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Měsíčník informací z Dubé a okolí

zdarma

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, jistě jste si povšimli, že se po našem městě od dubna opět pohybují pracovníci na veřejně prospěšné práce, těch máme momentálně od úřadu práce k dispozici sedm. Stejně jako v letech minulých
bude i nyní hlavní náplní jejich činnosti úklid veřejných prostranství, sekání
trávy, péče o květinové záhony, keře, ale i spousta dalších aktivit, jako je
např. údržba trávníků v kempu či letním kině. Všem bez rozdílu přeji, aby
se jim práce u města líbila, bavila je, a aby jejich snahu a odvedenou práci ocenili všichni občané.
Dubnové veřejné zasedání zastupitelstva se odehrálo v nově zrekonstruovaných vnitřních prostorách hostince ve Dřevčicích. Novým nájemcem celého objektu je pan Emanuel Adamec, který je rovněž předsedou
zdejšího osadního výboru. Podle předloženého vyúčtování zrekonstruoval
pan Adamec prostory hostince a příslušenství za celkovou částku téměř
442 tisíc korun bez DPH. Práce zahrnovaly kompletní přestavbu dámských
i pánských toalet včetně chodbičky, dále vstupní chodbu se schodištěm, kuchyň, sklad, salonek, kotelnu, sklepní prostory a lokál. Musím říci, že jsem
s výsledkem odvedených prací velice spokojená, hostinec i ostatní zmíněné
prostory neuvěřitelně prokoukly. Věřím, že stejně jako já, budou spokojeni
i obyvatelé Dřevčic a také všichni, kdo budou nejen v létě obcí projíždět
a využijí možnosti se ve zdejším hostinci osvěžit. Panu Adamcovi tímto děkuji, neboť svým úsilím pozdvihl hostinec na podstatně vyšší úroveň.
Ti z vás, kteří chodí na procházky směrem k Mlýnku, nepochybně zaznamenali, že od loňského výlovu zůstává nádrž nesoucí označení Mlýnek I. vypuštěná. Důvodem je poškození části hráze, kvůli kterému unikala voda v místech, kde to nebylo žádoucí. V první polovině dubna jsme
tak byli nuceni zahájit udržovací práce, jejichž postup přirozeně do značné míry ovlivňoval vývoj klimatických podmínek. Vzhledem ke stavu tohoto

vodního díla bylo třeba přistoupit k opravě návodního svahu hráze a výměně požeráku z důvodu jeho nestability zapříčiněné korozí kovových prvků.
Byť se Mlýnek jeví jako nenápadná vodní plocha, voda hráz v oblasti požeráku podemlela opravdu ve velkém rozsahu. Opravu zajišťují pracovníci městské údržby pod vedením jejich vedoucího pana V. Knapa. Vše je
třeba dokončit co nejdříve, aby mohla být nádrž v souladu s manipulačním
řádem opět napuštěna.
Další téma, ke kterému se pravidelně vracíme, je plnění povinností majitelů psů v návaznosti na městské vyhlášky. Po každém otisknutí článku,
ve kterém pejskaře upozorňujeme na chyby, jichž se dopouští, je situace
o něco lepší, ovšem nikdy to nevydrží na dlouho. Proto naleznete uvnitř Dubáčku článek, kterému prosím věnujte pozornost. Dodržováním městských
vyhlášek jde velice snadno předejít zbytečným nepříjemnostem.
Máme za sebou další dvě tradiční kulturní akce – pálení čarodějnic
a Jarní slavnosti. Tímto chci poděkovat všem, kdo se podíleli na jejich
přípravách a organizaci, především pak dubským hasičům za uspořádání
soutěží pro děti v rámci čarodějnic, které se opět konaly v našem Autokempu Dubá-Nedamov. Poděkování však patří i všem občanům, kteří se
obou zmíněných akcí účastnili.
Tentokrát bych vás chtěla jménem Klubu malých Dubáčků pozvat na Den
rodiny, který se bude 13. května konat v Klubovém domě v Dubé. Těšit se
můžete na vystoupení Sboráčku, zajímavou besedu, divadelní představení,
turnaj ve stolním tenise, tvořivé dílny, malování na obličej, focení v kostýmech, rybářský koutek, cvičení i ochutnávky v rámci soutěže o nejvydařenější jarní pečení. Více podrobností naleznete na plakátku uvnitř zpravodaje.
Počasí si s námi v dubnu trochu zahrávalo, po slunných teplých dnech
přišlo nepříjemné ochlazení doprovázené poletováním sněhových vloček,
proto vám přeji, ať je nadcházející květen, co se počasí týče, přesně podle vašich představ.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

Výzva k dodržování obecně závazné vyhlášky

Vážení a milí pejskaři, nebo chcete-li majitelé psů.
Opět se na základě četných podnětů ze strany
občanů musím uchýlit k mravokárnému článku na
téma – povinnosti majitelů psů a nešvary, kterých
se nám opakovaně dopouštějí. V minulém roce vypukla na základě podobného článku na sociální
síti Facebook velká diskuze. Tehdy někteří kritizovali náš úřad pro „přílišnou přísnost“. Nemyslím si, že to bylo oprávněné, nicméně tehdy se
situace trochu zlepšila – psi byli voděni na vodítkách, na každém rohu na nás nečíhaly exkrementy a dokonce většinu pejsků venčili jejich majitelé
na místech, kde to vyhláška č. 1/2014 O zabezpečení čistoty veřejných prostranství při pohybu psů
a jiných zvířat a o stanovení pravidel pro pohyb
psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích (jak
zní celý její název) umožňuje. Bohužel už se vše
vrátilo do původních kolejí a tak jsme ve spolupráci s přestupkovou komisí města museli přistoupit
k opětovnému rozesílání dopisů, adresovaných
méně ukázněným „páníčkům a paničkám“.
Přitom je tak snadné vyhnout se zbytečným
nepříjemnostem, stačí dodržovat pouze několik
základních pravidel, především pak dodržovat
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014.
Cílem této vyhlášky je zajistit veřejný pořádek a tím docílit pokojného a bezpečného soužití

občanů i návštěvníků města a zároveň vytvářet
příznivé podmínky pro život ve městě a zlepšit
jeho estetický vzhled. Předmětem vyhlášky je
přitom regulovat činnosti, který by mohly narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví či které by mohly vést
ke vzniku škod.
Článek 2 této vyhlášky jasně a přesně stanovuje činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek a jimž je tedy třeba se vyvarovat. Je třeba
brát v potaz, že je zakázáno: znečišťovat veřejná
prostranství, musí být zamezeno volnému pohybu psa na veřejném prostranství bez vodítka, pohyb zvířat na některých veřejných prostranstvích
je zcela zakázán a stejně tak není přípustný ani
pohyb zvířat v některých zařízeních města sloužících potřebám veřejnosti.
V textu výše opakovaně zmiňuji pojem „veřejná prostranství“. Veřejná prostranství jsou
definována jako všechna náměstí, ulice, tržiště,
chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící
obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví vztahující se k tomuto prostoru.
Každý je povinen počínat si tak, aby on sám,
ani zvíře v jeho doprovodu nezpůsobili žádné znečištění takových prostranství. V případě

pejskařů to znamená především to, že dohlédnou na to, aby se po jimi vedeném psovi nikde
nepovalovaly výkaly.
Zmíněná vyhláška přesně stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích,
a to v článku 5, kde je uvedeno, že pes musí být
vždy veden na vodítku. V následujícím šestém
článku je seznam míst, kde je pohyb zvířat zcela zakázán. Těmito místy jsou: park na Masarykově náměstí, park před nákupním střediskem
v Dubé, dětské hřiště v Dlouhé ulici (u základní školy), dětské hřiště na Malé Straně v Dubé (v parku za autobusovým nádražím), dětské
hřiště v Luční ulici v Dubé (v areálu Mateřské
školy Dubá), sportoviště na Malé Straně v Dubé (školní fotbalové hřiště), areál Autokempu
Dubá-Nedamov.
Jedinou výjimku z této vyhlášky mají psi asistenční, vodící a signální doprovázející nevidomé
nebo tělesně postižené osoby, či psi se složenou
zkouškou canisterapeutického psa a loveckého
psa (míněno ti, kteří složili zkoušku pro výkon
práva myslivosti).
Děkujeme za to, že budete tuto vyhlášku pečlivě dodržovat, v opačném případě se vystavujete
riziku postihu v rámci přestupkového řízení.
Zuzka Martínková, ekolog
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Splatnost a výše poplatku za psy

Žádáme všechny majitele psů, aby neopomněli
své povinnosti uhradit do 31. května na našem
úřadě poplatek za svého psa. Tato povinnost
je dána obecně závaznou vyhláškou č. 7/2010
o místním poplatku ze psů, kde se říká, že poplatek musí zaplatit každý držitel psa, a to jak fyzická,
tak i právnická osoba, která má trvalý pobyt čí sídlo firmy na území města Dubá. Poplatková povinnost vzniká každému chovateli v den, kdy jeho pes
dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy si pořídil
psa staršího tří měsíců. Zmíněnou vyhlášku naleznete na webových stránkách města www.mestoduba.cz (v sekci Městský úřad – úřední deska –
obecně závazné vyhlášky). Skutečnost, že jste se
stali držiteli psa, jste povinni ohlásit (v našem případě v kanceláři paní Plzákové v přízemí radnice)
do 15 dnů od jeho pořízení. Obdobně, tedy rovněž

