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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, tématem číslo jedna pro tento měsíc je pokračování
výstavby nového bezbariérového chodníku. Akce „Dubá, chodník Českolipská“ pokračuje závratnou rychlostí, v úseku od autobusového nádraží až ke
křižovatce ulic Českolipská a Malá Strana je v podstatě hotový. Na navazujícím úseku směřujícím podél hlavní silnice nahoru k Výsluní už jsou dokončené základní terénní úpravy, položené obrubníky, vyfrézované pařezy,
které by bránily ve výstavbě chodníku, pracuje se také na zřízení propustku a příčného zpomalovacího pruhu ve vjezdu na sídliště. Téměř v samém
závěru května začali pracovníci firmy Strabag odstraňovat původní asfaltový povrch i na protější straně, tedy v úseku od křižovatky ulic Českolipská
a Sadová. Osobně jsem s postupem prací velice spokojena, neboť probíhají
rychleji, než jsme předpokládali. S ohledem na nasazené tempo jsme byli
ujištěni, že by vše mohlo být hotové ještě do konce června. To samozřejmě
bude záviset na počasí, které prozatím celé stavbě přeje.
Krásně se nám začíná rýsovat také Školní ulice. I tady mají již dělníci to nejhorší za sebou. Rekonstrukce inženýrských sítí byla úspěšně
dokončena, výkopy jsou zasypané, a společnost
SaM silnice a mosty pozvolna pokračuje v pokládání dlažby. I v tomto případě musím konstatovat,
že jsme s postupem prací spokojeni. Zdá se, že
hlavní turistickou sezónu si užijeme v klidu a návštěvníci města se již budou moci projít po nově
vydlážděné ulici.
Dalším a neméně důležitým projektem, v němž budeme v letošním roce pokračovat, je rekonstrukce Slávie. Zastupitelstvo na svém květnovém
zasedání rozhodlo o výběru zhotovitelů dvou veřejných zakázek malého rozsahu, obě se přitom
týkají přímo Slávie. Akci nesoucí název „Stavební
úpravy – Hotel Slávie – Dubá, Oprava sálu a jeho
příslušenství, stavební část – III. etapa“ bude realizovat pražská Stavební firma KULT s. r. o. V rámci
této akce dojde k vybavení sálu a přilehlých prostor stropní konstrukcí, do níž bude možné bezpečně uložit technická zařízení i tepelnou izolaci,
které společně budou zajišťovat dostatečný komfort nejen pro návštěvníky, ale také pro personál.
Počítáno přitom je s tím, že provoz ve Slávii bude
nepravidelný a kulturní akce se tu budou konat nárazově. Náklady byly vyčísleny na cca 1 milion 91 tisíc korun bez DPH.
Druhou akcí týkající se Slávie je zakázka nazvaná „Stavební úpravy
– Hotel Slávie – Dubá, TZB – technické zařízení budov“. Zjednodušeně
řečeno, řešit se bude vzduchotechnika, měření a regulace, zhotovitelem
bude společnost PROFI KLIMA a. s. Náklady by měly dosáhnout 1 milionu
720 tisíc korun bez DPH. Zmíněný projekt vzduchotechniky se soustředí
na větrání víceúčelového sálu a jeho příslušenství bývalého hotelu Slávie.
Tato etapa zahrnuje sál, jeviště, předsálí, šatnu návštěvníků, sociální zařízení návštěvníků, zázemí pro účinkující a technické místnosti v suterénu (kotelna, sklady). Vzduchotechnická zařízení budou zajišťovat větrání
a chlazení sálu, jeviště a předsálí, odvod vzduchu z WC návštěvníků, odvod vzduchu ze sociálního zařízení účinkujících. Měření a regulace řeší
ovládání, řízení a monitorování vzduchotechnického zařízení sloužícího pro
větrání společenského sálu a havarijní zabezpečení kotelny. Jsme rádi, že
se nám každým rokem daří investovat do Slávie nemálo peněz, a že se
opět o něco přiblížíme plánovanému znovuotevření jejího sálu. Slávii, jakožto kulturní stánek známý v širokém okolí pamatuje hned několik gene-

rací obyvatel Dubé, pro mnohé z nich je Slávie doslova srdeční záležitostí.
Zařízení jejího typu v našem městě opravdu chybí, proto se zprovoznění
sálu stalo jednou z našich priorit. Pokud vše půjde podle plánu, mělo by
k němu dojít v roce 2018. Díky své velikosti pak bude moci hostit nejen
divadelní představení, ale také plesy, koncerty, zábavy, nebo třeba akce
typu školní akademie apod. Zkrátka dojde k výraznému obohacení kulturního života v našem městě.
Za zmínku jistě stojí i návštěva hejtmana Libereckého kraje Martina
Půty, který k nám do Dubé zavítal v pondělí 16. května, aby zde besedoval spolu s občany o tématech a problémech, které je nejvíce zajímají
a trápí. Řeč byla nejen o financování kraje nebo současné situaci v českolipské nemocnici, ale především o silnicích II. a III. třídy, které kraj vlastní
a jsou mnohdy v havarijním stavu, či o plánovaném pořadí jejich oprav.
Přítomní se také dozvěděli o tom, že veškeré informace týkající se krajských komunikací je možné jednoduše najít na webových stránkách Libereckého kraje www.kraj-lbc.cz, kde naleznou kompletní údaje týkající
se oprav i běžné údržby (využít lze také odkaz http://doprava.kraj-lbc.cz/
page254/plan-oprav-pozemnich-komunikaci-ve-vlastnictvi-kraje-2016). Setkání s hejtmanem si nenechalo ujít téměř 30 občanů.

Ráda bych také zmínila, že naše základní škola znovu obhájila titul Ekoškola, a to především díky skvělé práci Ekotýmu, pedagogů, žáků, výborně
nastavenému plánu činností a především díky tomu, že environmentální výchova na dubské škole je skutečně na špičkové úrovni. Do celého projektu
je škola zapojena od roku 2006, titul Ekoškola přitom pravidelně obhajuje
při každém auditu. Všem, kteří mají zásluhu na tomto velkém úspěchu blahopřeji a věřím, že stejně úspěšní budou ve své činnosti i nadále.
Také bych vás chtěla co nejsrdečněji pozvat na Letní slavnosti, které
se v Dubé budou konat v sobotu 2. července. Podrobný program naleznete uvnitř zpravodaje.
Červen není jen posledním měsícem prvního pololetí, ale také měsícem,
v jehož závěru dětem končí další školní rok a začínají vytoužené prázdniny.
Všem školákům proto přeji, ať jsou jejich vysvědčení plná krásných známek,
za které doma sklidí pochvalu a ať si následující letní prázdniny užijí v klidu,
ve zdraví a odnesou si z nich samé hezké zážitky. A nám, dospělým, přeji, ať
se nám vydaří plánované dovolené a hlavně, ať se z nich všichni vrátíme plní
sil a optimismu, který nám pomůže co nejdéle zvládat nástrahy každodenního
života.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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Z městské matriky
JUBILEA

Abramcová Zdenka, Dubá
Tomášek Václav, Dubá
Urbancová Jana, Dubá
Pravda Antonín, Dubá
Hajná Juliana, Korce
Mika Václav, Dubá
Havelková Jana, Dubá
Zítková Jarmila, Dubá
Štewich Zdeněk, Dubá
Bártová Dagmar, Dubá
Pařízek Jaroslav, Dřevčice
Hátle Václav, Dubá
Novotná Zdenka, Dubá
Bačovská Jaroslava, Deštná
Říha František, Korce

NAROZENÍ

75 let
70 let
70 let
84 let
88 let
70 let
83 let
88 let
87 let
86 let
70 let
80 let
70 let

Dalecký Jakub, Dubá

ÚMRTÍ

Jiřinský Zdeněk, Dubá
Demeter Anton, Deštná
Šímová Libuše, Dubá
Řídká Věra, Dubá
Ulbrichová Jana, Skalka

Z

Čas plyne, ale vzpomínka v srdci zůstává.
14. června 2016 uplyne již devět smutných
roků od chvíle, kdy nás navždy opustil můj
manžel a náš tatínek, dědeček a pradědeček
pan Karel Jelínek z Dřevčic. Stále vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Dne 1. 6. 2016 uplynulo již pět smutných let
od chvíle, kdy nás navždy opustil milovaný
manžel, tatínek, syn, zeť, bratr a kamarád
František Pabiška. Stále vzpomínají manželka
Zuzana s dětmi, rodina a kamarádi.

Dne 3. 5. 2016 tomu bylo již neuvěřitelných
deset let, co nás navždy opustil pan Jiří Civín.
S bolestí v srdci stále vzpomínají manželka Věra
a synové s rodinami.

Dne 28.6.2016 uplyne šesté výročí od chvíle,
kdy nás náhle opustila naše hodná a milá
maminka, babička, prababička paní Marie
Povejšilová, která by 1 července oslavila hezkých 93 let.
S bolestí v srdci a s láskou stále vzpomínají
dcera a synové s rodinami a pravnoučaty.

Dne 14. června 2016 uplyne již 25 let,
co nás navždy opustil Jan Hraník z Vrchovan.
Stále vzpomíná sestra Helena s rodinou.

Dne 24. června 2016 uplynou čtyři roky,
co nás navždy opustila naše milovaná
Jarmila Havlíková z Nového Berštejna.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají dcera Alena a vnoučata
s rodinami.

Dne 10. června 2016 uplyne 24 let,
co nás navždy opustil Alexandr Malčík.
Stále vzpomíná manželka Eva a děti s rodinami.

