 076 553
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Máj - lásky čas

Voňavý a rozkvetlý měsíc, pátý měsíc našeho
kalendáře, se ve spisovné češtině jmenuje květen, ale poeticky či expresivně se mu dodnes

dy. Květná zahrada se ale pro změnu původně
jmenovala Libosad.
Ovšem název „máj“ se neztratil, ať již třeba
jako májový deštíček, májka nebo rčení: studený máj, v stodole ráj. A především nám zůstal

v krásném díle Máj od Karla Hynka Máchy. Verš:
„Byl pozdní večer – první máj – večerní máj –
byl lásky čas.“ zná snad každý. V letošním roce
v listopadu si připomeneme 180. výročí básníkovy smrti, ale v dubnu také uplynulo 180 let od
prvního vydání lyrickoepické básně Máj.
Událost, která inspirovala Máchu k napsání
Máje, se stala 7. května 1774 nedaleko sochy
sv. Prokopa u Dubé, kde Ignaz (Hynek) Schiffner utloukl chmelovou tyčí svého otce Antona,
dubského radního, kvůli dívce – Rosině Trauslin
(Trauselové). Mácha vyprávění vyslechl při jedné
ze svých cest do zdejšího kraje. Tragický příběh
ho jistě zaujal i proto, že sám byl křtěný Ignaz,
až posléze si začal říkat Karel Hynek.
A tak se do jarního měsíce, plného barev
a vůní, vkradla díky Ignácům – Schiffnerovi
a Máchovi tragická nota. Možná právě proto,
že v té bující, rozkvetlé a rozvášněné přírodě se
snadno radost změní v smutek, mohla vzniknout
tak úžasná básnická skladba – Máj Karla Hynka
Máchy.
–myš–
Nedaleko sochy sv. Prokopa došlo k otcovraždě.

říká máj. Přitom české názvy kalendářních měsíců – kromě května – mají ustálenou podobu už
nejméně od 14. století. Všechna jména měsíců
byla odvozena od českých výrazů, vztahujících
se k přírodním dějům v tom kterém měsíci. Jen
název máj, jak se v tu dobu květnu říkalo, pocházel z latinského maius.
Již od konce 18. století se datují pokusy počeštit máj – vyskytuje se název „tráven“ – tedy
ne od slova trávit, ale od trávy, která v tomto měsíci bujně roste. Byla také snaha o uplatnění názvu „trnopuk“. Josef Dobrovský pak v roce 1805
použil slovo „květen“, a tento novotvar se velmi
rychle ujal. Čeština do té doby znala jen přídavné
jméno květný, které dodnes používáme třeba ve
slovním spojení Květná neděle – poslední postní
neděle, kdy se oslavuje vjezd Ježíše do Jeruzaléma. Známe také Květnou zahradu v Kroměříži
– ranně barokní park ve stylu francouzské zahra-

Ředitelka Městského kulturního střediska Doksy vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

MANAŽER KULTURNÍCH AKCÍ MĚKS DOKSY
Charakteristika vykonávané činnosti: příprava a koordinace kulturních akcí, vč. jejich závěrečného
vyhodnocení; sestavování dramaturgických a finančních plánů kulturních akcí; propagace; vedení
muzea Čtyřlístek; zajišťování financování z cizích zdrojů (např. dotace, sponzoring)
Druh pracovního poměru: na hlavní pracovní poměr
Lhůta pro podání přihlášky: do 13. května 2016 do 12.00 hod.
Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městské kulturní středisko
Doksy, Valdštejnská 251, 472 01 Doksy
Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT - Výběrové řízení na místo manažera kulturních akcí
MěKS Doksy“
Případné dotazy zodpoví PhDr. Renata Mauserová na telefonu 776 255 150 nebo e-mailu
mauserova@mksdoksy.cz
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Výlet s Máchou