JUBILEA

Došková Jaroslava, Dubá 86 let
Málková Zdeňka, Dubá
87 let

NAROZENÍ

Dunka Oliver Milan, Dubá
Svoboda Jakub, Zakšín

do 15 dnů, jste povinni informovat úřad také o zániku poplatkové povinnosti (a to zejména v případě
úhynu psa, jeho ztrátě, prodeji apod).
Sazba poplatku stanovená vyhláškou č. 7/2010
je následující:
- Na území města Dubá, pro část Dubá, mimo
Rozprechtic, Vrabcova a Malého Mlýnku činí
sazba za rok
a) za prvního psa 200,- Kč a za druhého a každého dalšího psa téhož majitele 300,- Kč
b) v obytném domě se čtyřmi a více bytovými
jednotkami je to za prvního psa 400,- Kč a za
druhého a každého dalšího psa téhož majitele
pak 600,- Kč.
- Na území města Dubá pro části Rozprechtice,
Vrabcov, Malý Mlýnek, Horní Dubová Hora, Nový
Berštejn, Deštná, Zakšín, Bukovec, Dřevčice, Su-

ÚMRTÍ

Hegerová Iva, Lhota
Bumbálková Věnceslava, Nedamov
Kroupová Věra, Dřevčice

Vzpomínáme smutného období, kdy nás navždy opustili naši
milovaní.
Paní Katarína Michalíková z Dubé - před 2 lety
Pan Antonín Michalík z Plešivce - před 20 lety
Paní Anna Lahovská – Michalíková z Doks - před 33 lety
Děkuji všem, kteří vzpomenou s námi. Vlasta s rodinou
Dne 2. 5. 2017 uplynul první smutný rok od chvíle, kdy
nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček pan Zdeněk Jiřinský z Dubé.
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají manželka, děti,
vnoučata, pravnoučata a bratr Jaroslav s Jarčou.
Děkuji všem, kdo vzpomenou s námi. Jiřinská
Dne 15. dubna 2017 uplynuly 3 roky od chvíle, kdy nás navždy
opustil pan Ladislav Venc. S láskou stále vzpomíná manželka
a synové s rodinami

Dne 3. 5. 2017 uplynulo 11 let od chvíle,
co nás navždy opustil pan Jiří Civín.
S bolestí v srdci stále vzpomínají
manželka Věra a synové s rodinami.

Dne 30. května 2017 oslaví krásné 71. narozeniny pan
Miroslav Flégl z Dubé. Jen to nejlepší, mnoho štěstí,
pevné zdraví a hodně radosti ze života mu z celého srdce
přejí manželka, děti a vnoučata.
Naší milované, laskavé mamince,
babičce a prababičce paní Emílii
PACKOVÉ z Dubé přejeme k jejímu
životnímu jubileu a do dalších let
všechno nejlepší, pevné zdraví, štěstí,
plno životní energie a úsměv na tváři.
Jsi ta nejlepší, nejláskyplnější maminka
na světě a proto si Tě moc vážíme
a máme Tě moc rádi. Tvoje rodina.
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šice, Heřmánky, Lhota, Zátyní, Nedamov, Křenov,
Panská Ves, Horky, Korce, Plešivec, Dražejov,
Nedvězí a Kluk činí sazba za rok
a) za prvního psa 100,- Kč a za druhého a každého dalšího psa téhož majitele 150,- Kč
b) v obytném domě se čtyřmi a více bytovými jednotkami za prvního psa 150,- Kč a za druhého a každého dalšího psa téhož majitele pak 200,- Kč.
Sazba poplatku za psa, jehož držitel pobírá
invalidní, starobní, vdovský či vdovecký důchod,
jenž je jediným jeho příjmem, nebo pobírá sirotčí důchod, činí vždy 100,- Kč, a to nehledě na
lokalitu, v níž je na území Dubé trvale hlášen.
A protože opakování je matka moudrosti, připomínám závěrem ještě jednou, že poplatek ze psů
je splatný vždy do 31. května.
Zuzka Martínková, ekolog

Z městské matriky
Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád.
Uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát.
Takoví lidé by neměli umírat.
Dne 17. května uplynou 4 dlouhé roky, co nás
náhle opustil pan Josef Rejzek.
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou
vzpomínku. Manželka a děti s rodinami.
Dne 9. 5. 2017 uplyne již 10 smutných let
od chvíle, kdy nás navždy opustila paní
Eva Tobiášová ze Sušic. Stále vzpomínají
manžel Vladislav, dcera Eva s rodinou,
syn Vladislav, syn Jiří s rodinou a ostatní
příbuzní.

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

Co osud vzal, to nevrací, i když nám srdce krvácí.
Ta rána stále bolí, zapomenout nám nedovolí.
Dne 22. 5. 2017 tomu budou dva roky, co nás
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček pan Stanislav Zbudil. S láskou stále
vzpomínají manželka, dcery a syn s rodinami.

Dne 21. 5. 2017 oslaví své krásné
97. narozeniny pan Jan Dalecký z
Dubé, toho času bytem Domov seniorů
Ludmila, Mělník. K životnímu jubileu
mu vše nejlepší, hodně zdraví a elánu
do dalších let přeje rodina.

Usnesení z veřejného
zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 4/2017 ze dne 20. dubna 2017 z veřejného zasedání zastupitelstva 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 Bc. Lucii Heringovou, ověřovatele
zápisu paní Mgr. Janu Maškovou a paní Evu Jelenovou 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. 4/2017.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 3/2017 ze dne 23. března 2017, včetně
nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 4/2017 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha.
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě projednávání písemné žádosti – složka č. 3/17, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městských nemovitostí – pozemků: části
pozemkové parcely parcelní číslo 878/1, trvalý travní porost, o výměře cca 250 m2, a části pozemkové
parcely parcelní číslo 1189, ostatní plocha (ostatní
komunikace), o výměře cca 70 m2, v obci Dubá,
katastrální území Zakšín. Přesné výměry a rozsahy
pozemků budou upřesněny geometrickým plánem.
Jedná se o zaplocené pozemky, v blízkosti stavby
čp. 6 v části obce Zakšín. Bližší podmínky prodeje
budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 5/17, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městských nemovitostí – pozemků
včetně porostů: pozemkové parcely parcelní číslo
798/1, orná půda, o výměře 126 m2, části pozemkové parcely parcelní číslo 799/1, trvalý travní porost, o výměře cca 60 m2, a části pozemkové parcely parcelní číslo 799/3, orná půda, o výměře cca
900 m2, v obci Dubá, katastrální území Nedamov.
Přesné výměry a rozsahy pozemků budou upřesněny geometrickým plánem. Jedná se o částečně již
zaplocené pozemky, v blízkosti stavby čp. 8 v části
obce Panská Ves. Bližší podmínky prodeje budou
uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě projednávání písemné nabídky – složka č. 4/17, vyhlášení a zveřejnění záměru směny nemovitostí – pozemků, takto: na listu
vlastnictví č. 198 pro obec Dubá, katastrální území
Zakšín, je město Dubá a pan J.K., každý vlastníkem
ideální 1/2 stavební parcely parcelní číslo 82, zastavěná plocha a nádvoří (zbořeniště), o výměře 18 m2,
pozemkové parcely parcelní číslo 989, ostatní plocha (neplodná půda), o výměře 508 m2, pozemkové parcely parcelní číslo 1107, trvalý travní porost,
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o výměře 209 m2, pozemkové parcely parcelní číslo 1108, orná půda, o výměře 474 m2 a pozemkové
parcely parcelní číslo 1109, ostatní plocha (neplodná půda), o výměře 269 m2. Město Dubá se stane
vlastníkem celého podílu 1/1 pozemků pozemkové parcely parcelní číslo 989 a pozemkové parcely
parcelní číslo 1109. Pan J.K. se stane vlastníkem
celého podílu 1/1 pozemků stavební parcely parcelní číslo 82, pozemkové parcely parcelní číslo 1107
a pozemkové parcely parcelní číslo 1108. Bližší podmínky směny budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvě o právu provést stavbu číslo IP-124006845/003, CL_Horky u Dubé ppč. 157, přípojka
NN, ze dne 20. 12. 2016, mezi městem Dubá (budoucí strana povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín (budoucí strana oprávněná), který
se týká upřesnění rozsahu umístění a provozování
nového zařízení distribuční soustavy – uložení zemního kabelového vedení NN + pojistková skříň, a to
na částech městských pozemků pozemkové parcele
parcelní čísla 200/1, a pozemkové parcele parcelní
čísla 202/2, v obci Dubá, katastrální území Horky
u Dubé, viz příloha.

tu na silnici v Křenově, paragraf 3322 – Zachování
a obnova kulturních památek o 2 miliony 600 tisíc
Kč (na rekonstrukci Sušárny, která se předpokládá v celkové výši 3 miliony Kč, 400 tisíc Kč použito z původně předpokládaných vyšších výdajů na
opravu sklípků), paragraf 3745 – Péče o vzhled obcí
a veřejnou zeleň o 80 tisíc Kč na materiál na opravu
hráze na Malém Mlýnku, paragraf 5512 – Požární
ochrana, dobrovolná část o 250 tisíc Kč na mzdy,
paragraf 6402 – Finanční vypořádání minulých let
o 221 tisíc Kč – vratka dotace na potravinovou pomoc na základní školu na kraj. Návrh úpravy rozpočtu města Dubá je předkládán jako schodkový
ve výši 2 miliony 423 tisíc Kč. Navrhovaný celkový schodek rozpočtu pro rok 2017 je výši 5 milionů
80 tisíc korun a bude kryt z finančních prostředků
na účtech města.
5c) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti
Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje,
o.p.s., IČ 26593980, poskytnout dotaci z rozpočtu
města Dubá ve výši 70 000,- Kč na spolufinancování poskytování osobní asistence občanům s těžkým zdravotním postižením a seniorům v Dubé
na rok 2017, v této souvislosti bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Dubá, viz přílohy.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5a) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se stavu finančních
prostředků města Dubá na bankovních účtech ke
dni 31. 3. 2017, který byl na hlavní činnosti 9 milionů 55 tisíc Kč, celkové finanční prostředky včetně
hospodářské činnosti byly 11 milionů 422 tisíc Kč.
Saldo příjmů a výdajů za leden až březen roku 2017
skončilo kladným výsledkem ve výši 3 miliony 263
tisíc Kč.
5b) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva rozpočtovou změnu č. 5 rozpočtu města Dubá na rok 2017, viz příloha.