Děkuji všem přátelům, známým a kamarádům,
kteří se 6. května přišli rozloučit na poslední cestě
s milovaným manželem, tatínkem dědečkem
a pradědečkem panem Zdeňkem Jiřinským.
Též děkujeme za květinové dary.
Manželka s rodinou

Usnesení z veřejného
zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 5/2016 ze dne 19. května 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 Ing. Lucii Dostálovou a paní Gabrielu
Garrihy a zapisovatele usnesení pana Lubomíra
Wagenknechta.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený program veřejného zasedání Zastupitelstva
města Dubá č. 5/2016.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3)

ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastu-

pitelstva č. 4/2016 ze dne 21. dubna 2016 včetně
nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 5/2016 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha.
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 10/16, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městských pozemků: pozemkové
parcely parcelní číslo 437/2, zahrada, o výměře
60 m2, pozemkové parcely parcelní číslo 438, trvalý travní porost, o výměře 86 m2, v obci Dubá,
katastrální území Dubá. Bližší podmínky prodeje
budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4b) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě projednávání písemných žádostí – složky č. 23/15 a č. 2/16, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městského
pozemku: pozemkové parcely parcelní číslo
414/1, vodní plocha, o výměře 13 175 m2, v obci
Dubá, katastrální území Dubá. Jedná se o pozemek, který město Dubá dlouhodobě pronajímá k využití Českému rybářskému svazu, místní
organizace Dubá. Je vhodné a účelné zachovat
stávající stav.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4c) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě projednávání písemné žádosti – složka č. 11/16, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městského pozemku: části
pozemkové parcely parcelní číslo 196/5, ostatní
plocha (neplodná půda), o výměře cca 40 m2,
v obci Dubá, katastrální území Dubá. Jedná se
o úzký pruh pozemku v Dubé mezi nemovitostmi různých vlastníků na pravé straně vedle hlavní silnice směr Dubá – Dřevčice. S ohledem na
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existenci betonového sloupu s nadzemním elektrickým vedením na uvedeném pozemku a dále
jako případný přístup např. při čištění přilehlého
koryta vodního toku, je vhodné, aby město Dubá
zůstalo i nadále vlastníkem předmětného pozemku. Záležitost by bylo možné případně řešit nájemní smlouvou.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městských pozemků (záměry byly již vyhlášeny a zveřejněny, písemná
žádost – složka č. 3/16): 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,
a pozemkové parcely parcelní číslo 1114, trvalý travní porost, o výměře 122 m2, v obci Dubá,
katastrální území Nedamov. Strana kupující: paní
Š.B., kupní cena činí 32 840,- Kč plus správní
poplatky, (u pozemku p.p. p.č. 1112/2 bude dále
účtováno k částce 4 800,- Kč 21 % DPH), vše se
splatností nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději ědo tří měsíců
ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní
smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5a) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočtovou změnu č. 3 rozpočtu
města Dubá na rok 2016, viz příloha.

pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Daň z příjmů právnických
osob za Město Dubá byla za rok 2015 vypočtena
ve výši 1 325 000,- Kč. V rozpočtu bylo plánováno 1 000 000,- Kč. Je třeba dle skutečnosti zvýšit na straně příjmů položku 1122 o 325 000,- Kč
a stejně tak ve výdajích paragraf 6399. Jedná se
o formální úpravu, protože příjemcem vypočtené
daně za město Dubá je také město Dubá a dopad
na hospodaření je nulový. Položka 1334 poplatky za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu byla navýšena dle skutečnosti o 13 000,- Kč, jedná se o přijaté poplatky za
odnětí půdy. Příjmový paragraf 4216 je navýšen
o přijatou dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj
na již realizovaný projekt „Město Dubá – obnova IT struktury“ ve výši 1 616 000,- Kč. Poslední
úpravou na straně příjmů je paragraf 1069, který
je navýšen o 3 000,- Kč na základě převedených
přijatých pokut od celního úřadu na účet Města Dubá. Na výdajový paragraf 5212 – Ochrana
obyvatelstva bylo třeba vytvořit rezervu na krizové situace dle zákona č. 240/2000 Sb. Rezerva je ve výši 10 % schváleného rozpočtu k počátku roku na výdaje na požární ochranu a činí
150 000,- Kč. Město Dubá přijalo dotaci z Libereckého kraje na akceschopnost hasičského sboru ve městě, a to ve výši 220 000,- Kč. Paragraf
příjmů 4116 se nenavyšuje, vzhledem k dostatku plánovaných prostředků v rozpočtu, nutné je
navýšit paragraf výdajů 5512 – Požární ochrana
– dobrovolná část o 220 000,- Kč. Rozdíl mezi
upravovanými příjmy a výdaji činí 1 262 000,- Kč.
Úprava zvyšuje paragraf výdajů 3322 – Zachování a obnova kulturních památek o 1 262 000,- Kč
především na obnovu elektroinstalace ve Slávii.
Jedná se o další krok rekonstrukce a souvisí s již
vysoutěženými úpravami ve stropní konstrukci
a osazení vzduchotechnikou. Celkem se strana
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příjmů zvyšuje o 1 957 000,- Kč a strana výdajů
taktéž o 1 957 000,- Kč. Plánovaný schodek letošního rozpočtu –5 375 000,- Kč je beze změny
a bude kryt z hospodaření minulých let.
5b) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se: stavu finančních
prostředků města Dubá na bankovních účtech ke
dni 30. 4. 2016, který byl 13 milionů 634 tisíc Kč;
hospodaření města Dubá za leden až duben roku
2016, které skončilo kladným výsledkem ve výši
2 miliony 443 tisíc Kč.
6) ROZHODLO na návrh paní starostky na základě doporučení hodnotící komise zadat realizaci stavební akce – veřejná zakázka malého rozsahu „Stavební úpravy – Hotel Slávie – Dubá,
Oprava sálu a jeho příslušenství, stavební část –
III. etapa“ společnosti Stavební firma KULT s.r.o.,
IČ 27305767, se sídlem Praha 8. Zakázka bude
provedena tímto dodavatelem podle jeho cenové nabídky, cena činí celkem 1 090 789,- Kč bez
DPH, tak jak je dále uvedeno v Zápisu ze schůzky hodnotící komise k veřejné zakázce malého
rozsahu ze dne 12. 5. 2016, viz příloha. Pokud by
došlo před podepsáním smlouvy o dílo k odstoupení vybraného dodavatele od realizace zakázky, pak bude zakázka zadána společnosti s další nejnižší cenovou nabídkou uvedenou v Zápisu
hodnotící komise. Smlouva o dílo bude uzavřena
nejdříve po uplynutí lhůty k podání námitek.
pro schválení: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 3

komentář starostky: Účelem stavby je vybavit
sál a přilehlé prostory stropní konstrukcí tak, aby
do ní bylo možno z hlediska statického i protipožárního bezpečně uložit technická zařízení, zajišťující spolu se zároveň provedenou tepelnou
izolací návštěvníkům i personálu běžně žádaný
uživatelský komfort v rámci nepravidelného provozu, kdy se budou střídat delší období nevyužívání objektu s nárazovým využíváním pro jednotlivě pořádané akce.
7) ROZHODLO na návrh paní starostky na
základě doporučení hodnotící komise zadat realizaci části stavební akce – veřejná zakázka malého rozsahu „Stavební úpravy – Hotel Slávie
– Dubá, TZB – technické zařízení budov“, spočívající v realizaci projektů D.1.4.2 – Vzduchotechnika a D.1.4.4 – Měření a regulace, společnosti PROFI KLIMA a.s., IČ 25379721, se sídlem
Branky. Zakázka bude provedena tímto dodavatelem podle jeho cenové nabídky, cena činí celkem 1 720 105,- Kč bez DPH, tak jak je dále
uvedeno v Zápisu ze schůzky hodnotící komise
k veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 16. 5.
2016, viz příloha. Smlouva o dílo bude uzavřena
nejdříve po uplynutí lhůty k podání námitek.
pro schválení: 7 proti schválení: 1 zdrželo se: 2

komentář starostky: Projekt vzduchotechniky
řeší větrání víceúčelového sálu a jeho příslušenství bývalého hotelu Slávie. Tato etapa zahrnuje
sál, jeviště, předsálí, šatnu návštěvníků, sociální zařízení návštěvníků, zázemí pro účinkující
a technické místnosti v suterénu (kotelna, sklady). Vzduchotechnická zařízení budou zajišťovat
větrání a chlazení sálu, jeviště a předsálí, odvod
vzduchu z WC návštěvníků, odvod vzduchu ze sociálního zařízení účinkujících. Měření a regulace
řeší ovládání, řízení a monitorování vzduchotechnického zařízení sloužícího pro větrání společenského sálu a havarijní zabezpečení kotelny.