Měsíc květen – máj evokuje myšlenky na Karla
Hynka Máchu. O tom, že Mácha navštívil Dubsko
není pochyb, i když výslovně se o Dubé ve svých
zápiscích nezmiňuje. Ale kresba zámku na Novém
Berštejně asi z roku 1833 dokládá, že se zde pohyboval. Pomocí mapy II. vojenského mapování
z let 1836 – 52 se zkusíme přenést do 19. století
a podívat se, jakou krajinou mohl Mácha putovat.
Dubou od té doby postihl velký požár v roce 1845,
bombardování na konci II. světové války o sto let
později a průtah hlavní silnice městem v roce
1948. I krajina doznala mnoho změn.
Z náměstí, kde v roce 1833 stála ještě stará
radnice, se vydáme na kole nebo pěšky Českolipskou ulicí, kde nyní chybí zástavba po levé straně.
Vystoupáme po hlavní silnici, jejíž trasa je stejná.
Tehdy zde bylo po obou stranách silnice stromořadí. Letos pokácené lípy jistě Máchu pamatovaly. Sloup Nejsvětější Trojice u zdi zámecké obory
i tato zeď sama již v roce 1833 stály, zámek Nový
Berštejn ale vypadal jinak. Mácha zachytil jeho podobu před úpravami, které proběhly v letech 1910
a 1934. Barokní stavby hospodářského dvora, které Mácha na kresbě zachytil, dosud stojí, právě tak
jako vznosná barokní brána za dvorem.
Za zámkem zabočíme doprava směrem na
Doksy, pohled vpravo je tristní. Sjíždíme do údolí,
cesta tudy vedla i za Máchových časů, a pokračujeme do Vrchovan, kterým vévodí zřícenina Starého Berštejna. Ohlodanou věž hradu prý zahlédl
Mácha oknem hospody v Doksech a hned se tam
vypravil, to bylo zřejmě již v roce 1832. Zříceninu nakreslil a zařadil ji mezi své Hrady spatřené.
Berštensjký vrch byl v té době méně zarostlý. Po-

kračujeme po silnici směrem k Doksům, mineme
odbočku na Horky a po příjemném sjezdu za zatáčkou zabočíme u křížku doprava na cestu značenou zelenou turistickou značkou. Zpočátku je
cesta dobře průjezdná, v lesíku pak je zarostlá
trávou s padlými šípkovými keři, ale projet ji lze.
Pokračujeme mezi poli, v cestě jsou zřetelné zbytky dlažby. Klidně po ní Karel Hynek mohl putovat.
U kapličky sv. Prokopa vyjedeme na silnici.
Zabočíme doprava do Korců, kde se dáme
návsí vlevo. Mineme hasičskou zbrojničku se
zvonicí, která v Máchově době ještě nestála. Za
ní je kaplička sv. Jana Nepomuckého. U opravované roubenky odbočíme doprava na dlážděnou cestu a po ní jedeme k lesu, na jehož konci
mineme plochý kamenný sokl. Cesta pokračuje
rovně půvabnými loukami. Vlevo můžeme obdivovat výhled na Bezděz, který Mácha navštívil
několikrát. V lese cesta stoupá na mírné návr-

Kolorovaná kresba K. H. Máchy –
Nový Berštejn (asi 1833)

Korce
Hasičská zbrojnice a kaplička sv. Jana Nepomuckého

ší, kde vpravo vedle cesty stojí torzo staré lípy
a u ní takzvaný Malcherův kříž (Malchers Kreuz).
Nedaleko něj bývala již ve 14. století ves Nechutov, v Máchově době z ní zbývala jedna usedlost,
stojící o něco níže směrem ke Ždíreckému dolu.
Do dnešní doby tu je z ní jen stavební parcela,
vedená jako zbořeniště.
Původní cesta vede nalevo v hlubším úvozu,
u kraje lesa se stará cesta spojí s novou a vede
podél pole. Můžeme si všimnout zvláštního postupu, který v poslední době uplatňují zemědělci
– půda je zoraná až do cesty. U ústí cesty v kapličce, která zde již v první polovině 19. století stála, se nachází kopie obrazu Madony Vyšehradské, kterému se také říká Madona Dešťová, kopii
namalovala v roce 2008 Irena Gosmanová.