6a) ROZHODLO na návrh paní starostky v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, pod názvem „Obnova objektu bývalé sušárny chmele v Dubé – 1. etapa“, spočívající v realizaci stavebního objektu SO01 – Stavební práce v objektu včetně TZB, kterou
je na základě kritéria nejnižší nabídkové ceny nabídka společnosti Stavební firma KULT s.r.o., IČ
27305767, se sídlem Praha 8, nabídková cena činí
celkem 1 723 077,87 Kč bez DPH. 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
ze dne 19. 4. 2017. Smlouva o dílo bude uzavřena
nejdříve po uplynutí lhůty k podání námitek.
SCHVÁLILO na návrh paní starostky smlouvu
o dílo mezi městem Dubá a společností Stavební
firma KULT s.r.o., IČ 27305767, se sídlem Praha 8.
POVĚŘILO paní starostku podpisem smlouvy
o dílo mezi městem Dubá a společností Stavební
firma KULT s.r.o., IČ 27305767, se sídlem Praha 8.

komentář starostky: Zvýšení příjmů: položka 4116
– Neinvestiční přijaté transfery od krajů o 401 tisíc
Kč na celkových 2 miliony 401 tisíc Kč z toho: (250
tisíc Kč dotace na JPOII od Ministerstva vnitra, 1
milion 500 tisíc Kč mzdy na VPP z Úřadu práce, 451
tisíc Kč dotace – silnice na Křenov od MMR, 200
tisíc Kč dotace na opravu sklepů od ministerstva
kultury), položka 4222 – Investiční přijaté transfery
od krajů – o 1 milion Kč na investice v Sušárně (dotace od ministerstva kultury bude do rozpočtu zapojena až po oficiálním rozhodnutí o dotaci), paragraf
3632 – Pohřebnictví o 8 tisíc Kč za pronájem hrobů
a urnového háje na 15 let, paragraf 6402 – Finanční
vypořádání minulých let – vratka dotace na potravinovou pomoc pro Základní školu Dubá o 221 tisíc
Kč. Zvýšení výdajů: paragraf 2212 – Silnice o 902
tisíc Kč v souvislosti s rozšířením rozsahu projek-

komentář starostky: Účelem stavby je severní budovu bývalé sušárny chmele opatřit ve třech podlažích účinnými táhly, první nadložní patro vybavit
sociálním zařízením a zázemím pro občerstvení,
v rámci stavebních prací vyčistit interiéry budov od
veškerých nežádoucích nepůvodních konstrukcí,
sutí a nečistot (omítky, nátěry). Akce bude provedena do 30. června 2018.
6b) ROZHODLO na návrh paní starostky v souladu
s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pod názvem „Obnova
objektu bývalé sušárny chmele v Dubé – 1. etapa“,
spočívající v realizaci stavebního objektu SO-02 –
Odvodnění a zemní vedení, kterou je na základě
kritéria nejnižší nabídkové ceny nabídka firmy Milo-

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

pro schválení: 9 proti schválení: 1 zdrželo se: 0

pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 1

slav Hantych, IČ 42481431, se sídlem Markvartice,
Děčín, nabídková cena činí celkem 1 461 182,42 Kč
bez DPH. 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 ze dne 19. 4. 2017.
Smlouva o dílo bude uzavřena nejdříve po uplynutí
lhůty k podání námitek.
SCHVÁLILO na návrh paní starostky smlouvu
o dílo mezi městem Dubá a firmou Miloslav Hantych, IČ 42481431, se sídlem Markvartice, Děčín.
POVĚŘILO paní starostku podpisem smlouvy
o dílo mezi městem Dubá a firmou Miloslav Hantych, IČ 42481431, se sídlem Markvartice, Děčín.
pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 1

komentář starostky: Cílem akce je ustálit vlhkostní poměry v podloží budov a vytvořit tak předpoklad pro eliminaci dalších statických poruch, budovu
opatřit přípojkami inženýrských sítí (vodovod, kanalizace), položením dalších zemních vedení (veřejné
osvětlení, zemnění) a ukončit tím veškeré výkopové
práce v areálu sušárny.
7) SCHVÁLILO na návrh paní starostky podání
žádosti o dotaci do Programu obnovy venkova Libereckého kraje (dotační titul 4: Oprava a výstavba veřejného osvětlení) na stavební akci „Oprava
a výstavba veřejného osvětlení ve městě Dubá
– v lokalitách Horky (horní a dolní část), Nedamov (u křížovatky Korce – Horky), Dubá (Vodní
ulice)“. Celkové projektové rozpočtové náklady
činí 850 000,- Kč včetně DPH. Město Dubá se
bude účastnit na financování projektu a má vyčleněny finanční prostředky na vlastní podíl žadatele, který činí minimálně 65 %.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: V letošním roce budeme rekonstruovat veřejné osvětlení na Horkách včetně
měřícího odběrného místa, v horní části se jedná
o nové zemní vedení s novými 12 sloupy a 12 lampami, v dolní části bude instalováno 7 nových
lamp. Další akcí je vybudování nového vrchního
vedení s novými 5 lampami u křižovatky Korce,
Horky, Nedamov. Rekonstrukcí projde i veřejné
osvětlení v Dubé v ulici Vodní, kde je naplánováno z části nové zemní vedení s novými 10 sloupy
a lampami.
8) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ program a činnost Osadního výboru Dřevčice.
komentář starostky: V uplynulém roce proběhla
ve Dřevčicích řada akcí – byl obnoven obecní křížek
nad vsí, rozšířeno veřejné osvětlení, došlo k úpravě
zeleně, byla vyměněna okna a opraveny vchodové dveře na městské budově čp. 42. Nejnáročnější a zároveň nejnákladnější akcí byla rekonstrukce
vnitřních prostor místní hospůdky. Díky obrovskému nasazení a nadšení současného nájemce pana
Emanuela Adamce máme ve Dřevčicích nové prostory, které září novotou a příjemným prostředím.
Doufám, že hospůdka bude dobře sloužit místním
obyvatelů i turistům. Novému nájemci přeji mnoho
spokojených návštěvníků.
9) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky
týkající se:
a) pozvání na Čarodějnice v areálu Autokempu
Nedamov dne 30. dubna 2017
b) pozvání na Jarní slavnosti města Dubá na
Masarykově náměstí v Dubé dne 1. května 2017
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Tomáš Novák, místostarosta města Dubá

PLACENÁ INZERCE

Příští veřejné zasedání
zastupitelstva se bude
konat 25. května v Dubé

Trénování paměti

Dne 22. března 2017 se v Dubé v Klubu seniorů
konala již tradiční přednáška o tom, jak lehké je si
něco pamatovat, když se to mozku podá s radostí
a nadšením.
Ráda bych poděkovala všem zúčastněným, kteří byli živou ukázkou toho, že to opravdu funguje.
Ačkoli tomu zpočátku nevěřili, byli za pomoci mnemotechnické pomůcky zvané Loci, během chvíle
schopni si zapamatovat 12-tipoložkový nákup. To
ale nebylo všechno, pokud se jich někdo zeptá,
který den vychází v roce 2017 např. na 1. května,
budou tito zvídaví senioři schopni dotyčnému zodpovědět, že toho dne bude pondělí, a to proto, že
si vzpomenou, že 1. května je povinný polibek pod
třešní, stejně tak budou vědět, že např. 15. listopadu bude středa, neboť v listopadu padá listí ze
stromů. Tuto dovednost totiž získali díky technice,
kterou vymyslel pan René Müller, jeden z certifikovaných trenérů paměti České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging, která v ČR Národní týden trénování paměti vyhlašuje již mnoho
let, právě proto, aby se lidičky dozvěděli, že na tom
s pamětí vůbec nejsou tak špatně, jak si mnohdy
myslí. Stačí jen mozku informace podávat zábavně,
aby měl chuť si je uchovat a pak včas opakovat.
Za skvělou společnost a úžasnou spolupráci
všem přítomným děkuje
Leona Maříková,
certifikovaný trenér paměti II. stupně

ZUBNÍ
POHOTOVOST
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
zubní ordinace Jablonecká ul. 15
(budova LDN)
Telefon: 485 312 187

Ordinační hodiny:
soboty, neděle, svátky
od 8.00 -15.00 hodin,
od 12.00 -12.30 hodin přestávka
Liberecká dentální s.r.o.,
Soukenné náměstí 121/1, Liberec
(budova Dunaj – 4. patro)
Telefon: 777 738 625
Ordinační hodiny:
soboty, neděle, svátky
od 18.00 -22.00 hodin

PLACENÁ INZERCE

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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Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá v březnu
l Dne 2.3.2017 od 11:33 do 12:10 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci I. třídy číslo 9 v obci Deštná s technikou CAS-25 Liaz
v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl
zjištěn spadlý strom v profilu vozovky. Jednotka pomocí motorové řetězové
pily provedla rozřezání kmene stromu a jeho následné odstranění z komunikace. Před odjezdem byl proveden úklid vozovky.
l Dne 2.3.2017 od 12:32 do 15:05 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k dopravní
nehodě na komunikaci I. třídy číslo 9 v KÚ Jestřebí-Podolec s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném
průzkumu byla zjištěna dopravní nehoda nákladního automobilu po kolizi s částí spadlého stromu na kabinu řidiče a následným čelním nárazem
do stromu. Vozidlo bylo zajištěno proti možnému vzniku požáru (odpojení
AKU) a dalšímu úniku provozních kapalin. V kabině se nacházel zaklíněný
řidič bez známek života. Jednotka vypomohla Záchranné zdravotní službě
při ohledání těla. Po vyšetření a zdokumentování dopravní nehody Policií
ČR jednotka s příslušníky Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa
provedla pomocí motorové řetězové pily rozřezání části spadlého stromu
a jeho následné odstranění z komunikace. Pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení bylo provedeno vyproštění těla řidiče. Místo události bylo
předáno Policii ČR.