8) VYDALO na návrh paní starostky obecně
závaznou vyhlášku města Dubá č. 1/2016, O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na území města Dubá, viz příloha.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Ve vyhlášce došlo pouze
ke změně provozovatele Sběrného dvora v Dubé.
Od 1. června letošního roku bude provozovatelem
město Dubá, spolupráce s bývalým provozovatelem bude k 31. květnu 2016 ukončena.
9) VYDALO na návrh paní starostky obecně
závaznou vyhlášku města Dubá č. 2/2016, O stanovení kratší doby nočního klidu, viz příloha.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 1

komentář starostky: Od 1. října 2016 dojde
k novele zákona o přestupcích. Výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná,
bude od 1. 10. 2016 možné stanovit pouze přímo v textu obecně závazné vyhlášky. Město tedy
ztratí možnost „udělovat výjimky“ z doby nočního
klidu prostřednictvím rozhodnutí starostky.
10) SCHVÁLILO na návrh paní starostky na základě předložené písemné žádosti Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s. týkající se
spolufinancování poskytovaných sociálních služeb
v roce 2016, poskytnout finanční prostředky z rozpočtu města Dubá ve výši 80 000,- Kč a v této souvislosti uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Dubá, viz přílohy.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: S centrem spolupracujeme
již řadu let a finanční prostředky pravidelně poskytujeme. Pomáháme tak osobám se zdravotním postižením a seniorům přes jejich znevýhodnění žít
důstojně tam, kde se cítí doma, s rodinou, přáteli
a vším, co mají rádi a podle jejich představ.
11) DELEGOVALO na návrh paní starostky
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f)
zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pana místostarostu města Dubá Tomáše Nováka k účasti na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti a.s.,
IČ 49099469, se sídlem Přítkovská ulice 1689,
Teplice, která se bude konat dne 16. června 2016
v Teplicích. Pan místostarosta je v této záležitosti
oprávněn zastupovat město Dubá s právem hlasovacím a jednat v zájmu města Dubá.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

12) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
a) akce pálení Čarodějnic v areálu Autokempu Nedamov konané dne 30. dubna 2016,
b) akce Jarní slavnosti města Dubá na
Masarykově náměstí v Dubé konané dne 1. května 2016,
c) akce Rodina v pohybu (Vrátenská rozhledna, Pokličky) konané dne 14. května 2016,
d) akce Den rodiny v Klubovém domě
v Dubé konané dne 14. května 2016.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Tomáš Novák, místostarosta města Dubá

Příští veřejné zasedání
zastupitelstva se bude
konat 23. 6. v Dubé
od 18.00 hodin

Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá v dubnu
l Dne 5.4.2016 od 11:54 do 13:15 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na místní komunikaci v obci Deštná s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna zraněná osoba po samovolném pohybu osobního vozidla ze svahu.
Jednotka do příjezdu Záchranné zdravotní služby poskytla předlékařskou
pomoc a následně vypomohla s transportem do sanitního vozidla. Vozidlo
bylo zajištěno proti samovolnému pohybu. Na místě byla přítomna jednotka z Hasičského záchranného sboru, která po provedeném průzkumu nezasahovala. Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Dne 7.4.2016 od 20:20 do 21:31 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy, číslo 9 v KÚ Jestřebí-Pavlovice s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Vozidlo se nacházelo po čelním nárazu do
sloupu se sdělovacím vedením (O2) částečně mimo komunikaci. Na místě
jedna zraněná osoba mimo vozidlo, která byla předána do péče Záchranné
zdravotní služby. Havarované vozidlo bylo zajištěno proti možnému vzniku
požáru (odpojení AKU) jednotkou z Hasičského záchranného sboru ÚO
Česká Lípa a úniku provozních kapalin. DN bez úniku. Místo zásahu bylo
předáno Policii ČR.

l Dne 12.4.2016 v 09:24 hodin byla jednotka vyslána Krajským operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy, číslo 9 v KÚ Zahrádky s technikou CAS-25 Liaz
v počtu 1 + 4. Při nahlášení výjezdu jsme byli odesláni zpět na základnu
z důvodu pochybení operačního důstojníka HZS Liberec.
l Dne 20.4.2016 od 06:40 do 11:25 hodin vyjela jednotka k požáru motorestu v Zahrádkách s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na
místo zásahu, provedeném průzkumu a zahlášení se veliteli zásahu z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa byl zjištěn požár mezistropu
I. a II. nadzemního podlaží. Jednotka byla z rozkazu velitele zásahu určena
na střídání zasahujících hasičů v dýchací technice na zbudovaných proudech, rozebírání konstrukcí a dohašování skrytých ložisek požáru.
Příčina a škoda je v šetření Policie ČR.

ZUBNÍ POHOTOVOST

l Dne 22.4.2016 od 18:20 do 19:38 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy, číslo 9 v KÚ Dubová Hora s technikou CAS25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn havarovaný motocykl s jednou zraněnou osobou, které byla
do příjezdu Záchranné zdravotní služby poskytnuta před-lékařská pomoc.
Jednotka dále vypomohla s ošetřením a s transportem do vrtulníku Letecké záchranné služby Libereckého kraje. Havarovaný motocykl byl zajištěn
proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku provozních kapalin.
DN bez úniku. Na místě jednotka z Hasičského záchranného sboru ÚO
Česká Lípa, která po provedeném průzkumu nezasahovala. Místo události
bylo předáno Policii ČR.
l Dne 27.4.2016 od 08:40 do 10:00 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do Základní školy Dubá s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po
příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn plný a ucpaný „lapol“ ze školní kuchyně do kanalizace. Na místo byla vyžádána věcná
pomoc – fekální vozidlo k odčerpání obou komor lapolu. Ucpaný přepad do
kanalizace byl uvolněn jedním proudem „C“. Pomocí instalatérského péra
a za asistence školníka ZŠ byla obnovena průchodnost kanalizace ze školní jídelny do lapolu.
l Dne 29.4.2016 od 19:57 do 30.4.2016 15:00 hodin vyjela jednotka k požáru do obce Chlum s technikou CAS-25 Liaz, CAS-32 T148/2 a vozidlem
RZA Nissan Patrol s přívěsným vozíkem a čerpadlem PS-12 v počtu 1 + 9.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár stohu se 70-ti balíky slámy. Lokalizace požáru do příjezdu dalších jednotek
byla provedena dvěma proudy „C“ a za pomocí ženijního vybavení (vidle
a kopáče). O události byl vyrozuměn majitel, který zajistil čelní nakladač
na rozhrnutí stohu. Po příjezdu velitele z Hasičského záchranného sboru
ÚO Česká Lípa a domluvě s majitelem bylo rozhodnuto o kontrolovaném
dohoření stohu. Příčina vzniku požáru byl otevřený plamen – nedbalost
nebo úmyslné zapálení a je nadále v šetření Policie ČR. Škoda byla majitelem vyčíslena na 35.000,- Kč.
Jaroslav Hoza, velitel jednotky

TELEFONNÍ ČÍSLO
NA DUBSKÉ HASIČE: 725 076 553

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

sobota 11.6.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

neděle 19.6.
MUDr. Miloš Pánek
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 963

neděle 12.6.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 728 209 220

sobota 25.6.
Mgr. Andrej Ivanov
Děčínská 246, Žandov
tel. 487 850 436

sobota 18.6.
MUDr. Miloš Pánek
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 963

neděle 26.6.
MUDr. Pavel Klíma
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 722 591

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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Uzavírka silničního úseku Nedamov – Ždírec

Rádi bychom vás informovali, že Městský úřad
Česká Lípa, Odbor dopravy a občanskosprávních
agend vydal veřejnou vyhláškou opatření obecné
povahy stanovující přechodné úpravy provozu na
pozemní komunikaci – silnici III/27325 v úseku Nedamov – Ždírec a objízdných komunikacích, z důvodu částečné a úplné uzavírky při rekonstrukci
povrchu této komunikace. Toto opatření platí po
dobu platnosti rozhodnutí o uzavírce, tedy do
15. července 2016. Městský úřad Česká Lípa,
odbor dopravy si vyhrazuje právo toto stanovení
přechodné úpravy silničního provozu změnit či doplnit, bude-li to vyžadovat bezpečnost a plynulost
silničního provozu. Osazení a údržbu dopravních
značek zajistí firma COLAS CZ a.s., která požádala o stanovení přechodné úpravy provozu na této
komunikaci z důvodu rekonstrukce jejího povrchu.
Úplná uzavírka je na úseku Nedamov – Ždírec
naplánována od 13. června 2016. Více informací
naleznete na webových stránkách www.mestoduba.cz.
Zuzka Martínková

Změny ve Sběrném dvoře Dubá

V květnovém vydání Dubáčku jste se v úvodním
slově paní starostky mohli dočíst, že počínaje
1. červnem 2016 dojde ke změně provozovatele
sběrného dvora. Nadále jím už nebude Kovošrot
Group CZ a. s., ale přímo město Dubá, což s sebou samozřejmě přináší několik zásadních změn,
s nimiž bych vás v tomto článku ráda seznámila.
Pojďme tedy na to.
Nově bude obsluhu SD zajišťovat paní Zuzana
Pabišková. Díky předešlé spolupráci s ní víme, že
je velice svědomitá, pracovitá, pečlivá a pořádkumilovná, zkrátka přesně taková, jakou sběrný dvůr
potřebuje, aby zde bylo čisto a areál SD byl upravený. Se změnou obsluhy samozřejmě dojde i ke
změně kontaktního telefonního čísla, na které se
můžete obracet v případě, že se budete potřebovat na cokoliv zeptat. Nově si proto prosím zapište
telefonní číslo 722 530 449, v otevírací době SD
na něm zastihnete paní Pabiškovou.

Další změna se týká otevírací doby sběrného
dvora. Vracíme se totiž k tomu, že v sobotu bude
otevřeno od 8 do 11 hodin (nikoliv již tedy do
12 hodin, jak tomu bylo od roku 2015). Zároveň
dojde k posunu polední pauzy, během níž bude
dvůr uzavřen, a to na dobu 11 – 11.30 hodin.
Od června nebude v areálu sběrného dvora
fungovat výkupna kovů (ani papíru), což znamená, že pokud budete tuto komoditu chtít prodat,
musíte kovy dopravit třeba na sběrnu na Novém
Berštejně. Přímo ve sběrném dvoře samozřejmě
bude umístěn kontejner, do kterého bude možné
odkládat jakékoliv kovy, ovšem bez nároku na
jejich zaplacení.
Na přelomu května a června došlo na stěhování věcí v majetku Kovošrotu. Odvezeny byly
dvě buňky, velká váha u vjezdu do dvora, malé
váhy i kontejnery, do nichž Kovošrot ukládal vykoupený materiál.