Malcherův kříž

Dívčí skála

Vyjedeme na silnici a dáme se doprava a vzápětí ostře odbočíme doprava dolů na ždíreckou
silnici. Ačkoliv silnice Dubá – Ždírec byla vybudovaná až v roce 1884, od křižovatky až k Dívčí
skále vede v trase staré cesty. Projedeme kolem
domů osady Ždírecký důl, míjíme kapličku sv. Jana Křtitele, vysekanou do skály vpravo od cesty, a dojedeme až ke pískovcovému bloku Dívčí
skály. O něco dále odbočuje ze silnice doprava
vzhůru lesní cesta – to je původní trasa, kterou
pokračovala cesta ze Ždírce. Cesta pak vedla
přes pláně u Plešivce.
My ale pojedeme dále po silnici až ke křižovatce, kde vlevo odbočuje úzká silnice na Panskou Ves a doprava na Pešivec – tyto dvě cesty
jsou ve staré mapě zakreslené – a od této křižovatky opět pokračovala cesta v trase dnešní
silnice do Dubé. Míjíme vodárnu z roku 1913,
tu Mácha vidět nemohl, zato Ženský mlýn za ní
ano. Dnes chráněné mokřady byly tehdy loukami, na počátku 20. století přes ně dokonce vedla
výletní trasa do Rozpechtic. Nyní jsou mokřady
neprůchodné.
Dnešní silnice, tak jako tehdejší cesta, vede
údolím k Černému mlýnu, také Černý rybník se
leskl nad cestou i v Máchově době. Jedeme lipovou alejí k Dubé. Za Máchových časů zde nestála
ani bývalá mlékárna, ani Hellerova sířírna a sušárna chmele z roku 1864, kde je dne stáčírna pitné
vody. Jen objekt na místě čp. 1 za mostkem v tu
dobu existoval, ale v jiné podobě. Projedeme Nedamovskou ulicí, kde před polovinou 19. století stála
skupina velkých stodol. U dnešní křižovatky ulic Požárníků, Jana Roháče a Nedamovské se rozkládal
Lázeňský rybník. My se ulicí Jana Roháče vrátíme
na Masarykovo náměstí.
–myš–

Kaplička u Ždírce s Madonou Vyšehradskou

Skály u silnice v Nedamově
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V neděli 20.března 2016 se v Praze Kobylisích
konal Pohár TKF SENSEI RACHMY SOEBAJO,
kterého se účastnilo 5 týmů z Prahy, Brna, Ústí
nad Labem a Dubé.
SENSEI RACHMY SOEBAJO přivítal účastníky vřelými slovy nejen k samotné soutěži, ale i
zdůraznil správné chování a povinnosti karatisty doma, ve škole i na tréninku. Po slavnostním
nástupu závodníků se začalo soutěžit v kategoriích KATA individual a KIHON a poté v kategorii KATA tým.
Nováčkové z KK Beringinu se statečně poprali
s trémou. Pravidelní účastníci se přesvědčili o
tom, že nestačí umět jednu katu na závody, ale
že musí poctivě trénovat i další. Všichni 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
– PRAGUE OPEN KARATE CUP, který se koná
v neděli 24. dubna 2016.
Kateřina Janďourková

ZUBNÍ POHOTOVOST

Výsledky KK Beringinu:
Kata mladší žáci 2009 a ml. (9-7 kyu)
1. Slovák Jakub
2. Janďourek Jakub
3. Zabilanský Dominik

Kata starší žákyně 2004-2003 (5-3 kyu)
1. Hrušková Natálie

Kata mladší žáci 2008-2007 (7-6 kyu)
1. Středa Josef

Kata TEAM mix 2009 a ml.
1. Janďourek Jakub, Sobotková Adéla, Slovák
Jakub
2. Zabilanská Natálie, Zabilanský Dominik, Hrušková Claudie
Kata TEAM chlapci 2008-2007
1. Jančák Filip, Středa Josef, Nedvěd David

Kata mladší žákyně 2008-2007 (9 kyu)
1. Velebná Rebeka
2. Borseníková Natálie
Kata mladší žáci 2006-2005 (5-3 kyu)
1. Hruška Marek ml.
Kata mladší žáci 2006-2005 (6 kyu)
3. Nedvěd David
Kata mladší žákyně 2006-2005 (8-7 kyu)
2. Sobotková Adéla

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou
v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.

neděle 15.5.
MUDr. Pavla Antošová
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel. 487 832 131

sobota 28.5.
MUDr. Jarmila Vyčichlová
Okružní 636, Mimoň
tel. 774 649 096

neděle 8.5.
STOMAK, s.r.o.
MUDr. Jitka Makovičková
Havlíčkova 443, Česká Lípa
tel. 487 521 356

sobota 21.5.
MUDr. Milena Horáčková
Mariánská 845, Česká Lípa
tel. 487 521 662

neděle 29.5.
MUDr. Eva Pušková
Liberecká 99, Nový Bor
tel. 728 831 917
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Kata starší žáci 2004-2003 (9-7 kyu)
3. Jančák Filip

Kata mladší žákyně 2009 a ml. (9 kyu)
1. Hrušková Claudie
2. Zabilanská Natálie

sobota 7.5.
MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176

sobota 14.5.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

Sport

neděle 22.5.
STOMAK, s.r.o.
MDDr. Barbora Krejčí
Havlíčkova 443, Česká Lípa
tel. 487 521 356