l Dne 2.3.2017 od 15:24 do 16:51 hodin vyjela jednotka k požáru do Dřevčic s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byl zjištěn požár sazí v komínovém tělese. Na
místě jednotka z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa s výškovou technikou, které naše jednotka zapůjčila kominické nářadí. Lokalizace
a následná likvidace požáru byla provedena z výškové techniky. Požár byl
beze škody, příčina vzniku požáru bylo nedostatečně vymetené komínové
těleso a spalování nevhodných materiálů.
l Dne 7.3.2017 od 10:43 do 11:05 hodin vyjela jednotka k úniku ropných
látek na autobusovém nádraží v Dubé s technikou CAS-25 Liaz v počtu
1 + 3 na žádost Policie ČR. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném
průzkumu byl zjištěn únik motorového oleje z nákladního automobilu. Li-

kvidace úniku byla provedena 15-ti kg sorbentu ECO-DRY. Místo zásahu
bylo předáno Policii ČR.
l Dne 18.3.2017 od 17:16 do 17:50 hodin vyjela jednotka na žádost Krajského operačního střediska Hasičského záchranného sboru Liberec k odstranění nebezpečných stavů do osady Nedamov s technikou CAS-25 Liaz
v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl
zjištěn přetopený kotel na tuhá paliva, u kterého bylo z důvodu výpadku
elektrického proudu mimo provoz oběhové elektrické čerpadlo. Jednotka
provedla vybrání kotle. Jednalo se o zneužití jednotky požární ochrany
v souladu se zákonem číslo 133/1985 Sb. zákonů ve znění pozdějších právních předpisů. Nejednalo se o technickou pomoc – odstranění nebezpečných stavů, ale pouze o vybrání přetopeného kotle na tuhá paliva v rekreační chatě. Majitel (oznamovatel) měl postupovat dle návodu použití kotle
daném výrobcem. Při cestě k místu události došlo k poškození nástavby
vozidla CAS-25 Liaz o nakloněný strom nad profilem místní komunikace
ze soukromého pozemku oznamovatele.
l Dne 25.3.2017 od 18:54 do 19:37 hodin vyjela jednotka k technické
pomoci – otevření bytu s podezřením na zraněnou osobu do Českolipské
ulice v Dubé s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl již byt otevřen příbuznými. Na místě
jedna dezorientovaná, zmatená a podchlazená osoba. Jednotka do příjezdu Záchranné zdravotní služby poskytla před-lékařskou pomoc. Dále bylo
vypomoženo s transportem osoby do vozidla ZZS.
l Dne 27.3.2017 od 09:10 do 10:05 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy číslo 9 v KÚ Dubá s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna
dopravní nehoda dvou osobních automobilů. Vozidla se nacházela mimo komunikaci v příkopu. Na místě celkem 3 dospělé osoby a dvě děti bez zranění.
Vozidla byla zajištěna proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a dalšímu
úniku provozních kapalin. Uniklý motorový olej na komunikaci byl zlikvidován
10-ti kg sorbentu ECO-DRY. Jednotka poskytla pro rodiče s dětmi nouzové
zajištění v kabině vozidla z důvodu povětrnostních podmínek. Na místě jednotka z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa, která po provedeném
průzkumu nezasahovala. Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Dne 29.3.2017 od 07:42 do 09:47 hodin vyjela jednotka k požáru do
Zátyní s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár uskladněného dřevního odpadu (kusy prken, hranoly, latě, kusy trámků a palety) u kmene vzrostlého
stromu. Před příjezdem jednotky se uživatelka snažila pomocí vody ze zahradní hadice požár hasit. Lokalizace a následná likvidace byla provedena jednoduchými hasebními prostředky a jedním vysokotlakým proudem.
Na místě jednotka z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa, která
prováděla měření termokamerou. Uživatelce byl na místě ústně nařízen po
dobu 24 hodin dohled nad požářištěm. Příčina vzniku požáru byla nedbalost
– uložení žhavého popele v blízkosti hořlavých materiálů. Požár byl beze
škody, uchráněny byly včelí úly v blízkosti požářiště.
l Dne 29.3.2017 od 10:58 do 11:28 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci III. třídy číslo 2695 v KÚ Zakšín s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byla zjištěna nalomená větev zasahující do profilu komunikace. Jednotka
pomocí motorové řetězové pily provedla její odřezání a následné odstranění z vozovky. Před odjezdem byl proveden úklid komunikace.
Jaroslav Hoza, velitel jednotky

Výtah ze Zprávy o činnosti JPO II/1 SDHO Dubá za rok 2016

Jednotka měla v roce 2016 celkem 14 členů,
z toho pod smlouvou města (dohoda o pracovní
činnosti) je 12 členů. Od 1. 1. 2015 byla v organizační složce města Dubá „JPO II/1 SDHO Dubá“
zřízena dvě pracovní místa, v hlavním pracovním
poměru jsou tedy zaměstnáni: velitel jednotky –
Jaroslav Hoza a vedoucí strojní služby Tomáš
Mařík. Organizační složka byla zřízena z důvodu zajištění akceschopnosti a výjezdu jednotky
do pěti minut.
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Odborná příprava u jednotky proběhla dle
„Ročního plánu odborné přípravy 2016“ v rozsahu 83 hodin teoretické části a 102,5 hodin praktické části. Na údržbě techniky se převážně podíleli strojníci a řidiči jednotky. Při údržbě věcných
prostředků, požární zbrojnice a přípravě dřeva na
zimní otop se celkově odpracovalo 425 hodin.
Zásahy: Celkem vyjela jednotka v roce 2016
ke 146 zásahům. Z toho se jednalo o 29 požárů,
40 dopravních nehod, 14 likvidací živelných po-

hrom (větrná smršť, námraza a přívalové deště),
2 úniky nebezpečných látek, 60 technických pomocí a 1 planý poplach.
Celkem 81 zásahů se uskutečnilo v katastru
obce a 65 mimo hasební katastr dle Požárního
poplachového plánu Libereckého kraje.
Při dopravních nehodách bylo 32 osob zraněno, 11 osob vyproštěno, 19 osobám byla poskytnuta před-lékařská zdravotní pomoc, 2 osoby
utrpěly zranění neslučitelná se známkami života

(v k. ú. Medonosy a Jestřebí).
Při technických zásazích byly 2 osoby zraněny, 3 osoby zachráněny a 1 osoba byla evakuována.
Při požárech lesních porostů byla zasažena
plocha o celkové rozloze 1,16 ha, při požárech
travních a polních porostů pak zasažená plocha
čítala 3 ha. Škody na majetku při požárech dosáhly 172.500,- Kč. Uchráněn byl majetek v hodnotě 8.332.500,- Kč. Škody na majetku JSDHO
dosáhly výše 28.252,- Kč.
Na asanaci komunikace po úniku provozních
náplní z vozidel se spotřebovalo 247 kg sorbentu
Clibo-sorp a Absodan.
U zásahů strávila jednotka celkově 2.236
hodin a 50 minut, v nařízené pohotovosti pak
15.885 hodin.
V rámci zásahů nedošlo k zranění žádného
člena jednotky.
Zásahy zvláštního rozsahu:
- časté dopravní nehody na komunikaci I. třídy
číslo 9 Bukovec – Jestřebí
- odstranění spadlých stromů na komunikacích
v rámci likvidace následků větrů a námrazy
- odchyt opuštěných psů a koček na žádost zřizovatele
- likvidace obtížného hmyzu (včelí roje, vosí a sršní hnízda), kde hrozilo nebezpečí z prodlení
- časté požáry sazí v komínových tělesech z důvodu spalování nevhodných materiálů a nedostatečného vyčištění komínů
- opakované požáry komunálního odpadu v kontejneru v obci Zátyní
vícedenní zásahy při požárech lesních porostů
ve špatně dostupném terénu pro mobilní požární
techniku nejvíce v polesí Obrok a Vlhošť

- dne 11. 1. 2016 - Chlum, Drchlava – 2 kusy dančí zvěře zamotané v elektrickém ohradníku
- dne 25. 3. 2016 - Staré Splavy – požár chaty
ve III. fázi požáru
- dne 20. 4. 2016 – Zahrádky – požár motorestu
- dne 29. 4. 2016 – Chlum – požár 70-ti balíků slámy
- dne 8. 5. 2016 – Blatce – únik nebezpečné
chemické látky
- dne 4. 6. 2016 – k. ú. Zakšín – vyhledávání
a záchrana zraněné osoby
- dne 25. 6. 2016 – v obcích Dubá, Zbyny, Dřevčice, Ždírec, Bořejov, Zátyní, Jestřebí-Újezd, Tachov a Rozprechtice – likvidace větrné smrště
- dne 26. 6. 2016 – Heřmánky – likvidace následků přívalových dešťů
- dne 29. 6. a 1. 7. 2016 – Nedamov – různorodá
ložiska požářiště, na místě Policie ČR se psem
na vyhledávání zápalných látek a vyšetřovatel
příčin požárů z HZS LK
- dne 12. 7. 2016 – Nedamov – autokemp, odchyt
užovky na žádost uklízečky
- dne 31. 7. 2016 – Medonosy – dopravní nehoda
motocyklu, 1 osoba exitus
- dne 7. 10. 2016 – Žďár – požár roubeného
domu
- dne 13. 10. 2016 – Dobřeň, Mělník – požár roubeného domu ve III. fázi požáru
- dne 17. 10. 2016 – Jestřebí – dopravní nehoda,
1 osoba exitus
- dne 27. 12. 2016 – Chlum – požár roubeného domu
Čerpání rozpočtu 2016: Schválený rozpočet
v původní výši 1.500.000,- Kč byl v průběhu roku
navýšen o platy dvou zaměstnanců v pracovním
poměru, dotace, náhrady za zásahy mimo k. ú.