Nový kontejner na drobné elektro

Mnozí z vás si jistě všimli, že vedle kontejneru na
textil u nákupního střediska v Dubé přibyl nový
červený „krasavec“. Tento zářivě rudý kontejner
jsme na základě naší žádosti získali do bezplatného užívání od kolektivního systému ASEKOL. Vhazovat do něj můžete drobné elektrozařízení spadající pod tento kolektivní systém – tedy přenosové
zařízení jako magnetofony, notebooky, počítačové
klávesnice a myši, DVD přehrávače, videopřehrávače, elektrické psací stroje, kalkulačky, zkrátka
vše, na čem se dá psát, poslouchat nebo na co
se dá koukat (velice zjednodušeně řečeno). Vhodit sem můžete také nefunkční elektronické hračky a dokonce je zde speciální oddělený vhazovací
prostor na baterie. Nebudete tak již muset s každou maličkostí zajíždět až na sběrný dvůr. Pochopitelně, pokud do kontejneru vhodíte i jiné elektro, třeba nářadí nebo rychlovarnou konvici, nikdo
vám hlavu neutrhne. Hlavním cílem je dosáhnout
toho, aby drobné spotřebiče nekončily v popelnicích, a tudíž na skládce, ale mohly být dál řádně
zpracovány. V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na tel. čísle 724 857 243.
Zuzka Martínková
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Co se nemění? Nemění se fakt, že sběrný
dvůr mohou využívat pouze osoby zapojené do
systému nakládání s odpady ve městě, a těmi
jsou trvale hlášení obyvatelé města nebo vlastníci rekreačních objektů v našem správním území,
kteří řádně hradí poplatek „za likvidaci odpadů“.
SD není určen pro podnikající subjekty, ty musí
mít uzavřenou vlastní smlouvu s oprávněnou osobou. Nemění se ani počet odebíraných komodit.
Odkládat zde můžete nebezpečné odpady, objemné odpady, stavební odpady (nikoli však s příměsí azbestu), pneumatiky – a to podle zavedených
pravidel (4 ks zdarma na osobu či rekreační objekt za rok – vše nad limit je za poplatek, nákladní a traktorové pneu vždy za poplatek, přičemž
výši poplatku stanovuje aktuální ceník), sklo, papír, plasty, biologicky rozložitelné odpady, světelné
zdroje, baterie a vysloužilé elektrozařízení. V případě suti, u níž je vnitřní směrnicí stanoveno, že
zdarma bude možné odevzdat 500 kg na osobu či
RO na rok a vše nad limit je zpoplatněno, ještě řešíme, jakým způsobem bude příjem suti probíhat,
neboť prozatím nebude k dispozici váha, veškeré
informace se ale dozvíte buď u obsluhy, nebo vám
je ráda sdělím já na tel. čísle 724 857 243.
O co bych vás chtěla požádat? Abyste důsledně dbali pokynů obsluhy a vždy vyčkali na
její příchod a instrukce, které povedou k důslednějšímu třídění jednotlivých druhů odpadu. Zároveň vás žádám, pokud nemáte v Dubé trvalý pobyt (ten postačí prokázat občanským průkazem),
ale vlastníte zde rekreační objekt, za který řádně platíte poplatek (míněno za likvidaci odpadů),
prokazujte se na SD vždy barevnou kartičkou,
kterou si můžete po zaplacení poplatku vyzvednout na Městském úřadu Dubá, a to v přízemí
u paní Plzákové (poplatky) nebo u paní Papírníkové (matrika). Pouze tato kartička (popř. doklad
o zaplacení poplatku za odpady) totiž bude pro
obsluhu vodítkem k tomu, že vám umožní odpady u nás odevzdat.
Věřím, že si na výše uvedené změny brzy
zvyknete, a že budete se službami sběrného dvora spokojeni. V případě jakýchkoliv dotazů se na
mě můžete kdykoliv obrátit.
Zuzka Martínková, ekoložka

7

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

FOTOHÁDANKA (Fotoklub Dubá)
řešení na str. 16

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

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

PLACENÁ INZERCE

Dovolená na dětském středisku v Dubé
od 20. do 26. června 2016
zástup MUDr. Kadlecová, Česká Lípa

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
11.00

Polední přestávka od 11.00 do 11.30 hod.
Obsluha SD pí. Zuzana Pabišková
tel. číslo 722 530 449,
případné dotazy na tel. čísle
724 857 243 Zuzka Martínková
PLACENÁ INZERCE

Koupím
staré cihly
“zvonivky”
cca 120 kusů
tel. 724 866 696
8

PLACENÁ INZERCE

ZEDNÍK

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

Městská knihovna Dubá oznamuje,
že z důvodu školení
bude knihovna ve čtvrtek
dne 9. června 2016 uzavřena.
Děkujeme za pochopení.

Když se stavěla silnice
V současné době probíhá výstavba obchvatu
Dubé, zároveň ve městě samém došlo k opravě

– severně od pošty (pošta byla tehdy v Poštovní
ulici), pokračuje přes jižní cíp rybníka a oblou-

Horní Kostelní ulice - blok domu vlevo byl kvůli silnici zbořen.

Školní a Poštovní ulice a navíc ještě je rozšiřován
a nově vydlážděn chodník od autobusového nádraží k Novému Berštejnu. Nejde ovšem o první
velké dopravní stavby v Dubé. Krátce po II. světové válce byl vybudován průtah hlavní silnice
na Českou Lípu městem. Proč ke stavbě došlo?
Až do konce války vedla mnohem užší silnice od
Prahy Horní Kostelní ulicí, na křižovatce u školy
se odbočovalo do Školní ulice a odtud do dnešní Českolipské a dále k Novému Berštejnu. Dvě
ostré zatáčky a průjezd starobylou zástavbou na
hlavní trase Praha – Česká Lípa by zvýšenému
dopravnímu ruchu nemohly vyhovovat. Ale možná kdyby nedošlo k bombardování města, byla
by dopravní situace řešena jinak.
Ovšem 8. května 1945 došlo, jak praví záznamy, k masivnímu leteckému útoku na město.
Z tehdejších přibližně tříset čísel popisných bylo
zcela zničeno 30 domů a 4 stodoly, poškozeno
bylo 155 domů a 56 stodol. Tedy více než polovina města. Rozbombardování postihlo i blok
domů naproti hotelu Slávie (tehdy Hotel zur Sonne) a tím se otevřela možnost, jak průtah městem
napřímit. Trasa nové silnice byla naplánována od
kostela Horní Kostelní ulicí, kde „proráží frontu
domů“ – přesný výraz z tehdejších dokumentů

Procházka lesem
Výchozím bodem přibližně čtyřkilometrové procházky budou Rozprechtice. Pokud půjdeme
pěšky z Dubé, připočteme si ještě tři kilometry.
Vedle parkoviště u Rozprechtického rybníka se
skrývá zbořeniště jednoho z domů bývalé osady
Heřmánky u Dražejova. Z parkoviště se vydáme
cestou do Pramenného dolu, která u empírového
pavilonu odbočuje ze silnice a je značená červenou turistickou značkou. Vlevo vedle cesty se
rozkládá jedna z částí přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky. Mineme secesní stavbu bývalé vodárny, která kdysi dodávala vodu do osady
Dražejov. O něco dále na rozcestí neodbočíme,
pokračujeme cestou, která se stáčí doprava, na
plošinu, kde bývá skladováno vytěžené dřevo.
Doprava odbočuje neproježděná cesta, která
pak úvozem stoupá k silnici. Toto byla původ-

níku. Kvůli výstavbě silnice musel být odstraněn
i mohutný podstavec, který zbyl po soše Josefa II. mezi čp. 192 a „malou školou“.
Dokumenty říkají, že průtah byl v režii města
Dubá. I s přípravou trvala stavba dva roky, a v roce 1948, na počest 30 let Republiky, byl průtah
slavnostně předán veřejnosti. Proto byl v chodníku
směrem do Školní ulice vyskládán dlažebními kostkami letopočet 1948. Při současných opravách bylo
toto historické datum, které znamenalo nejen rok
dokončení silnice, ale především oslavu 30. výročí vzniku Československého státu, nahrazeno letopočtem 2016. V letech 1946 - 48 pracovalo na nové
dlážděné silnici 50 slovenských a českých dělníků,
vydláždili plochu 4 740 m². Dláždění bylo ale později zalito asfaltem. Po vybudování průtahu vzniklo,
jak praví historické prameny, v Dubé nové náměstí,
na kterém byl zasazen Vánoční strom Republiky,
a to v blízkosti pomníku Rudoarmějcům – dnešní pomník obětem válek. Kolaudace nové silnice
ovšem proběhla až v roce 1949.
Zápisy z doby před 70 lety hovoří i o tom,
že předsedou národního výboru v Dubé byl od
roku 1946 Václav Mádlík, který zároveň předsedal i bezpečnostní a stavební komisi, a právě
pod jeho vedením bylo rozhodnuto, že proluka