Kata TEAM 2008-2007
1. Hrušková Natálie, Hrušková Claudie, Hruška Marek
2. Hrušková Natálie, Velebná Rebeka, Borseníková Daniela

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

FOTOHÁDANKA (Fotoklub Dubá)
řešení na str. 15

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.
Ordinační hodiny MUDr. Ropkové
(tel. 487 870 183 - Dubá, 487 520 615 - Česká Lípa)
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

PLACENÁ INZERCE

7.30 - 9.30
10.30 - 12.15
neordinuje
7.30 - 11.00
12.00 - 14.00

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

Sběrný dvůr
Dubá
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

8.30
8.30
8.30
8.30
8.30
8.00

-

17.00
16.00
17.00
16.00
16.00
12.00

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

Polední přestávka od 12.00
do 12.30
Dotazy volejte
na číslo 702 047 144
(sběrný dvůr
- pan Zabilanský)
nebo 724 857 243
(sl. Martínková)
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Kult ura

ŘEŠENÍ FOTOHÁDANKY ze str. 13

Vlastivědné muzeum a galerie
Maštálkova síň
do 12. 6. 2016 ČESKOLIPSKÁ DÍVKA Z POČÁTKU 20. STOLETÍ

DOKSY

Památník K. H. Máchy v Doksech
1. 5. - 30. 6. 2016 BIBILIOFILSKÉ VYDÁNÍ KNIHY MÁJ
1. 5. - 30. 6. 2016 MÁCHOVO JEZERO NA MAPÁCH MINULÝCH STOLETÍ
Výstava map ze sbírek Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.
1. 5. - 30. 10. 2016 MÁCHOVO JEZERO V PRŮVODCÍCH A KNIHÁCH
1. 5. - 31. 8. 2016 HÁČKOVANÉ PANENKY
Výstava stylizovaných panenenk nám představí hlavní postavy z díla
K.H.Máchy.

ČESKÁ LÍPA

Jiráskovo divadlo
11.5.2016 19:00 KOMICI S.R.O.
Miloš Knor, Lukáš Pavlásek a Ruda z Ostravy! 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.

KRAVAŘE

Vísecká rychta v Kravařích
29. 5. 2016 DEN OTEVŘENÉHO PODSTÁVKOVÉHO DOMU

KOKOŘÍN

Galerie Truhlárna
28. 5. 2016 ochutnávka mléčných produktů ze Statku Březinka
do 16. 6. 2016 BLANKA MUDROVÁ - Kožené obrazy a plastiky

Co má společného Kokořínsko a Kuba?

Na druhé letošní výstavě, která se uskuteční
v Galerii Pošta v Dubé, představí své nové fotografie známý fotograf Pepa Středa. Vystaví dva
soubory fotografií, jak je u něj zvykem panoramatických, jednak z domácího Dubska a okolí, a pak
nejnovější úlovky z exotické Kuby, kde se snoubí jihoamerická mentalita se socialistickou realitou, karibská tradice v kontrastu s komunistickou
současností a temperamentní lidé, prohánějící se
v romantických amerických bourácích 60. let.
Výstavu zahájí slavnostní vernisáž v pátek
10. června v 18 hodin. Po vernisáži bude od 19 h
promítání pásma fotografií z cesty na Karibský ostrov. Na obě akce jsou návštěvníci srdečně zváni.
Výstava potrvá do 9. července.
–myš–

Dubsko a jeho obyvatelé na historických fotografiích

Zápisné: 160 Kč

Výstava Dubsko a jeho obyvatelé na historických
fotografiích v dubské Galerii Pošta byla zahájena
v pátek 6. května a potrvá do 4. června. Představuje návštěvníkům Dubou a okolní vesnice z dávných
časů před více než sto lety, ale i z doby, kterou
ještě mnozí pamatují. Žánrové snímky, momentky,
portrétní fotografie i pohlednice ze soukromých sbírek ukazují nejen, jak vypadaly domy a ulice v dřívějších dobách, ale i jací lidé zde žili, jak pracovali,
prožívali dějinné zvraty i soukromé oslavy.
Výstava je 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–

Dubská sedma
zve na 19. ročník turnaje
v mariáši
memoriál Josefa Rejzka

14.5.2016 v 9.00 hod. U SPARŤANA
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Pozvánka na Motoemotion