Policie se vrací do Dubé

Od 1. 4. 2017 byla v prvním patře budovy Městského úřadu v Dubé na Masarykově náměstí, za
významné pomoci vedení města Dubá, Policii ČR zprovozněna úřední místnost sloužící občanům
města Dubá a přilehlých obcí k možnosti podat oznámení na Policii ČR, případně provést dotaz či
vyžádat jinou věcnou či osobní pomoc od Policie ČR ve vztahu k bezpečnosti a veřejnému pořádku. Policisté Obvodního oddělení Doksy budou každou středu v čase od 16:00 hod do 18:00 hod
připraveni odpovědět na Vaše dotazy, reagovat na Vaše podněty a přijmout Vaše oznámení. Úřední místnost k podání oznámení na Policii ČR je možné využít i mimo časovou dotaci výše uvedených úředních hodin, a to v předem dohodnutých případech. Objednat se a dohodnout termín příjmu
oznámení lze na telefonním čísle 487 872 540, a to každý všední den v čase od 07:00 do 15:00 hod.
Zavedením uvedené služby občanům si policisté Obvodního oddělení Policie ČR Doksy slibují zintenzivnění komunikace s občany města Dubá a přilehlých obcí a tím zesílení pocitu jejich bezpečí,
a současně tímto chtějí umožnit provést oznámení, konzultaci či podat podnět k šetření i občanům,
kteří nedisponují motorovými vozidly či se z jiného důvodu nemohou dostavit do budovy Obvodního
oddělení Policie ČR v Doksech.
npor. Bc. Jakub Musil, vedoucí oddělení

Regionální produkt
Lužické hory a Máchův kraj

Místní akční skupina LAG Podralsko (www.lagpodralsko.com) je správcem značky „Regionální
produkt Lužické hory a Máchův kraj“. Tato značka slouží k podpoře a propagaci drobných výrobců
z daného regionu. V současné době místní akční skupina přijímá žádosti na certifikaci nových výrobků. Přihlásit se může každý výrobce z oblasti, která je vymezena územím obcí vyjmenovaných
v pravidlech pro certifikaci (pravidla i formulář přihlášky najdete na www.dobry-vyrobek.cz) a který
splňuje kritéria místní výroby, tradici výroby v regionu, podíl ruční práce a šetrnost výrobku a obalu
k životnímu prostředí. Při splnění všech kritérií – respektive dosažení potřebného bodového hodnocení
dostane výrobce certifikát, který ho opravňuje po dobu dvou let užívat značku regionálního produktu
a využívat propagaci, kterou naše místní akční skupina těmto výrobkům poskytuje.
Noví zájemci by měli své přihlášky doručit do konce května 2017 – pokud to nestihnou, mohou
tak učinit kdykoli, při dostatečném počtu přihlášek proběhne certifikace i mimo tento termín.
J. Šolc, LAG Podralsko
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Dubá, grandy z Fondu PO hejtmana Libereckého kraje, smlouvy o zajištění požární ochrany
v obcích a sponzorské dary až na 2.055.717,Kč. Celkové náklady města na jednotku dosáhly
1.431.573,- Kč.
Poslední rozloučení: 14. 10. 2016 jsme se
naposledy rozloučili s aktivním členem jednotky
dubských hasičů (od roku 1984) a členem Sdružení dobrovolných hasičů Dubá panem Miroslavem Albertem.
Poděkování: JPO II/1 SDHO Dubá tímto děkuje starostce města Dubá paní Mgr. Zdeňce
Šepsové, místostarostovi města Dubá panu Tomáši Novákovi, zastupitelstvu města Dubá a pracovníkům městského úřadu za podporu a přístup
k jednotce. Poděkování velitele jednotky samozřejmě patří také všem aktivním členům JPO II/
1 SDHO Dubá.
Jaroslav Hoza, velitel JPO II/1 SDHO Dubá

PROSBA
O SHOVÍVAVOST
Ráda bych prostřednictvím Dubáčku vyjádřila
prosbu (jistě ne jen moji) adresovanou k našim
starším spoluobčanům. Opravdu neskutečně si
vás vážím a vím, že mne pochopíte, neboť jste
se s podobným názorem možná již setkali. Chci
vás požádat, pokud je to možné, abyste svoji návštěvu u lékaře plánovali spíše na ranní či dopolední hodiny, kdy je většina nás, pracujících,
v zaměstnání. Vzhledem k pracovním povinnostem musíme svoje zdravotní záležitosti řešit
s panem doktorem v době odpolední ordinace,
tedy vesměs když se vrátíme z práce, neboť
to mnohdy není možné zařídit jinak. Věřím, že
pro všechny (nehledě na věk) je vysilující, když
musí odpoledne hodiny sedět v přeplněné čekárně a vyčkávat, až na ně přijde řada. Tímto se
omlouvám všem, kterých se má prosba možná
dotkla. Opravdu to není míněno ve zlém.
Ve vší úctě a s díky Renata Dvořáková

PLACENÁ INZERCE

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává
slepičky typu Tetra hnědá a Dominant
ve všech barvách z našeho chovu.
Stáří 14 - 19 týdnů.
Cena 149 - 180,- Kč/ks.
Prodej se uskuteční:
v Dubé – u kostela
27. května a 24. června ve 13.15 hodin
a 27. června ve 14.40 hodin
----------------------------------------------Při prodeji slepiček výkup králičích kožek.
Cena dle poptávky.
Případné bližší informace:
Po - Pá 9.00-16.00 hodin,
tel. 601 576 270, 728 605 840
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Z Dražejova do Korců

Na cyklovýlet dlouhý přibližně 22 km vyjedeme
z Dubé mšenskou silnicí do Rozprechtic, kde za
empírovým pavilonem zabočíme doprava silnicí
na Dražejov. Po prudším stoupání na kraji lesa si
vlevo všimneme reliéfu Ukřižování. Pokračujeme
silnicí ke skalní vsi Dražejov, tyčící se nad silnicí na pískovcovém skalisku. Dojedeme na náves
s kaplí sv. Jana Nepomuckého a opraveným rybníčkem, a pokračujeme silničkou dále směrem na
Nedvězí. Na rozcestí, kde vlevo odbočuje cesta
ke hřbitovu s opravenou márnicí a dále k osadě
Kluk, a vpravo cesta do údolí pod Nedvězím, stojí
opravený kříž na kamenném soklu. Pak mineme
hřiště, upravené z bývalého rybníčku. V zatáčce
vlevo nad silničkou vidíme Dražejovský vodojem,
který náležel k systému dražejovského vodovodu z roku 1907, který čerpal vodu z Pramenného
dolu pod Dražejovem. Stavba vodojemu je i po
vybudování vrtu v 80. letech 20. století funkční.
Pokračujeme ještě asi 100 m k rozcestí s turistickým přístřeškem, kde odbočíme po modré
turistické značce doleva. Původně důležitá historická komunikace, vedoucí z Dubé přes Dražejov
a Kokořín do Mělníka, se změnila na pouhou lesní cestu. Zůstaly na ní stopy dláždění a místy
se zařezává do pískovcových skal. Ze značené
cesty neodbočíme, dojedeme po ní až na kokořínskou silnici, kde se dáme doleva do osady Vlkov. Silnice nás dovede na křižovatku, kde doleva vede silnice k Dubé, doprava do Blateček, my
ale pokračujeme rovně alejí mohutných ovocných
stromů do Blatců.

Na kraji osady Blatce mineme naproti pobořenému statku pomník obětem válek, projíždíme kolem některých zajímavých staveb lidové
architektury, jako je například památkově chráněný roubený dům čp. 19 s dlouhou pavlačí. Na
křižovatce odbočuje doprava užší silnice do druhé části osady Blatce a dále pod Housku. My zabočíme doleva, všimneme si obnovené kapličky
Nejsvětější Trojice s obrazem od akad. malířky
Venduly Císařovské. Silnice vede podél pastviny
a pak se noří do lesa a působivými serpentinami
nad hlubokými údolími nás dovede do osady Bořejov. Osada je zajímavá nejen mnoha roubenými stavbami, ale především kostelem sv. Jakuba
Většího z roku 1703.
Z Bořejova pokračujeme silnicí na Ždírec,
nedojedeme ale až do osady, ale na hlavní silnici odbočíme doleva a sjedeme ke křižovatce,
kde se doprava dáme úzkou silnicí směrem na
Tachov. U kapličky s tak zvanou Dešťovou madonou, kterou podle středověké Vyšehradské
„Dešťové“ madony namalovala Irena Gosmanová, odbočíme po zelené turistické značce doleva
na polní cestu. Cesta mírně stoupá, posléze si
můžeme vpravo vedle současné cesty všimnout

starého úvozu. Vyjedeme na návrší, kterému se
říkalo Na zámečku, k Malcherovu či také Melzerovu kříži u torza vykotlané lípy. Nedaleko stávala osada Nechutov, ze které se dochovaly jen
základy jednoho z domů.
Z návrší sjíždíme vymletou cestou na kraj polí
k turistickému přístřešku, odkud je krásný výhled
na Bezděz, ale i na Tachovský lom, vlevo se nám
posléze ukáže i Starý Berštejn. Mineme haldy
bahna, vytěženého z Máchova jezera, a pokračujeme k lesu, kde si všimneme ploché kamenné
stély. Cesta nás dovede do osady Korce, kde zabočíme doleva. Na návsi stojí hasičská zbrojnička
se zvonicí, za ní je výklenková kaplička, původně zasvěcená sv. Janu Nepomuckému, před lety
ozdobená malbou kytice od akad. malířky Aleny
Čermákové. Mineme odbočku doprava na Doksy.
Projíždíme osadou, pod mohutnou lípou napravo
od silnice si všimneme výklenkové kapličky sv.
Floriána a segmentové brány.
Sjíždíme serpentinou do údolí, mijíme první
i druhou odbočku na Plešivec, posléze u křížku doprava odbočuje silnička do Horek. Silnice
v Ptačím dole vede kolem několika velmi pěkných
staveb lidové architektury, zvlášť zajímavý je památkově chráněný objekt čp. 19 vpravo od silnice. Vyjedeme na návrší s bunkrem v remízku. Ze
silnice jsou pěkné výhledy na mohutné kopce se
skalními věžemi mezi stromy. Dojedeme na rozcestí, vlevo odbočuje cesta k usedlosti Březinka,
vpravo lesní cesta k rekreačnímu areálu Odborů
KOVO MB a ke kapli sv. Barbory. Serpentinou
sjedeme k Černému rybníku a odtud lipovou alejí
do Dubé.
–myš–