Odstraňování podstavce sochy Josefa II. v roce 1947,
Domy v pozadí vlevo byly zbořeny

kem se napojuje do Českolipské ulice. Materiál
ze zbořených domů vytváří silniční násep – lépe
řečeno, sutí byla zasypána podstatná část rybKaplička u empírového pavilonu
v Rozprechticích

po bombardování bude využita k výstavbě silnice. Bohužel byly při té příležitosti zbořeny i další,
bombardováním nepoškozené domy.
–myš–
Bývalá vodárna
v Pramenném dole
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Pohled do údolí

ní trasa cesty na Dražejov než byla postavena
současná silnice.
Jdeme ale rovně po červené značce do
lesa. Po necelých 300 metrech odbočuje doprava přes pahrbek cesta do bočního údolí.
Po druhé straně tohoto údolí vede druhá cesta, mívá ale bahnité ústí. Po několika desítkách
metrů se cesty spojí na levé straně údolí. Pokračujeme smrkovým lesem, úrodným na různé
druhy hub. Údolí se posléze poněkud zužuje,
cesta přechází do jeho pravé strany. Dojdeme
k rozcestí u velké věžovité skály. Cesta vpravo

končí ve stráni pod silnicí na Dražejov. Jdeme
druhou cestou mírně vlevo.
Cesta obchází skalní blok mělkým úvozem,
údolí se stává divočejším, až dojdeme na málo
zřetelné rozcestí. V přímém směru cesta končí
o něco dále v zarostlé stráni, doleva odbočuje
pěší cesta, která zářezem ve stráni stoupá ke zbořeništi dalšího z domů bývalých Heřmánek u Dražejova. O přibližně čtyři metry za touto odbočkou
mezi malými buky a kapradím odbočuje pěšina
doprava. Původní zářez do stráně je poškozený
a přes pěšinu leží několik suchých kmínků, ale
o něco dále je již pěšina zřetelná a zachovalá.
Nahoře pak pěšina opět mizí, ale pokračujeme po kraji stráně až k vrcholu. Mezi dvoukmennou břízou a mohutnou borovicí zabočíme
doleva a opět po hraně svahu pokračujeme dál.
Musíme překonat padlé kmeny, pěšina se stáčí
doleva podle hrany, překročíme další padlý kmen
a již v terénu vidíme zářez cesty. Mírně stoupáme. Vpravo je roklina, vlevo řídký lesní porost,
který bývá dobrým nalezištěm hub. Cesta ústí
na silnici, kterou jen přejdeme a lesní cestou se
opět ponoříme mezi stromy. I když je to jen obcházka, abychom nešli po silnici, můžeme se
pokochat pohledem do rokliny a na zalesněné
stráně. Cesta se stáčí a mění se na pěšinu podél paseky. Na jejím konci vedou hluboce vyjeté
koleje doprava.
Blížíme se zpět k silnici, z plošiny rozryté po
skládce dřeva odbočuje rozježděná cesta vlevo.
Půjdeme po ní, o něco dále pak se pokocháme
působivým výhledem na stráně na protěší straně údolí, upravené pro výsadbu stromků. Rozježděná cesta se mění v příjemnou lesní cestu,

Mokřady horní Liběchovky

kterou scházíme pěknými lesními partiemi dolů,
až dojdeme k rozcestí, kde odleva vystupuje pěšina, zeleně značená jako Naučná stezka Dubsko – Kokořínsko. Doprava odbočuje lesní cesta
v trase naučné stezky. Půjdeme po ní velmi hezkými pasekami, kde se cesta mění ve stezku. Na
informační tabuli si můžeme přečíst zajímavosti o pískovcích a borových lesích. O něco dále
v lese nás překvapí téměř zlomyslně náházené
smrkové větve přímo do pěšiny.
Stále po značce sejdeme do vrabcovského
údolí na silničku, kde se dáme doprava. Vrabcovské údolí spadá do přírodní rezervace Mokřady
horní Liběchovky. Za mostkem si můžeme na další informační tabuli přečíst o olšinách a tekoucí
vodě. Procházíme kolem několika domů k bývalému Šibeničnímu či také Švihovskému mlýnu, kde
vyjdeme na mšenskou silnici. Vlevo je směr do
Dubé, doprava se vrátíme na parkoviště u Rozprechtického rybníka. Naproti vyústění vrabcovské silničky je u silnice tabule s informacemi
o přírodní rezervaci.
–myš–

Domov pro seniory Doksy
přijme do hlavního pracovního poměru nebo na dohodu o provedení práce
uchazečky/uchazeče
na pozici

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Požadujeme:
- minimálně ukončené základní
vzdělání (zdravotnické vzdělání nebo
kurz pracovníka v soc. službách výhodou
- u hlavního pracovního poměru práci
ve směnném provozu
- kladný a vstřícný vztah k seniorům
- schopnost týmové spolupráce
- praxe výhodou, není však podmínkou

Nabízíme:
- odpovídající platové ohodnocení
- dobrý pracovní kolektiv
- podporu dalšího vzdělávání zaměstnanců
- nárok na 25 dní placené dovolené
- podnikové stravování (dotované obědy)
- další možné benefity (permanentky na
plavání, masáže
- jistotu stabilní organizace

Nástup možný ihned, nebo dle dohody.
Vaše nabídky, včetně profesního životopisu zasílejte personalistce paní Monice Rathovské
na e-mailovou adresu rathovska@dpsdoksy.cz nebo volejte na tel. č.485 872 485 nebo na adresu
jakoubkova@dpsdoksy.cz, tel. 728 757 682, Mgr. Ilona Jakubková, ředitelka
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18. ročník cyklovíkendu

Už sedmnáct let společně poznávají cykloturisté z Česka, ale i okolních
zemí, naši krásnou vlast v sedlech bicyklu. Letos, právě když dosáhne
akce CYKLOVÍKEND pomyslné plnoletosti, zavítá poprvé k nám do města
Dubá a kraje K. H. Máchy.
Zázemím celé akce, konané ve dnech 17. – 19. 6., bude areál Autokempu Dubá-Nedamov. Pro mnohé z nás, občanů Dubé a okolí, kteří preferují
turistiku na kole, se tak naskýtá možnost více či méně se zúčastnit této
akce. Víkendové trasy jsou účastníkům akce pouze doporučeny, takže zvolenou trasu lze různě kombinovat dle momentální výkonnosti. Rovněž nikomu není bráněno ve volbě zcela vlastní trasy. V sobotu bude doporučena
trasa na Korce, Ždírec, s možností navštívit hrad Houska, dále přes Vrátenskou horu do nově zrekonstruovaného pivovaru Lobeč. Návratová trasa
do kempu je navržena údolím Pšovky přes Blatečky a Beškovským dolem
do Dubé. V neděli byla jako doporučená zvolena trasa na Tachov, Oboru
a Doksy, s možností navštívit zdejší zámek s Muzeem Čtyřlístku. Hlavním
cílem však bude dosažení hradu Bezděz, a to přes Břehyni , s objezdem
Břehyňského rybníku po lesní asfaltové cestě, a to až k úpatí hradního vrchu. Návratová trasa zpět do kempu je doporučena přes Okna, Luka a Korce. Navržené trasy se v co největší míře vyhýbají z důvodu bezpečnosti
účastníků cestám 1. třídy. Zájemci o jízdu po některé z tras CYKLOVÍKENDU si mohou každý den do deváté hodiny od organizátorů akce vyzvednout stručnou mapu doporučené trasy se základními orientačními body,
i zkratkami. Vzhledem k probíhající stavební činnosti na obchvatu města
Dubá, jsou oba návrhy tras vedeny jihovýchodním směrem od kempu. Je
zde i možnost oficiálního se přihlášení na tuto akci, což spočívá v nutnosti
nahlásit se pořadatelům předem na e-mail: obchod@sportarsenal.cz.
Po celou dobu srazu bude možnost na místě zakoupit rozličné vybavení na kolo od firmy Sport Arsenal, včetně jejich montáže na kolo odbor-

ŘEŠENÍ FOTOHÁDANKY ze str. 8

nými pracovníky, za velice příznivé ceny. Rovněž o tomto víkendu přímo
v kempu, bude jediná příležitost v roce, zakoupit si knihy z vydavatelství
CYKLOKNIHY s 50% slevou. Podmínkou je, že svůj požadavek nahlásíte
předem na email: redakce@cykloknihy.cz. Knihy těmto zájemcům budou
dovezeny, a předány v kempu při zaplacení.
Páteční i sobotní večer vyplní promítáni a přednášky cyklocestovatelů,
před nimiž bude vždy krátké povídání o zdejším kraji, flóře a fauně, jak pracovníkem CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, tak i pracovníkem MěÚ Dubá.
Všichni z řad zájemců o večerní program, který proběhne rovněž areálu
kempu, jsou srdečně zváni. Předpokládaný začátek je kolem 20. hodiny.
Miroslav Malinovský

Parníkem do Bad Schandau? Vřele doporučujeme!

18. května se naši senioři vypravili na výlet lodí. Zájem byl opravdu velký
a tak bylo registrováno 58 účastníků zájezdu. Autobus nás vysadil v Děčíně
u nové knihovny, kde jsme se nalodili na parník, který s námi plul do malebného lázeňského městečka Bad Schandau, přibližně 12 km za českou hranicí. Po dvouhodinové plavbě plné kochání se Labskými pískovci jsme dopluli
do cíle, kde jsme tři hodiny požívali výletnických slastí (turistika, zmrzlina,

16

kávička, nákupy, atd.). Ti zdatnější vyjeli 50 metrů vysokým výtahem do Ostrau a pak, pokud chtěli, pokračovali dál až do Křinického údolí a zpět kolem lázeňských areálů do města. Zpáteční plavbu nám zpestřil pozdní oběd
(svíčková a čokoládový dortík). Domů jsme se vrátili v plném počtu, nikoho
jsme tam nezapomněli. Byl to výborně strávený den a doufám, že se nám
takto vydaří i další výlety.
Bc. Lucie Heringová, velitelka zájezdu