První červnový víkend bude v Dubé patřit motocyklům. Ale nelekejte se, nechystá se nájezd
drsňáků v kožených vestách, ani exhibice rádoby závodníků na sportovních strojích. V městském kempu Nedamov si dají dostaveníčko ti,
pro které je motorka součástí umění. Jste srdečně zváni.
Skupina přátel pořádající festival Motoemotion si dala za cíl několik bodů. Tím prvním
je ukázat motocykly jako umělecké předměty.
V současné době stále populárnější vlna retra
se výrazně projevuje i mezi motocyklisty a v Nedamově by mělo být k vidění to nejlepší, co retro scéna v Čechách nabízí. Ty opravdu nejzajímavější kousky pak najdou své místo v galerii,
která bude součástí kempu. K vidění bude mimo
jiné vítězná motorka mistrovství světa přestaveb AMD, kompletně doma postavené repliky
českých motocyklů z období první republiky,
ale i moderní stroje výrazně upravené dle stylu
svých majitelů. A nebude to jen o motorkách, ale

i o jejich majitelích, kteří s velkým zápalem tráví neskutečné množství hodin ve svých dílnách,
aby sobě i okolnímu světu přinesli něco zajímavého a jedinečného.
Když už motocykl jako součást umění, pak
i umění jako součást motofestivalu. Motoemotion se snaží rozbít zarytý vzorec motorkáři =
hlučná rocková hudba a tak si v Nedamově budete moci poslechnout například etno-jazzové
uskupení Duo Deši využívající netradiční hudební nástroje jako je didgeridoo. Na své si přijdou
také příznivci reggae, které zazní v sobotní večer. Kromě toho pak organizátoři využijí také
letního kina a nabídnou návštěvníkům zajímavé
snímky nejen s mototématikou. Během víkendu
tak bude možné v Nedamově vidět ruční řemeslné práce z dalších odvětví, včetně třeba ruční
výroby hudebních nástrojů, obnovené ruční výroby kol značky Favorit nebo ruční výroby neobvyklých marmelád. Pokud byste náhodou věděli
o někom z okolí, jehož práci by stálo za to uká-

zat, dejte prosím vědět pořadatelům na mail info@motoemotion.cz nebo telefon 602 583 773.
Děkujeme.
Motoemotion nechce být akcí, kam muži utíkají od rodin, ale naopak takovou, kde se celé
rodiny včetně dětí dobře baví spolu. Pořadatelé chtějí novým generacím ukázat krásu našeho
koníčku a zároveň to, že nejde jen o závodění
a hrubiánství. Je jim jasné, že jen prohlížením
motorek se děti a ženy celý víkend nezabaví
a myslí na ně. Připravili zajímavý program, kde
budou moct děti i celé rodiny zapojit svoji kreativitu, užít si společné zapálení do tvorby. Vždyť
budeme slavit Den dětí!
Bude nám velkým potěšením, pokud budeme
na Motoemotion Festivalu moci přivítat i dubské
obyvatele. Vstup na celou akci je dobrovolný. Pokud vás pozvánka zaujala, koukněte na www.motoemotion.cz nebo rovnou 3. až 5. června naviděnou v Nedamově.
(pozvánka na zadní straně)

MÁCHOVO JEZERO
OSLAVÍ 21. KVĚTNA
SVÉ 650. NAROZENINY

V letošním roce si připomínáme významné výročí, a sice 700 let od narození císaře Karla IV.,
který ze zanedbaných a zpustošených Čech vytvořil během své vlády prosperující zemi v srdci
Svaté říše římské. Na území dnešního Libereckého kraje se nejvýrazněji otiskla zakladatelská
ruka Karlova na Českolipsku, a to v Doksech
u Máchova jezera.
Když v roce 1366 dal Karel IV. pokyn k založení Velkého rybníka u nevýznamné osady
Hirschberg (Doksy) pod hradem Bezdězem,
možná tímto velkorysým činem chtěl oslavit své
padesátiny. Zároveň udělil Doksům významná
městská privilegia, čímž povýšil malou osadu na
město a položil tak základy dnešních Doks. Dále
ustanovil, aby byl hrad Bezděz zařazen mezi hrady královské.
A tak v sobotu 21. května zavítá Karel IV.
opět na královský hrad Bezděz a ke svému
Máchovu jezeru, aby se podíval, jak prosperuje jeho dílo.
V podhradí hradu Bezdězu císaře Karla IV.
uvítá starosta obce v 10.30 hod., 11.30 proběhne na hradě Bezdězu rytířský turnaj na Karlovu
počest. Ve 12.30 bude zajištěna doprava historickým autobusem a vlakem do Doks, neboť ve
13.45 bude slavnostním průvodem císaře Karla
IV., který vyjde od loděnice, zahájen odpolední program na Hlavní pláži Máchova jezera. Ve
14 hod. proběhne slavnostní ceremoniál předávání listin, představení se jednotlivých dokských
spolků a organizací.