Dražejov
Kaplička s Dešťovou madonou

Kamenná stéla u Korců

Dražejovský vodojem

Blatce
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Malcherův kříž

Korce

Mezi Dubou a Drchlavou se zvedají dvě návrší,
blíže ke Krčmě je to Drchlavský vrch s nadmořskou výškou 375,5 m a směrem k Drchlavě leží
Mariánský vrch. Zalesněný Drchlavský vrch spadá z větší části do katastrálního území Drchlava,
malý cíp lesního komplexu náleží do katastrálního území Dubá. Větší lesní pozemek, přiléhající k Drchlavskému vrchu, spadá do katastrálního území Dřevčice a jeho vlastníkem je město
Dubá. Mariánský vrch, který tvoří dva vrcholy,
náleží do katastrálního území Drchlava, polnosti na jeho úpatí jsou v k.ú.Dubá. Téměř celý
Mariánský vrch s nižším z vrcholů je v majetku

Zapomenutý lom
Obce Chlum, druhý vyšší vrchol (372,4 m n. m.)
vlastní Lesy ČR.
Na hlavním jihozápadním vrcholu je možné
vidět pískovce a slepence, prostoupené železitými inkrustacemi. Do nižšího vrcholu se zakusuje jáma bývalého lomu. V lomu o rozměrech
přibližně 20 x 30m se dobývala sloupcovitě odlučná bazaltoidní hornina, použitá jako štěrk při
výstavbě říšské silnice z Dubé do Česká Lípy
v 30. letech 19. století. Mariánský vrch po geologické stránce prozkoumali a popsali geologové
Jiří Adamovič a Václav Cílek v publikaci Železivce české křídové pánve.
Počátek systematického budování silnic
v českých zemích spadá do vlády Karla VI. – císaře Svaté říše římské a českého krále – v první polovině 18. století. Po roce 1753 se začala
stavět silnice z Prahy do Rumburka a dále do Žitavy. Stavělo se po etapách a velmi pomalu. Na
mapách I. vojenského mapování z let 1764 – 68
ještě cesta z Mělníka na sever vede od Pavliček
k Bílé kapli, odtud na Krčmu a dále k severu, Dubou zcela míjí. Teprve na mapách II. vojenského
mapování z let 1836 – 1852 můžeme vidět silnici
již v trase dnešní silnice 1/9. Tedy před vybudováním obchvatu.
Císařská či také říšská silnice z Dubé na
Českou Lípu se stavěla kolem roku 1830. V té
době vznikl i lom na Mariánském vrchu, aby se
materiál na stavbu silnice nemusel dovážet ze
vzdálených lokalit. Jiří Adamovič vysvětluje, že
se zde těžil sloupcovitě odlučný čedič z tělesa
komínového pronikání magmatu, které tvoří kruh
o průměru asi 40 m. Z návrší s lomem pochází
hornina, o které v roce 1916 napsal F. Wurm,

Ze života škol

Otužilci 2017

Už patnáctou sezónu otužování ukončili ve čtvrtek otužilci z Ekoškoly Dubá.
Od října do března se otužovalo 119 dětí. Během dopoledne každý den na
7-10 minut vybíhaly na školní dvůr, kde v tričku a kraťasech posilovaly svou
imunitu. Na závěr sezony si smlsly na polárkovém dortu!
Děkujeme pedagogům za organizační podporu programu.
Mgr. Jana Mašková

Lyžařský kurz

Letošní kurz ZŠ Dubá proběhl opět v lyžařském středisku v Herlíkovicích
– Bubákově pod vrchem Žalý u Benecka. Přestože už byla skoro polovina března, měli jsme dobré sněhové podmínky pro lyžování i snowboard.
Sjezdovka byla dobře upravovaná a terén vhodný pro úplné začátečníky
i pokročilejší lyžaře. I počasí k nám bylo
velmi příznivé. Děti měly na horském vzduchu zdravou barvu tváří ošlehanou větrem
a sluncem. Všech 20 žáků plnilo požadavky výcviku spolehlivě, takže horskou službu
jsme sipřivolali jen na přednášku. Volný čas
pak na Mohwaldově boudě byl vyplněn hrami, soutěžemi mezi družstvy, první pomocí
v případě úrazu na sjezdovkách. Velmi zajímavá byla výprava na Žalý s hledáním geokešky připravená samotnými žáky. Poslední
den byl zakončen závody ve slalomu.Večer
jsme vyhlásili vítěze a zhodnotili kurz.
Mgr. L. Novotný

15

že se skládá z vyrostlic augitu, amfibolu a biotitu v základní hmotě tvořené augitem, nepříliš hojným olivínem a sopečným sklem. Podle
J. Adamoviče by se taková čedičová hornina
v dnešním názvosloví řadila mezi foidity (např.
nefelinit).
Těžba v lomu pravděpodobně trvala ještě i po
dostavbě silnice. Ve stěně do pískovce vysekané
přístupové komunikace, která vede na dno jámy,
si můžeme přečíst datum 1863. V jižní části
lomu je patrné ústí štoly. Lesní cesta z Drchlavy
o něco dále končí, původní cesta, vedoucí přes
Krčmu do Dubé zanikla.
–myš–

Kvákavá aktivita

Společná aktivita pro rodiče a děti byla opravdu výjimečná. Šlo o pomoc
při jarním tahu žab. Škola už 15 let pomáhá zachraňovat žabí populaci.
Tentokrát se děti zapojily i s rodiči. Do roku 2016 (včetně) bylo celkem
zachráněno 13 093 kvakuší, v roce 2016 pak 2 247 kusů kvákalek. Bude
letošní suma vyšší? Zachráněno bylo celkem 35 žabulí.
Součástí byly i pohybové hry – žabáci, dabltrakaře. Sladkou odměnou
byly tentokrát gumové žabky-bonbony.
Děkujeme za účast všem a už teď se těšíme na výlet do Kadlína
v květnu.
Jana a Pavel Maškovi

Klubové akce

Posledního března se maminky a děti sešly
na letos druhém spinkání v klubu. Při sledování divadélka, které si pro nás nacvičila děvčata,
jsme se všichni zasmáli. Večer pokračoval v duchu zábavy a společenských her až dlouho do
noci, kdy došlo i na čtení pohádek. Dětem se
nechtělo spát, ale nakonec jsme všichni usnuli.
Děkuji maminkám za povedený večer!
Další společnou akcí byla 6. dubna velikonoční dílna. Maminky vyráběly zápichy do květináčů,
děti lepily ovečky a malovaly vajíčka. Výrobky se
nám povedly. Děkuji všem, kdo přišli tvořit.
Vyšínová, Klub malých Dubáčků

Pasování na čtenáře

A je to tady! Prvňáčkové dočetli svůj první slabikář a už umí všechna písmenka, dokážou si přečíst vše, co je zajímá, ale i to, co potřebují.

A proto jsme se rozhodli tento velký posun
oslavit něčím mimořádným. Za spolupráce Lucky
Heringové jsme v knihovně uskutečnili „Pasování
na čtenáře“. Lucka přišla v kostýmu rytíře s mečem a pasování mohlo začít. Žáci museli složit
slib čtenáře a odříkat přísahu, že knize nikdy neublíží. Poté přistupovali k rytíři jednotlivě, vždy poklekli a pomocí meče byli pasováni na čtenáře.
Po pasování jsme mohli vstoupit do knihovny
a prohlédnout si knihy, které nás zajímaly. Dozvěděli
jsme se spousty nových věcí, i to, jak to v knihovně
chodí a jak se můžeme do knihovny přihlásit.
Lucce moc děkujeme za krásné dopoledne
a těšíme se na další návštěvu knihovny.
Prvňáčkové s paní učitelkou Jelenovou

Poděkování

Touto cestou bychom chtěli poděkovat firmě FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o., která pravidelně dodává barely vody do školní jídelny jako
sponzorský dar. Moc si toho vážíme
a děkujeme.
Helena Pavlíková, vedoucí ŠJ

Klub malých Dubáčků, z. s.
po – čt
pá
so, ne

otevírací doba: 1. 5. – 30. 6. 2017
klub
zahrada
8.00 – 12.30
16.00 – 18.00
zavřeno
16.00 – 18.00
14.00 – 18.00

Za nepříznivého počasí (déšť, zima) bude otevřena herna v Klubu malých Dubáčků od 16 – 18 hod. (pouze ve všední dny).
Kontakt:klub.dubacku@email.cz, www.kmd.estranky.cz, f b: Klub malých Dubáčků, Vyšínová - 737 044 353