Kult ura

ČESKÁ LÍPA

Jiráskovo divadlo
11. 6. 2016 19:00 GABRIELA BEŇAČKOVÁ: LEGENDA SVĚTOVÉ OPERY
Vstupné: 250.00 Kč
26.06.2016 - 19:00 FILUMENA MARTURANO
Manželství po italsku s dojetím a komikou. Co všechno musí podstoupit
prostá žena, aby dostala k oltáři zhýralého boháče a pro své syny zabezpečila rodinu. Hrají: Simona Stašová, SvatoplukSkopal a další. Režie
Zdeněk Kaloč. Představení je uváděno pod záštitou velvyslance Italské
republiky Pasquale D´Avino a Italského kulturního institutu v Praze. Vstupné: 420.00 Kč
KD Crystal
12. 6. 2016 15:00 JÁ, JŮTUBER
První živá divadelní show s Jůtubery na světě. Nejen mladí diváci nakouknou za oponu fenoménu zvaný YouTube.
Vstupné:150,-Kč
25. 6. 2016 celý den prostranství u Kulturního domu Crystal MĚSTSKÉ
SLAVNOSTI
Tradiční městské slavnosti. Účinkují na příklad: Gipsy.cz, Miro Šmajda, Jiří
Schmitzer, Monkey Business, After party Pavla Cejnara a další. Doprovodný program: jarmark, lunapark, neckyáda, půlnoční ohňostroj, Libertin
u hradu Lipý – dětský den.
Vlastivědné muzeum
Maštálkova síň
do 12. 6. 2016 Českolipská dívka z počátku 20. století
Výstava je příběhem přervaného života dívky jménem Hilda Ulbrichtová
(1904 – 1920). Pyšný tatínek, fotolitograf a grafik z České Lípy Antonín
Ulbricht fotografoval svou dceru při každé příležitosti, což bylo na začátku
20. století ještě ojedinělým jevem a také jen šťastnou shodou okolností se
soubor snímků zachoval.
Galerie Chodba

Legenda světové opery

Gabriela Beňačková přijede oslavit narozeniny do Jiráskova divadla.
Akce pod záštitou předsedy senátu PČR Milana Štěcha a ministra kultury ČR Mgr. Daniela Hermana se uskuteční 12. června od 19 hodin.
Jedná se o unikátní projekt koncertního turné legendární sopranistky
Gabriely Beňačkové, která více než 40 let reprezentuje ČR na nejprestižnějších světových operních scénách, jako je například La Scala v Miláně, Metropolitní opera v New Yorku nebo Vídeňská státní opera ve
Vídni. V připravovaném programu vystoupí společně s tenoristou Jakubem Pustinou za klavírního doprovodu docentky Janáčkovy akademie
múzických umění Marty Vaškové.
Připravované turné bude probíhat do roku 2017 a je věnováno významnému životnímu jubileu Gabriely Beňačkové, která v roce 2017
oslaví sedmdesáté narozeniny.
Gabriela Beňačková je světově proslulá česká operní pěvkyně – sopranistka slovenského původu. Díky svému tzv. spinto-lyrickému sopránu s pověstnou „slovanskou slzou“ se stala jednou z vedoucích sopranistek své generace.

do 31. 8. 2016 Johann Siegert (1870 - 1930)
Výstava ze sbírky Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.
Galerie Jídelna
do 19. 6. 2016 Miroslav Pangrác - Obrazy a plastiky
Pražský výtvarník Miroslav Pangrác (*1967) se vrací do Galerie Jídelna po
několika letech. Tentokrát kromě obrazů, zejména z cyklu Létavci, představí
také své plastiky, kterým se v poslední době věnuje.

KRAVAŘE

Vísecká rychta
DO 30. 10. 2016 NA SVATÉHO JÁNA, OTVÍRÁ SE BRÁNA
Tato výstava bude v průběhu roku doplňována o ukázky a popisy svatojánských bylin a koření, tak, jak budou v přírodě postupně rozkvétat.

ÚŠTĚK

Galerie U Brány
do 16. 6. 2016 BLANKA MUDROVÁ - Kožené obrazy a plastiky
17. 6. – 4. 8. 2016 ALEŠ VONDŘICH A KATEŘINA DOMINOVÁ
Obrazy, grafiky a plastiky

MŠENO

18. 6. 2016 9:00 -17:00 Na Kokořínsko s párou – nádraží Mšeno a okolí
Obnovujeme tradiční jízdy parních vlaků na trati 076.
25. 6. 2016 8:00 -13:00 Oživlé náměstí + Mšenské svatojánské třešňování, Mšeno - nám. Míru
Jarmark, třešně, výstava veteránů

TRUSKAVNA

17. 6. 2016 19:30 LACO DECZI A CELULA NEW YORK
Truskavna - Roubenka, jazzový koncert
Od 15:00 setkání s účinkujícími, host: SMYČCOVÉ KVARTETO
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Jen tak…

Pěvecký sbor dospěláků z Dubé Jen tak
velmi úspěšně vystoupil na přehlídce
souborů Doksy zpívají 27. 4. 2016.
Spirituály, které jsou hlavním repertoárem souboru, v přehlídce nenašly
konkurenci. Pod vedením sbormistra Petra Imricha zazněla Žízeň, Soudný den
a Náhrobní kámen. Děkujeme všem ze
sboru za úžasný hudební zážitek!

Fanklub Jen tak

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.

Připravujeme
na červenec

Kuba v Dubé

Výstava fotografií, která bude v Galerii Pošta v Dubé zahájena v pátek 10. června od 18 hodin,
představuje nejnovější snímky, které pořídil známý fotograf Pepa Středa na karibském ostrově Kuba.
Působivá exotika Karibiku spolu se socialistickou realitou a relikty americké kultury 60. let vytváří
neobyčejný kontrast, ze kterého těží i Středovy fotografie. Silná atmosféra snímků z Kuby nachází
protipól v druhém souboru fotografií, které výstava nabízí. A to jsou záběry z Kokořínska, z okolí
Dubé – krajina tak dobře známá přesto vždy a znovu překvapí svým neobyčejným půvabem, který
Středovy fotografie zachytily.
Autor navíc připravil pro návštěvníky vernisáže cestovatelské promítání pásma fotografií z cesty
po Karibském ostrově, takže s ním můžete virtuálně projet místa, kde výstavní fotky vznikaly, a nasát
atmosféru krásé Kuby.Promítání se uskuteční po vernisáži od 19 hodin. Na zahájení výstavy i následné promítání jsou návštěvníci srdečně zváni.
Výstava fotografií Pepy Středy potrvá v Galerii Pošta do 9. července a bude otevřená vždy v sobotu a ve středu od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin. Jiný termín si zájemci o prohlídku
výstavy mohou dohodnout na telefonním čísle 607 138 832.
–myš–

V polovině července zahájí Podbezdězský
spolek intelektuální, poetický a okrašlovací
v Galerii Pošta v Dubé výstavu obrazů a kreseb člena spolku Tima Bandeho. Jak sám
o sobě říká: NEmladý a NEnadějný malíř věnuje se tvorbě dlouhodobě nesystematicky.
Vernisáž zajímavé výstavy tvorby malíře-autodidakta proběhne v pátek 15. 7. od 18 hodin. Výstava potrvá do 13. srpna.
–myš–

foto Pepa Středa
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Karel IV. na návštěvě u šesťáků

Jsem Karel IV. narodil jsem se Janu Lucemburskému a Elišce Přemyslovně. Narodil jsem se
v květnu jako tady váš Filip. Jsem velmi vzdělaný
a inteligentní. Dokonce mluvím pěti jazyky, a vy?
Založil jsem Karlovu univerzitu, postavil Karlův
most, založil Nové Město pražské Karlštejn

a mnoho dalšího. Měl jsem 4 ženy a 12 dětí. Kolik jich chcete mít vy?
Tak probíhal rozhovor s Karlem IV., kdy jsme
se ho ptali na další a další zajímavé otázky týkající
se jeho života. Ba ne, paní učitelka nám hrála Karla IV. jen jako. Poté jsme se rozdělili do skupin po
čtyřech a dostali od paní učitelky zajímavé pracovní
listy, které jsme měli za úkol pomocí skvělé techniky
(tabletu) správně doplnit. Tímto celý den nekončil,
protože jsme pokračovali tím, že jsme měli na dané
téma najít co nejvíce informací a zhotovit společný
projekt. Rozdělili jsme si funkce jako např. kreslíř,
vyhledavač, zapisovatel, lepič a vrhli se do toho.
Zhotovili jsme krásné projekty, které jsou vystavené ve školní jídelně. Dozvěděli jsme se spoustu informací o OTCI VLASTI a celý den byl moc fajn.
6. třída, Jana Pytlounová

Výlet do jabloneckých mokřadů

Po celý týden od 18. dubna jsme si s dětmi v mateřské škole připomínali svátek Dne Země. Při
příležitosti tohoto svátku jsme se vypravili na výlet do mokřadů v Jablonci nad Nisou, které byly
vytvořeny na místě bývalé černé skládky. Toto
území bylo revitalizováno společností přátel přírody v Libereckém kraji – Čmelák.
Pro návštěvníky je zde vybudováná naučná
stezka, kde děti plní různé úkoly vztahující se
k tomuto území, poznávají místní živočichy – jednak pomocí obrázků, při troše štěstí a trpělivosti
je mohou i zahlédnout.
Tato stezka je komplexem cest a chodníčků,
které nás bezpečně vedou tímto územím.
Na výlet se vypravilo 34 dětí z mateřské školy. Doprava byla z velké části hrazena Libereckým krajem.
Po celou dobu pobytu nám dělal průvodce
a učitele Michal s Dášou a skřítek Vítek. Hned
první úkol se jevil jako velmi těžký, jednalo se
o přechod přes vodu po kládách, které vypadaly jako částečně ztrouchnivělé. První stateční ukázali i těm nejistým, že se to dá zvládnout
a tak úkol splnily všechny děti – a nikdo do vody
nespadl.
Po cestě k dalšímu úkolu děti viděly v rybníku zvláštní kopuli – bydliště, které si zde vytvořily
ondatry, mohly si také prohlédnout jejich stopy.