Městská knihovna Dubá
oznamuje, že z důvodu školení
bude knihovna ve čtvrtek
dne 9. června 2016 uzavřena.
Děkujeme za pochopení.
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OTUŽILCI 2016
Tradiční program Otužování byl na Ekoškole Dubá letos ukončen 22. března. 116 otužilců se sešlo na společné zmrzlinové odměně ve školní jídelně. Děti se pravidelně otužovaly od října 2015
na školním dvoře.
Program má ve škole už své trvalé místo a počet dětí zapojených v otužování každým rokem narůstá. Těšíme se na příští rok!
Mgr. Jana Mašková

Ze života škol
Děti z Mateřské školy
v Dubé navštívily v měsíci
únoru Černý mlýn v Nedamově a prohlédly si čerstvě
narozená jehňátka. Děti si je
mohly pohladit, Dokonce je
i krmily. Se zvířátky se naše
děti rády kamarádí, můžeme jim touto cestou názorně
přiblížit život mláďátek,
o kterých si často ve školce
povídáme. Byla to nádherná
zkušenost, pro děti velký zážitek a nové poznání. Tímto
děkujeme mnohokrát panu
Veselému, který nám tuto
možnost sám nabídl a následně po dohodě umožnil.
Michaela Součková

Zahrada v areálu mateřské školy
dozor po 16 hod. a víkendy: Občanské sdružení Klub malých Dubáčků
Naďa Hromádková, tel: 723 708 663; Lenka Kosová, tel: 774 552 100
Vstup na zahradu a hřiště při mateřské škole je povolen dětem do 10 let věku
a pouze v doprovodu dospělé osoby. Veškeré herní prvky umístěné na zahradě MŠ
jsou určeny k užívání dětem od 3 let věku.

provozní doba 14 – 18 hodin
za příznivého počasí
V době otevření MŠ se řídí řádem MŠ,
po 16 hodině řádem Města Dubá.
Zařízení zahrady se používá obvyklým způsobem, je však nutné vyvarovat se
nebezpečným činnostem. Všichni návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny
a nařízeními provozovatele a návštěvním řádem umístěným na nástěnce u knihovny,
chovat se slušně a mravně.
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Návštěva UP
v České Lípě

Ve středu 6. dubna jsme s žáky osmé třídy navštívili Úřad práce v České
Lípě. Paní Bartošová nás seznámila se situací na trhu práce. Zjistili jsme,
o které obory je největší zájem mezi zaměstnavateli, jaká je možnost studia a nabídka oborů na středních školách. Pak si žáci vyzkoušeli test zájmů na PC. Na podzim se sem podíváme ještě jednou.
Mgr. Lenka Kindlová – VP

Olympiáda z fyziky

Po matematické olympiádě je to druhá nejstarší česká oborová olympiáda. V letošním školním roce 2015/16 se koná již 57. ročník a naše škola
se podobně jako loni této soutěže účastnila. Od září do začátku března
probíhalo školní kolo, ve kterém bylo zadáno sedm příkladů z různých oborů fyziky např. mechaniky, hydromechaniky, termiky. Pro každou úlohu byl
stanoven maximální počet 10 bodů a úspěšný řešitel prvního kola byl ten,
který dostal v pěti úlohách alespoň 5 bodů.
Na naší škole začalo řešit příklady šest žáků, ale do okresního kola
postoupil Timotej Exner a Petr Kohout – žáci 8. ročníku. Ti se ve středu
23. března na Gymnáziu Česká Lípa zapojili do řešení dalších čtyř nelehkých úloh. A se zadáním si poradili velice dobře. V konkurenci Gymnázia
Česká Lípa, ZŠ U Lesa Nový Bor, ZŠ nám. Míru Nový Bor a ZŠ Pátova
Česká Lípa obsadil Tim krásné 5. místo a Petr dosáhl na 11. umístění.
Gratuluji a děkuji za reprezentaci školy.
Mgr. Miroslava Sochová