PLACENÁ INZERCE

Druhý příjem?
www.primavydelek.cz

Zahrada v areálu mateřské školy
zřizovatel: Město Dubá, Masarykovo nám. 138, 487 870 201
dozor: Klub malých Dubáčků, z. s.
J. Vyšínová – 737 044 353

PROVOZNÍ DOBA
Od 1. května 2017
pondělí až neděle včetně svátků
14 – 18 hodin
v případě nepříznivého počasí bude 16 – 18 hod.
otevřená herna v Klubu malých Dubáčků (pouze ve všední dny)
Provoz zahrady se řídí řádem MŠ a města Dubá. 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.
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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Tereza Chaloupková
- Já, ty, ono, my, vy, oni

Galerie Pošta v Dubé představuje zajímavou tvorbu výtvarnice Terezy Chaloupkové. Nejedná se
o klasickou malbu, ale pomocí různých technik
a materiálů zkoumá vztahy mezi lidmi, jejich pocity
a vzpomínky. Sama o své tvorbě říká: „Tématem,
které spojuje mé práce, jsou rozměry komunika-

Ze série Domácí potřeby, asambláž, textil, kresba,
výšivka

ce. Zajímají mě možnosti dorozumění se, které se
odehrávají v mezilidských vztazích i v člověku samém. Základním stavebním kamenem mnoha prací se staly fotografie obyčejných situací a činností,
které podle mého definují samou podstatu člověka – tím, kým je. Lidé v situacích nějakého sdíle-

ní mi pomáhají pátrat po základních vztahových
schématech. Často pracuji s vlastními rodinnými
momentkami, které jsou osobní. Pátráním v této
osobní historii se však snažím vysledovat něco
společného všem. Obraz na fotografiích, který se
zdá být úplný, má v sobě mnoho dalších ukrytých
vrstev. Kombinací vrstvení různých materiálů a narušování podkladové fotografie odkrývám vrstvy,
které i když nejsou vidět, jsou v člověku, v jeho
vztazích i osobní historii neodlučitelně přítomné.
Lákají mě proto také zdánlivě obyčejné materiály, které v sobě nesou výpověď o osobní historii
jednotlivce a zdůrazňují časový úsek, jímž si prošel. Často užívaná technika asambláže v mých
pracích je tak nevyhnutelnou součástí sémantického gesta.“
MgA. Tereza Chaloupková vystudovala Ateliér skla na univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Ateliér tělového designu na FaVU v Brně,
od roku 2010 je členkou Umělecké besedy. Žije
a pracuje v Ústí nad Labem. Výstavu jejích děl
„Já, ty, ono, my, vy, oni“ je možné navštívit do soboty 3. června. Galerie je otevřená vždy v sobotu
a ve středu od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do
16 hodin. Jiný termín návštěvy si zájemci mohou
dohodnout na telefonním čísle 607 138 832.
–myš–

Město Dubá pořádá zájezd
do divadla Kalich na

muzikál Srdcový král

s největšími hity Elvise Presleyho,
v pátek dne 16. června 2017 od 19.00
hodin. Autobus odjíždí v 16.30
hodin od Slavie v Dubé.
Vstupenky je možno zakoupit
v Infocentru města Dubá.

Městská knihovna bude 11. května zavřena.
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Kult ura

Fotoklub Dubá
chystá výstavu

Fotografové z Fotoklubu Dubá budou v průběhu
června až do 8. července vystavovat své snímky
v Galerii Pošta v Dubé. Na vernisáž připravované výstavy jsou zváni všichni obdivovatelé dobrých fotografií. Vernisáž se bude konat v pátek
9. června od 18 hodin.

foto Zdeněk Vondráček

Fotoklub Dubá byl založen již v roce 2008.
Václav Zýval, Zdeněk Vondráček, Pepa Středa,
Zuzka Martínková a Lucie Heringová s nadšením zaměřují své objektivy na přírodní zajímavosti, na krásy krajiny i lidských těl. Výstava jistě
bude stát za to.
–myš–

Chlumský karneval

Začátkem března se na sále v Chlumu konal
tradiční karneval. V maskách přišly nejen děti,
ale také mnoho dospělých. Na tanečním parketu
se spolu sešla rodinka šmoulů, kosí bratři, piráti, sestry z Ledového království i se sněhulákem
Olafem, nespočet princezen, víl a dalších masek. Karneval zahájilo vystoupení Karate klubu
Beringin z Dubé. Pro všechny pak byly připraveny soutěže a hry.
Bohužel se letos kvůli nemoci nemohly zúčastnit děti z Dětského domova Dubá-Deštná.
Těšíme se, že to vyjde příští rok a srdečně
zveme i ostatní. Akci organizuje kulturní komise obce Chlum.
Veronika Žáková

Sport

TJ Slavoj – rekapitulace

14. kolo – TJ Slavoj Dubá x TJ Jiskra Svor 3:3
(2:2) – PK: 4:2
Termín: sobota 25. 3. 2017 od 15:00 hod.
Místo: UMT Česká Lípa
Rozhodčí: German Robert – Folk Miroslav, Pečenka Karel.
Branky: 16. Wagenknecht Luboš, 44. Šembera
Lukáš (pen.), 72. Beneš Martin
ŽK: Rejzek Josef (75.)
Sestava Dubé: Tomáš Dvořák (GK), Jaroslav
Švec (51. Jakub Sloup), Jan Jeništa (c), Beneš
Martin, Miroslav Soukup, Lukáš Drahoňovský
(44. Rejzek Josef), Jan Kamarád, Jakub Němec
(82. Hanuš Ferdinand), Šembera Lukáš (70.
Wagenknecht Lubomír), Wagenknecht Luboš,
Martin Šverma
Náhradníci, kteří nezasáhli do hry: Lukáš Šíma
Vedoucí mužstva: Jaroslav Horyna; Trenér: Jakub Fliegel; Lékař/zdravotník: Karel Šedivý
Hodnocení trenéra: První jarní mistrovské utkání
jsme odstartovali naprosto otřesným prvním poločasem. Byli jsme nervózní na balonu, rychle
jsme se ho zbavovali, nikdo nechtěl vzít na sebe
zodpovědnost, naše hra byla velmi čitelná a byli
jsme málo agresivní v soubojích 1 na 1. Nevím,
zdali jsme měli v hlavách ještě ten venkovní debakl 9:1, a proto jsme se báli cokoliv vymyslet.
Proto poločasové skóre 2:2 je pro nás, řekl bych,
až nezasloužený výsledek.
O poločase jsme si v kabině něco řekli (moc
hezká slova to nebyla), změnili jsme rozestavení s tím, že na soupeře vlítneme. Bohužel jsme
hned ze začátku druhého poločasu dostali laciný gól, opět ze standardní situace. Bránění standardních situací musíme zlepšit, necháváme hráčům až moc prostoru a nejsme vůbec v souboji
hladoví po balonu. Poté už šel náš výkon nahoru a začali jsme si celkově jako celé mužstvo víc
věřit. Zápas skončil remízou 3:3, v následném
penaltovém rozstřelu jsme byli lepším mužstvem
a vyhráli jsme na penalty 4:2. Z tohoto utkání
jsme vybojovali velmi důležité dva body a hlavně psychickou vzpruhu do dalších bojů.
Jako nejlepšího hráče bych označil našeho
gólmana Tomáše Dvořáka, i když dostal tři góly,
tak odchytal velmi dobré utkání a podržel nás
v penaltovém rozstřelu.
Černou kaňkou tohoto utkání je zranění Lukáše Drahoňovského, který má natažené vazy
v koleni. Doufám, že se Lukáš dá brzo zdravotně dohromady a ke konci jarní části nám ještě
pomůže.

15. kolo - Důležitá výhra nad Stružnicí
Dynamo Stružnice x TJ Slavoj Dubá 0:3 (0:1)
Termín: neděle 2. 4. 2017 od 15:00 hod.
Místo: Jezvé
Rozhodčí: Volf Pavel – Kapoun Karel, Böhme
Ladislav
Branky: 30. Lukáš Šembera (pen.), 46. Miloslav
Vokolek, 52. Luboš Wagenknecht
ŽK: 29. Miloslav Vokolek, 80. Martin Beneš
Sestava Dubé: Tomáš Dvořák (GK), Jakub Sloup,
Jan Jeništa (c), Martin Beneš, Miroslav Soukup,
Lukáš Šembera (60. Josef Rejzek), Jan Kamarád, Jakub Němec (66. Ferdinand Hanuš), Luboš Wagenknecht (87. Libor Drunecký), Martin
Šverma (73. Jaroslav Švec), Miloslav Vokolek
(76. Lubomír Wagenknecht)
Vedoucí mužstva: Jaroslav Horyna; Trenér: Jakub Fliegel; Lékař/zdravotník: Karel Šedivý
Hodnocení trenéra: Věděli jsme, že nás čeká
velmi důležité utkání na půdě soupeře a že se
bude hrát o každý metr hřiště, což se taktéž potvrdilo, hlavně v prvním poločase. Opět jsme měli
nervózní první půl hodinu hry, naštěstí jsme dali
důležitý gól na 0:1, kterým jsme se uklidnili a získali důležité sebevědomí a klid. Poté už byl, myslím si, zápas v naší režii a mužstvo ze Stružnice
jsme do vážnější situace ve zbytku zápasu nepustili. Výhra 0:3 je zcela zasloužená a velmi důležité 3 body jsme si odvezli do Dubé.