Na další zastávce děti měly poskládat obrázky
místních rostlin – poznaly tak například orobinec.
Mohly si nalovit do misek drobné živočichy a pak
je pozorovaly pod lupou.
A že jich i v té zimě nalovily spoustu. Mohly
si vyzkoušet, jaké to je prolézat velkým stromem,
nebo jestli umí vylézt na kládu, přejít jí a také z ní
seskočit. Viděly, jak vypadá ještěrkovník, jen na
ještěrky bylo trochu zima.
Na závěr nás čekal úkol přejít mokřadem po
nášlapných kamenech, ale pro vysoký stav vody
se celý mokřad přejít nepovedlo, museli jsme se
vrátit. Kdo ovšem nešel opatrně, hrozilo mu, že
spadne do bažiny. I to se někomu povedlo.
I přes velkou zimu se všem výlet líbil a všichni
byli spokojeni, že splnili všechny úkoly.
Mgr. Zdena Šindelářová

Ze života škol

Den proti rakovině

Pravidelně každý rok se v květnových dnech
uskutečňuje veřejná sbírka, jejímž cílem je informovat veřejnost o možnostech prevence rakoviny
a získat tak prostředky na zlepšení kvality života
pacientů s onkologickým onemocněním, na podporu onkologického výzkumu a budování pracovišť pro léčbu nádorů. Tato akce se poprvé konala 14. května 1997 a symbolem se stal žlutý
kvítek měsíčku lékařského.
11. května 2016 proběhl již 20. Český den
proti rakovině a naše škola se stejně jako v předchozích letech do této akce zapojila. Prodejem
žluté kytičky s růžovou stužkou jsme přispěli na
sbírkový účet částkou přes 3.000 Kč.
Všem, kteří dvacetikorunu věnovali na dobrou
věc, moc děkuji.
Mgr. Miroslava Sochová

Rodina v pohybu

Devátá společná aktivita programu proběhla
v sobotu 14. 5. Všichni účastníci obdrželi úkoly – 5 otázek k vrátenské rozhledně a 5 otázek
k Pokličkám. Například jak je rozhledna vysoká,
kolik má schodů, z čeho byla původní rozhledna,
kdy byla otevřena a kam se dá dohlédnout.
U Pokliček číhala otázka z čeho jsou spodní
a horní vrstvy, co jejich tvar připomíná, jak jsou
vysoké. Všichni účastníci zodpověděli správně
všechny otázky a čekala na ně sladká odměna.
Děkujeme všem za účast a panu řidiči z firmy MIROBUS za obratnou jízdu po uzoučkých
silničkách.
Jana a Pavel Maškovi

Bubenická show

Ivo Batoušek a jeho JUMPING DRUMS navštívili
naši školu a přinesli našim uším a očím strhující
bubenickou show. Tuto kapelu založil bubeník,
lektor a muzikoterapeut Ivo Batoušek, který celé
bubenické vystoupení i vedl.
Dozvěděli jsme se zajímavé informace o vzniku bubnů, o učení se na bubny, o rytmu apod.
Třeba i to, jak správně držet paličky, z čeho se
vyráběly bubny dříve, a z čeho se vyrábí nyní.
Svým vystoupením všechny uchvátil i Patrick
Exner, který v klidu zasedl za bubny a vystřihl
perfektní bubenické sólo.
Měli jsme možnost si nástroje vyzkoušet
a zahrát si na kapelu. Tleskali jsme za každým
číslem a dokonce jsme i rozhýbali naše těla.
Pan Batoušek nás pochválil a už teď se těší-

me na další setkání s tímto charismatickým hudebníkem.
Za 1.-4. a 6. třídu
Jana Pytlounová a Veronika Matějková
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Odkud jsou?
Možná jste si někdy položili otázku, odkud se vzala zvířátka v Ekoškole
Dubá. Možná jste si jí nepoložili a jen usoudili, že jsou koupená. Chyba.
Zvířátka v naší škole pocházejí převážně z herpetologické stanice v Hradci
Králové, kde se shromažďují živočichové zabavení pytlákům.
Dalším zdrojem původu našich zvířecích kamarádů jsou odložená zvířátka,
která nikdo nechtěl, ať už to byla soukromá osoba (koupil, ale zjistil, že je
to moc práce nebo se už nechtěl starat) nebo útulek.
Takže v podstatě jde o záchytnou stanici, jejímž úkolem je poskytnout
zvířecím miláčkům klidné prostředí, naplněné péčí a láskou. To vše u nás
plníme, díky pomoci našich dětí.
Život ve volné přírodě jim sice nenahradíme, ale aspoň nabídneme
vhodné podmínky.
Děkujeme všem za podporu. Věřím, že i všem pedagogům v MŠ Dubá
je teď vše srozumitelnější.
Mgr. Jana Mašková

Druháci a testík u zvířátek

Ve čtvrtek 19.5. jsme se vydali splnit poslední úkol do chovatelské třídy. Obsahoval osm otázek, na které jsme měli vyhledat odpovědi v daném textu.
Pracovalo se ve skupinách. Každá skupina vyhledávala odpověď na zadanou otázku. Tím jsme si procvičili čtení, orientaci v textu i psaní, ale zároveň
jsme získali nové poznatky o některých druzích živočichů. Úkol tím nekončil, měli jsme ještě vytvořit
závěrečný výstup. Přesunuli jsme se do své třídy,
kde každá skupina otázky
s odpověďmi ještě doplnila kresbou. Na závěr jsme
ze všech prací jednotlivých skupin vytvořili velký plakát.
Druháci s pí. učitelkou
Kadlečkovou

Sport

Ze života
Střeleckého
klubu Dubá

V sobotu 14. května 2016 se členové SSK Dubá
sešli na jedné ze svých společných brigád, kdy
se jim za jedno dopoledne podařilo udělat mnoho užitečné práce. Na střelnici např. opravili
střechu, vyrobili novou palisádu, natáhli nový
plot, shrabali a upravili povrch rozrytý od divokých prasat, dále natřeli vrata na garáži a uklidili a vysekali křoví u bývalého ASTK. Odměnou
jim byly opečené špekáčky a dobrý pocit z vykonané práce. V červnu naši střelnici navštíví děti
ze školy v Doksech, které zde již potřetí pořádají
sportovní dopoledne.
Za střelecký klub Leona Maříková

KK Beringin na soutěži Prague Open Cup

Rád bych se s vámi podělil o zážitky z velmi prestižní soutěže Prague Open Cup, která se konala
v Praze ve sportovní hale Sparta Praha. Na soutěži byla účast a tudíž i konkurence nejen zahraniční, nastoupilo na 200 závodníků. Přijel jsem
později, než náš klub Beringin, a hned po příjezdu mě zahřálo u srdce, když jsem viděl zapojené
rodiče a děti v plném nasazení, které byly plné
dojmů a chtěly mi je líčit. Následně se ukázalo,
že vše není růžové. Na Marka dolehlo přetrénování a byl vysílen, jeho pokračování v soutěži, se
zdálo nereálné! Ale abych nepředbíhal. Nejdříve
k nejmenším, které musím moc pochválit. To, že
nastoupí před tolika lidmi, pod velikým tlakem –
v tak útlém věku, mě i po tolika letech překvapuje, udivuje a naplňuje. Opravdu úžasné!
Rodičům obrovský dík, nejen za jejich sponzoring, který neberu jako samozřejmost. Tím, že
umožní svému dítěti soutěž, takto prestižní a náročnou, se jim vrátí v tom, že shledají, že z jejich
dětí jsou slušní, disciplinovaní a vážení jedinci, už
v tak útlém věku. Musím s vděkem říct, že s takovou podporou klubu a zájmu o své dítě, jsem se
ještě v žádném sportovním roce nesetkal.
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Díky Daničce Slovákové a Katce Janďourkové, začíná být Beringin konečně i administrativně
v pořádku a to ocením nejen já, ale určitě nejvíce federace. Jelikož každý, kdo mě zná ví, že
pro mne jsou prioritou výsledky, úspěch a rozvoj
mých svěřenců, než nesmyslná agenda, bez které to ale bohužel nejde! Holky, díky moc, snad si
vás ještě chvíli udržím.
Nemůžu ale opomenout i jiné aktivní rodiče,
kteří přijdou přinejmenším projevit zájem na trénink a své ratolesti tím podpoří. Abych nekřivdil
těm méně aktivním, i jim díky za to, že svým dětem umožní tréninky v našem KK Beringin. I to je
mnohem víc, než nic! Toto zmiňuji úmyslně, protože vím, že je spousta dětí, které by naší aktivitu
podpořily svou účastí na trénincích a rodiče jim to
z různých zajímavých důvodů neumožňují.
Zpět k soutěži! Všichni si vedli báječně a na
tatami předvedli super karate. Claudie si vyzkoušela, že i přes zacvičení kata pro zkušené a tatínka senseie, může byt poražena skromnými
a šikovnými karatisty, díky za to, že byli z Beringinu. Ale 3. místo je také dobré. Plést se Claudii
do jejího karate neodvažuji, prioritou pro ni jsou

frajeřinky, vůbec nevím po kom to má!? Byla na
3. místě, ale zacvičila ve svých pěti letech bílým
páskem kata, na modrý pás. Toto celé završila
tím, že si při vyhlašování hodila na tatami hlasitého šlofíka, zaslouženě si zdřímla což pobavilo
účastníky, ne jen z Indonésie.
Marek předvedl to, co znamená pojem team.
I přes své vysílení o kterém jsem výše psal, se
nenechal přesvědčit o odstoupení a své dva parťáky podpořil v čele svého teamu na kata, a tím
vybojovali druhé místo. Pro mě velmi cenné, protože Marek na tatami nemohl ani pořádně dojít.
Respekt!
Mně bylo pořadateli sděleno, že nastupuji
na tu nejdůležitější a nejprestižnější disciplínukumite, v době, kdy to bude natáčet televize.
Na zahřátí jsem se zúčastnil i disciplíny kata,
ve které jsem hned v 1. kole vypadl. To mě po
letech soutěží a výsledků nerozhodí, ale co mě
dostalo, bylo, když jsem viděl na tribuně svého
svěřence a oblíbence šestiletého Dominika, který nešetřil slzičkami, že jeho sensei prohrál. Musím přiznat, že to mi tedy srdce trhalo. Dominika
jsem si vzal k sobě a utěšoval ho slovy, že tohle