Fyzikální olympiáda v této kategorii byla rozhodně zase něco nového. Příklady
byly zajímavé a bavily mě. Ve stresu jsem nebyl, bral jsem to tak, že si to pouze
vyzkouším. To jsem udělal a této zkušenosti nelituji. (Timotej Horacio Exner)
Ve středu 23. března jsem se já, Petr Kohout a Tim Exner účastnili okresního kola olympiády ve fyzice v kategorii pro osmou třídu. Ze soutěže jsem byl
velmi nervózní, ale bral jsem to jako zkušenost, která mi hodně přinese a která mě připraví na jiné důležité zkoušky a testy. Během čtyř hodin jsme měli
vypočítat čtyři příklady. Možná to zní jednoduše, ale ty úlohy nebyly snadné,
a tak mi to s časem vycházelo akorát. Přál jsem si, abych měl aspoň v jedné
úloze nějaké body, a to se mi splnilo. Z České Lípy jsem tak odjížděl spokojen
a s tím, že to příště zkusím znovu. (Petr Kohout)
Zde jsou postřehy žáků:
„Dalo mi toto celkem dost, jak se rozhodnout, jak si vybrat školu. Nakonec
jsme dělali test, který vyhodnotil, na jaké povolání bychom se hodili.“ (Zdeněk Krejčí)
„Moc se mi to tam líbilo, přednáška byla velmi zajímavá a testování mě velmi
bavilo.“ (Petr Žalovič)
„Paní se nás ptala na jméno, známky a na jakou školu chceme jít.“ (Dominik
Indrych)
„Docela se mi tam líbilo. Paní mi docela poradila, na jakou školu jít. Ukazovala
nám různé prezentace.“ (Andrea Mendlíková)
„Ze začátku to byla nuda, ale pak se testovalo ze zájmů a tam nám vyjela budoucí práce a to bylo super.“ (Matyáš Hruzík)
„Už jsem tam párkrát byl, nějaké školy jsem si tam už vybral.“ (Radek Krebs)
„Jak jsem paní řekl, že si nejsem jistý, kam jít na školu, hned se mě ujala a
dala mi vypracovat testy, díky kterým jsem se dozvěděl, jakým směrem se
mám vydat. Také nám doporučila různé stránky, na kterých můžeme hledat
obory.“ (Petr Kohout)
„Bylo to pěkné, vyzkoušeli jsme si testy. Paní nám řekla hodně rad. Bylo to
fajn, doufám, že pojedeme znovu.“ (Karel Dalecký)

Zvířátka v chovatelském kroužku Ekoškoly Dubá obohatila trojčata pískomilů. Protože jsou všechna nádherně zlatá, mají společné jméno Zlaťáci. Daří se jim velmi dobře, jsou učenlivá, děti si je oblíbily.
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Bát či nebát se…?

V úterý 12. dubna proběhl v 8. a 9. třídě výchovně-vzdělávací program s názvem „Bát či nebát se…?“. Přednášku realizovala společnost MP Education,
která je zaměřená na výchovu k ochraně reprodukčního zdraví a pomoc při
pochopení vývojových změn i rizikových faktorů souvisejících s obdobím
puberty. Náplní tohoto setkání byla diskuse o návycích, jako je kouření, alkohol, drogová závislost. Řešily se otázky týkající se života v úplné (neúplné)
rodině, potřeby bezpečí, lásky, úcty, ale i sexuálního chování a zdravotního
uvědomění.
Mgr. Miroslava Sochová

Povídali jsme si o stresu a rizikových faktorech. O tom, jak se zbavit strachu. Pak ještě o drogách a různých návykových látkách, které jsou nezdravé
pro naši reprodukci. (Filip Cmunt)
Bavili jsme se o stresu, o příčinách a následkách poruch příjmu potravy, o
alkoholu. O tom, co se nám může potom stát. (Nikola Knesplová)
Stres se projevuje strachem, zvýšeným tepem, potem apod. Líbilo se mi to.
Říkali jsme si o pubertě, o stresu, o škole. Bylo to celkem fajn. (Karel Dalecký)
Dnes jsme si povídali o tom, jak různé návykové látky působí na naše tělo. Učili
jsme se o technice „řvoucího lva“, o různých chorobách, o sexuálních věcech apod.
Líbilo se mi to a doufám, že přednášku ještě budeme mít. (Petr Žalovič)
Stres se projevuje tím, že se začneme červenat nebo se nám začnou potit
ruce. (Andrea Mendlíková)
Technika „řvoucí lev“ osvobozuje od stresu, alkohol pokřivuje úsudek, marihuana zabíjí mozkové buňky. (Michal Stejskal)
Na přednášce jsem se konečně dozvěděla důvod, proč si někdo řeže ruce
(kružítkem, žiletkou), a nebo proč si někdo (většinou holky) malujou na ruce.
(Kristýna Zabilanská)
Problémy neřeší sebepoškozování. (Lukáš Kocourek)