V sobotu 25.3.2017 se konal v tělocvičně ZŠ
Dubá Jarní seminář. Na programu bylo zdokonalení technik a zejména zkoušky na další Kyu.
Celé odpoledne probíhalo v dobré náladě.
V neděli 26.3.2017 proběhl 3. ročník Prague
Open Karate CUP tentokráte v tělocvičně TJ Sokol Královské Vinohrady, opět pod záštitou předsedy vlády pana Bohuslava Sobotky a ministryně
školství, mládeže a tělovýchovy paní Kateřiny Valachové. Soutěže se zúčastnilo přes 250 závodníků z 11 týmů z Prahy, Brna, Ústí nad Labem,
Teplic, České Lípy, Dubé a Turkmenistánu. Po
slavnostním nástupu závodníků předvedly taneč-

nice ukázku indonéského tance. I když soutěž
byla časově náročná, mezi jednotlivými vystou-

16. kolo - Bod s lídrem tabulky
TJ Slavoj Dubá x TJ Jestřebí-Provodín 2:2
(0:1) – PK: 3:4
Termín: sobota 8. 4. 2017 od 13:00 hod.
Místo: Dubá
Rozhodčí: Jiří Mengr – Ladislav Böhme, Milan
Nguyen
Branky: 63. Lukáš Šembera (pen.), 79. vlastní Trnečka
ŽK: 67. Lukáš Šembera, 81. Jakub Sloup
Sestava Dubé: Tomáš Dvořák (GK), Jakub Sloup,
Jan Jeništa (c), Martin Beneš, Josef Rejzek, Jaroslav Švec (89. Libor Drunecký), Jan Kamarád,
Milan Heptner (87. Lukáš Šíma), Lukáš Šembera, Martin Šverma, Ferdinand Hanuš (74. František Franěk)
Náhradníci, kteří nezasáhli do hry: Josef Vaněk
Vedoucí mužstva: Jaroslav Horyna; Trenér: Jakub Fliegel; Lékař/zdravotník: Karel Šedivý
Hodnocení trenéra: První utkání na jaře, které
jsme odehráli před našimi diváky na fotbalovém
hřišti v Dubé a rovnou s lídrem tabulky. Na toto

utkání jsme se všichni velmi těšili. V tomto zápase
nám chyběli 4 členi základní sestavy, tudíž šanci
dostali hráči, kteří moc prostoru v minulých utkání nedostali. Chlapi svou úlohu zvládli výborně
a musím je velmi pochválit, jak se s tím poprali.
Osobně si myslím, že se zápas divákům musel
líbit. Jedna fotbalová akce střídala akci druhou.
Škoda jen, že jsme zápas v poslední čtvrt hodině nezlomili na svou stranu. Zápas tedy rozhodl
penaltový rozstřel, ve kterém bylo bohužel lepší
mužstvo z Jestřebí.
17. kolo - TJ Sokol Horní Police x TJ Slavoj
Dubá 2:0 (2:0)
Termín: neděle 16. 4. 2017 od 15:00 hod.
Místo: Horní Police
Rozhodčí: Josef Řezáč – David Chládek, Josef
Táborský
ŽK: 30. Milan Heptner, 40. Josef Rejzek, 80. Jaroslav Švec
Sestava Dubé: Tomáš Dvořák (GK), Jakub
Sloup, Jan Jeništa (c), Martin Beneš (64. Lubomír Wagenknecht), Josef Rejzek (64. František
Franěk), Miroslav Soukup, Jan Kamarád, Lukáš
Šembera (75. Lukáš Šíma), Luboš Wagenknecht
(70. Jaroslav Švec), Martin Šverma, Ferdinand
Hanuš (72. Milan Heptner)
Vedoucí mužstva: Jaroslav Horyna; Trenér: Jakub Fliegel; Lékař/zdravotník: Karel Šedivý
Hodnocení trenéra: První jarní porážka přišla
v Horní Polici, kde se nám dlouhodobě nedaří.
Horní Police hraje fotbal založený na dlouhých balonech za obranu a v soubojích 1 na 1 jsou velmi
agresivní. Bohužel jsme se s tím nedokázali v prvním poločase poprat, i když jsme to před zápasem
věděli, jak Police hraje. Udělali jsme v obraně dvě
hloupé taktické chyby a zaplatili jsme za to dvěma
zbytečnými góly. Druhý poločas jsme odehráli na
polovině domácího celku a soupeře jsme k ničemu
nepustili. Bohužel se nám nepodařilo vsítit kontaktní gól, kterým bychom se nakopli, a pak si myslím,
že bychom zápas zvládli. Myslím si, že i kdybychom
hráli další tři hodiny, tak ten gól bohužel nedáme.
Na velmi těžkém terénu se mužstvům, která chtějí
hrát kombinační fotbal, určitě nebude dařit a divím
se, že vůbec OFS dovolí, aby se na těchto hracích
plochách hrálo, protože to pak na tomto povrchu
nemá s fotbalem vůbec nic společného, a hlavně
může dojít k vážnému zranění hráčů (mj. dva hráči
odstoupili z utkání z důvodu vážného zranění).
Jakub Fliegel

Informace z KK Beringin
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peními čekali závodníci i několik hodin, všichni
se statečně poprali s trémou i únavou a předvedli
kvalitní výkony ve svých věkových kategoriích.
Výsledky:
Kata mladší žákyně (2009-2008)
3. Hrušková Claudie
4. Zabilanská Natálie
Kata starší žákyně (2005-2004)
3. Hrušková Natálie
Kata mladší žáci (2009-2008)
4. Zabilanský Dominik
Kata mladší žáci (2007-2006)
1. Hruška Marek ml.

KihonKumite mladší žáci (2009-2008)
2. Zabilanský Dominik
4. Janďourek Jakub
KihonKumite mladší žáci (2007-2006)
1. Hruška Marek
JyuIpponKumite starší žákyně (2004)
3. Hrušková Natálie
ENBU MIX mladší žáci/žákyně (2007-2006)
1. Hrušková Natálie, Hruška Marek
KATA Team MIX mladší žáci/žákyně (2010
a mladší)
1. Zabilanská Natálie, HruškováClaudie, Zabilanský Dominik
2.Dlouhý Daniel, Hrušková Claudie, Knap Miroslav
KATA Team mladší žáci (2009-2008)
3. Zabilanský Dominik, Slovák Jakub, Janďourek Jakub

KATA Team MIX mladší žáci/žákyně
(2007-2006)
4. Hrabě Jan, Hrušková Natálie, Borseníková
Daniela
KATA Team mladší žáci (2007-2006)
4. Hruška Marek, Vydra Sebastián, Středa Josef
Team Kumite muži (senioři 21 let a starší)
3. Hubáček Jan, Minichbauer Karel, Hruška
Marek

V sobotu 22. dubna 2017 se v Praze Kobylisích
konal 18. ročník Poháru TKF SENSEI RACHMY
SOEBAJO, kterého se účastnilo 10 týmů z Prahy, Teplic, Ústí nad Labem, Brna, Olomouce
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 a předání pamětních certifikátů za účastrozhodčím a trenérům jednotlivým
klubům se začalo soutěžit v kategoriích KATA
Team, Kata Individual a KIHON Kumite a JYU
IPPON KUMITE.
Výsledky KK Beringinu:
Kata mladší žáci 2010 a ml. 9-7 kyu
2. Srbek Adam

3. Dlouhý Daniel
4. Velebný Tobiáš
Kata mladší žákyně 2009-2008 8-7 kyu
3. Hrušková Claudie
4. Velebná Rebeka
Kata mladší žáci 2009-2008 6 kyu
3. Slovák Jakub
4. Janďourek Jakub
Kata mladší žáci 2007-2006 5-2 kyu
2. Hruška Marek
3. Středa Josef
Kata starší žákyně 2005-2004 3-1 kyu
2. Hrušková Natálie
Kata starší žáci 2005-2004 3-1 kyu
3. Jančák Filip
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POHÁR NADĚJÍ
Kata mladší žáci (2009-2008)
4. Knap Miroslav
Všem medailistům gratulujeme a děkujeme
všem účastníkům za reprezentaci KK Beringin
a města Dubá.
Kateřina Janďourková

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte mi touto cestou
poděkovat Městu Dubá
a pracovníkům Městského
úřadu za pořízení
a zprovoznění vývěsky
pro KK Beringin v parku
před samoobsluhou.
Jménem klubu K. Janďourková

Kata TEAM mladší žáci/žákyně 2011-2008
1. Rejholec Marián, Janďourek Jakub, Knap Miroslav
2. Slovák Jakub, Velebná Rebeka, Janďourek
Jakub
3. Srbek Adam, Dlouhý Daniel, Velebný Tobiáš
Kata TEAM mladší žáci/žákyně 2007-2006
1. Hrušková Natálie, Hrušková Claudie, Hruška Marek
Kata TEAM mladší žáci 2007-2006
2. Středa Josef, Hruška Marek, Jančák Filip
KIHON Kumite mladší žákyně 2010-2008
1. Hrušková Claudie
KIHON Kumite mladší žáci 2009-2008
1. Janďourek Jakub
2. Slovák Jakub

3. Rejholec Marián
KIHON Kumite mladší žáci 2007-2006
3. Hruška Marek
JYU IPPONKumite mladší žáci 2007-2006
1. Hruška Marek
JYU IPPONKumite starší žákyně 2005-2004
1. HruškováNatálie
Nakonec proběhlo vyhlášení soutěže klubů
o veliký pohár, zvítězil nováček soutěže KTK
Olomouc. Náš klub KK Beringin získal krásné
3. místo. Děkujeme všem účastníkům, že obstáli v těžké konkurenci a předvedli kvalitní výkony
i přes trému a dlouhé čekání mezi jednotlivými
vstupy do soutěže.
Popřejme všem do další soutěže mnoho zdaru – II. kolo Národního poháru a Pohár nadějí TKF se koná v sobotu 13. května 2017 opět
v Praze.
Kateřina Janďourková
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