je život, nikdo není neporazitelný a že je nejdůležitější, abychom se všichni vrátili domů zdraví
a bez úrazů a mohli dále trénovat. To ho moc neuklidnilo a tak jsem mu navrhl, že na kumite, co
mě čeká budu třeba lepší. Na toto naštěstí slyšel, a do mého nástupu se přišel ještě několikrát
přesvědčit, že jsem mluvil pravdu a bude akcička
v podobě kumite.
A je to tady, nástup senseie Hrušky, televize,
Dominik a kumite na Prague Open Cup.
Při mém štěstí mi byl ,,náhodou“ vylosován
mistr světa, hned do prvního kola. Bohužel tentokrát paní starostce pohár nepředám, jelikož jsem
nezvítězil, ale pokud si záznam pustí, jistě se pobaví. S Hruškou bylo tatami krásně vytřeno a po
mé obavě, co na to Dominik se mi ulevilo, když
Dominik přiběhl a říká „sensei, jak to, že tolik
padáte, když máte takové svaly?“ (možná z pohledu šestiletého dítěte). Ale já byl vítěz tím, že
Dominik už slzami neplýtval a vzal to mnohem
sportovněji a mě ještě poučil, že se nemám tolik
válet po zemi! Tento celý příběh je opravdové ka-

rate (cesta prázdné ruky, cesta bojovníka) a i důkaz dobrých srdcí. V mém klubu, je mé vítězství!
Dominiku, děkuji. Jenže já už nejsem nejdůležitějším článkem v našem Karate klubu Beringin
Dubá. To nejdůležitější sdělení máme ještě před
sebou, A tím je naše Natálie. V tento okamžik
nejen má, ale i vaše, jelikož Natálie bere své
karate velmi zodpovědně, obzvláště po předání
Ceny města Dubá, kterého si nesmírně váží. Po
mém dostavení na Prague Open Cup, mi s úsměvem na tváři sdělila, že nepostoupila a hned se
mnou rozebrala situaci a své postřehy z odvedeného výkonu. Dostala kvalitní konkurentku a kata
jí nesedla. I přes velikou zodpovědnost ke svým
výsledkům si udržela čistou mysl a pozitivní myšlení. Věděla, že nejdůležitější disciplína jí teprve
čeká a to jyu ippon kumite!
Na jyu ippon kumite se dostalo až na závěr
samotné soutěže, a to je opravdu frustrující jelikož únava a psychika funguje naplno a na Natálii byly znát známky únavy a vysílení, měla
už za sebou i další disciplínu – katatým. Natálii

V neděli 24. dubna 2016 se v aréně Sparta Praha konal PRAGUE OPEN KARATE CUP pod záštitou
předsedy vlády pana Bohuslava Sobotky a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy paní Kateřiny Valachové. Tohoto mezinárodního sportovního klání se zúčastnily nejen týmy z České republiky
(celkem 13 týmů), ale i z Běloruska a Indonésie. Po slavnostním nástupu závodníků předvedly tanečnice ukázku indonéského tance.
Soutěž probíhala v kategoriích KATA Individual, KATA Team, KIHON KUMITE, JYU IPPON KUMITE a KUMITE.
I když soutěž byla časově náročná, mezi jednotlivými vystoupeními čekali závodníci i několik
hodin, všichni se statečně poprali s trémou i únavou a předvedli kvalitní výkony ve svých věkových
kategoriích. Tentokrát byla neděle plná i emotivních zážitků, radost z úspěchu a medaile vystřídaly
slzy u nejmladších, když jejich sensei Marek Hruška nepostoupil do finále v kategorii KUMITE senior.
Gratulujeme všem svěřencům trenéra Marka Hrušky.
Popřejme všem do další soutěže hodně zdraví, štěstí a pevné nervy – III. kolo NP a Pohár nadějí TKF, který se koná v neděli 29. května 2016.
Kateřina Janďourková

jsem doporučil několikrát její odstoupení, protože konkurence byla starší a o dost větší s podobnými technickými stupni a také vím, že i přes
to,že je jyu ippon kumite řízené, je u něj dost
zranění. Natálie toto striktně odmítla a prostě
nastoupila! Dohromady zápasila třikrát, s velmi
kvalitními karatistkami a po každém nastoupení
se se mnou zodpovědně radila. Musím přiznat,
že to byl pro mě jeden z nejefektivnějších zážitků, protože Natálie všechny suverénně porazila.
A tím docílila svého prvního místa, které mi na
začátku přišlo tolik nereálné. Natálko, dost dobrý! Mise byla splněna.
Všem, co fandí našemu klubu moc děkuji. Velice děkuji za podporu vedení města Dubá, rodičům a hlavně mým svěřencům, že to se mnou
dávají. To opravdu klobouk dolů, to není jednoduché, velmi si toho vážím.
Všem čtenářům vše nej, a na viděnou v našem milovaném Nedamově.
Za KK Beringin Hruška Marek
Výsledky KK Beringinu:
Kata mladší žáci 2009 a ml. (9 kyu)
2. Zabilanský Dominik
Kata mladší žáci 2009 a ml.
1. Slovák Jakub
2. Janďourek Jakub
Kata mladší žákyně 2009 a ml.
1. Velebná Rebeka
2. Zabilanská Natálie
3. Hrušková Claudie
Kata mladší žáci 2006-2005
4. Hruška Marek ml.
Kata TEAM MIX 2009 a ml.
1. Janďourek Jakub, Slovák Jakub,
Zabilanský Dominik
2. Velebná Rebeka, Zabilanská Natálie,
Hrušková Claudie
Kata TEAM žáci 2008-2007
3. Vydra Sebastian, Středa Josef, Nedvěd David
Kata TEAM žáci 2006-2005
2. Nedvěd David, Jančák Filip, Hruška Marek
Kata TEAM žákyně 2006-2005
2. Hrušková Claudie, Hrušková Natálie,
Sobotková Adéla
Starší žákyně 2004-2003 JYU IPPON KUMITE
1. Hrušková Natálie

Orientační běh Deštná 2016

V pátek 6. května se v areálu dětského domova sešlo 6 družstev z blízka
i daleka: domácí byli nejpočetnějším týmem, pak přijeli běžci z České
Lípy, Jablonného v Podještědí a přivstat si museli závodníci z Frýdlantu
a Litoměřic. Šestým družstvem byla ZŠ Dubá. Tímto moc děkuji
pořadatelům za pozvání na 4. ročník tohoto běhu a našim žákům, kteří
tak zvýšili jeho hodnotu. Jmenovitě to byli: Matyáš Šarm, 4. třída v kategorii
mladších žáků; Rajnišová Eliška, 7. třída starší žákyně; Krsová Natálie,
Švecová Šárka, Maříková Marie, 8. třída; Žebrová Adéla, Sláma Daniel,
7. třída; Karel Mareš, 9. třída; Baloušek Jiří, Zabilanská Kristýna.
Trať vyznačená fábory různých barev vedla lesem, kde na běžce čekalo
deset kontrol, u kterých si běžci označili svou kartu, že trasu proběhli. Všichni

běželi podle svých možností, někdo s pádem a někdo bez něj. V konkurenci
70 dětí si vedly Eliška a Natálie na prvních dvou místech ve své kategorii. Že se
v Deštné sešli dobří běžci, dokazuje to, že Dan doběhl na 2. místě. Ostatní na
„bednu“ nedosáhli, ale obdrželi jsme diplom za 3. místo v soutěži družstev.
Perlička: Matyáš zahajoval celý závod, vybíhal jako první. Cíl od startu
byl na dohled i s barevnými fábory a tam si to také hned namířil. Musel se
vracet a ztratil drahocenný čas. Orientace není legrace, ale naštěstí nikdo
nezabloudil. Odměnou pak byla cukrová vata, zmrzliny co hrdlo ráčilo a to
vše za pěkné poděkování. Prostě ráj v domově. Nakonec vyhlášení vítězů,
předání cen a společné foto, děkujeme i za odvoz do našeho domova.
Ladislav Novotný
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Čarodějnice
Jako každý rok se v Autokempu Dubá-Nedamov konal čarodějnický slet. Čarodějnic
i čarodějů sem dorazilo opravdu požehnaně a nápaditost jejich kostýmů byla neuvěřitelná. Dubští hasiči připravili pro děti zábavné soutěže o sladké ceny. Všichni si
mohli vyzkoušet např. slalom mezi kužely na koloběžce, skok v pytli, chytání rybiček z nádrže, hod míčkem do panáka, shazování kuželek hasičskou hadicí nebo sestřelování kuželek proudem vody. Celou akci provázelo nádherné slunečné počasí.
Mnozí si opekli buřtíky a ve druhé části programu si mohli i zatančit na hudbu kapely Sunset. Děkujeme všem, kteří nelenili a přišli se s námi pobavit.

Jarní slavnosti
v Dubé
Začátek května patřil v Dubé jako tradičně Jarním
slavnostem. Na Masarykově náměstí si na své přišli nejen
milovníci dechové i popové hudby v podání oblíbené
Ústečanky, ale také ti, kdo fandí karatistům z Karate klubu
Beringin a Dubským mažoretkám. Slavnosti si nenechalo
ujít na dvě stovky návštěvníků.
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Den rodiny

23

Pohádkov ý les
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