Druháci v knihovně

14. dubna jsme se vydali do městské knihovny v Dubé. Jelikož v naší třídě
je pouze pár čtenářů, kteří knihovnu navštěvují, chtěli bychom to zlepšit.
Proto jsme se do knihovny vydali, abychom poznali a zjistili, co pro to musíme udělat. Po příchodu se nás velmi ochotně ujala slečna Lucie Heringová
a vysvětlila nám, jak se můžeme přihlásit a získat průkazku, jaký je roční
poplatek, otevírací doba, jakým způsobem jsou zde knihy evidovány. Také
jsme se dozvěděli, že se zde nachází přibližně 7 000 knih a různé časopisy. Prohlédli jsme si oddělení pro dospělé, slečna Lucka nám vysvětlila ,
že knihy jsou vpředu označeny písmenem B – beletrie pro dospělé, pro nás
děti písmenem M – mládež. Další rozlišení najdeme na hřbetu knih v podobě proužku – červený – pohádky pro děti, černý pro starší čtenáře. Knihy
jsou seřazeny abecedně podle příjmení autora. V každé knize se nachází
razítko dané knihovny. Po získání těchto informací jsme si mohli z dětského
oddělení vypůjčit knihy a časopisy. Uvelebili jsme se v čítárně a začetli se
do pohádek, ale i časopisů. Jen škoda, že nám čas tak rychle uběhl.
Děkujeme slečně Heringové za poučné a poutavé seznámení s knihovnou a za její ochotu.
Druháci s pí. uč. Kadlečkovou

Četla jsem tam Barbi, odpoledne si ji půjčím. (Adéla Šepsová)
V knihovně se mi líbilo, prohlédl jsem pár časopisů a knih. Moc se chci
přihlásit. (Vojta Stránský)
Četl jsem si tam o člověku a zdravé výživě. Mají tam sedm tisíc knih, moc
se mi tam líbilo a chci se přihlásit. (Matěj Kocourek)

Zde jsou odezvy žáků:
Hodně se mi tam líbilo, prohlížel jsem časopisy a knihu Ledové království,
mají tam moc hezké knížky. (Míša Pabiška)
Už vím, jaké by to bylo, kdybych neuměla číst. Bylo by to hrozné, nemohla
bych si přečíst ty krásné knížky a časopisy. (Bára Malčíková)

ŽABÍ HLÁŠENÍ
Letos jsme se začaly stěhovat do rybníka před Velikonocemi, trvalo nám to čtyři týdny.
Stěhování bylo pravdu velké a v rybníku nás přibylo 2 247. Děkujeme Ekoškole Dubá,
všem třídám i učitelům, děkujeme dětem z MŠ Dubá, děkujeme dobrovolníkům – Vojtovi Volejníkovi a Barunce a Kubovi Matýsovým za šetrný transport v „žabobusech“.
Slibujeme vám, že všem budeme kvákat pro radost.
Celkový počet zachráněných kvakuší za období 2003 – 2016 je úctyhodných 13 093!
Díky moc za pomoc, kvakuše

UBYTOVÁNÍ
V EKOŠKOLE DUBÁ

Naše škola nabízí ubytování zdarma ve čtyřhvězdičkovém ubytovacím zařízení s vlastním WC a koupelnou, s mimořádně nádhernou vyhlídkou a v klidném prostředí keltského
stromového kalendáře. Neváhejte!!! Kdo dřív
přiletí, ten bydlí. Kapacita ubytování je omezená! Přednostně ubytujeme berušky a užitečný
hmyz. Vosy ať to ani nezkoušejí.

NA HRADĚ

V pořadí sedmá společná aktivita pro rodiče a děti v programu Rodina v pohybu přivedla účastníky na hrad Starý Berštejn. Počasí bylo nádherně jarní, cestou plnily děti úkoly od Pavla a zastavení na farmě koní u Studničků bylo také příjemné. Z vyhlídky bylo vidět zasněžené vrcholky
Krkonoš. Cesta přes pastvu zpět nám přinesla okouzlení z nového hříběcího přírůstku starého
sotva týden. Občerstvení v cíli v Nedamově dobilo ztracenou energii. Děkujeme všem rodičům
za čas prožitý s dětmi.
Jana a Pavel Maškovi

Děti z chovatelského kroužku.
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