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Písničkový les

Měsíčník informací z Dubé a okolí

zdarma

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, ráda bych vás informovala o dalším setkání, které se
v rámci přeshraniční spolupráce s polským Mirskem uskutečnilo 19. května
u nás v Dubé. Tentokráte jsme přivítali osmičlennou polskou delegaci, tlumočnici a paní Ing. Barbaru Vítkovou, která je v podstatě koordinátorkou našich vzájemných návštěv a plánovaných aktivit. V minulých vydáních jsem
vás informovala o vývoji spolupráce s Mirskem. Květnová návštěva byla
první v rámci projektu nesoucího příznačný název „Nemusí to býti nuda,
když se spojí Mirsk a Dubá – aplikace dobré praxe do řízení obcí“. Realizace zmíněného projektu je dotována z prostředků Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Prvním společným tématem
byla hospodářská činnost měst Dubá a Mirsk. Průřezovým tématem pak
byla spolupráce zaměstnanců informačních center. Na programu, který byl
zahájen v zasedací místnosti zastupitelstva, byla prezentace hospodářské
činnosti Dubé. Jinými slovy, odborný lesní hospodář Městských lesů Dubá
Ing. Josef Štveráček a hlavní účetní města Ing. Irena Žalovičová seznámili
polské partnery se vším, co souvisí s hospodařením v našich lesích a okrajově také s autokempem, který je rovněž řazen do hospodářské činnosti.
Stejné téma bude na programu ještě v červnu, ale tentokráte s ním polská
strana seznámí naše zástupce při setkání v Mirsku. To jsem ale trochu odbočila. Kromě mnoha informací zahrnoval program také exkurzi do terénu.
Ing. Štveráček spolu s naším lesníkem panem Zbyškem Stiborem připravili sazenice borovic, které jsme společně zasadili pod Dražejovem. Polské
partnery zajímalo např. to, s jakými škůdci se v městských lesích potýkáme,
jak před nimi porosty chráníme, jak probíhá výsadba nových stromů, nebo
zda pro nás platí nějaká omezení na územích spadajících do chráněné krajinné oblasti či kam vyvážíme vytěženou dřevní hmotu z našich lesů. Svačina proběhla formou opékání vuřtů, které provázela příjemná neformální
diskuze. Poté jsme pokračovali v cestě, jejímž dalším cílem bylo Nedvězí
s výstupem na vrchol vyhlídky, představením okolní krajiny a následným
sestupem a procházkou přes Pustý zámek a Rač do Zakšína. Den jsme
zakončili pozdním pracovním obědem, kde jsme nejen odpovídali na další
dotazy našich hostů, ale zároveň plánovali náplň příštích setkání. Nutno

říci, že zpětná vazba z polské strany nás potěšila. Výstupem z květnové
schůzky je zájem obyvatel Mirsku o návštěvu Dubé a poznávání okolních
přírodních krás, ale také rozhodnutí o vytvoření propagačních materiálů,
a to v českém i polském jazyce. Jsem skutečně ráda, že spolupráce našich měst je tak intenzivní a na vysoké úrovni, o přínosu pro obě strany
rozhodně nemám pochyby.
Nyní důležitá informace především pro nájemníky městských bytových
i nebytových prostor. Paní Libuše Benešová, která měla dosud na starost
bytové i nebytové hospodářství a autokemp, opouští náš úřad a nadále si
bude užívat zaslouženého důchodu. Na městě působila od listopadu 1999.
Pod jejím vedením doznaly městské objekty obrovských změn k lepšímu.
Práce, kterou pro město odvedla, si všichni ceníme a věřím, že nejen za
sebe mohu říci, že byla po celou dobu člověkem na správném místě, na
kterého se všichni mohli s důvěrou obracet. Její nástupkyní se na základě
výběrového řízení stala paní Barbora Tomášková, která převezme po paní
Benešové celou agendu, navíc si ponechá agendu přestupků, kterou do
teď vyřizovala. Paní Benešové tímto jménem svým i všech kolegů z úřadu
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ještě jednou děkuji za vynikající práci a přeji jí, ať si užívá důchodu v klidu
a ve zdraví. Kontakty na správu domů a bytů zůstávají stejné, neboť telefonní číslo 728 168 134 i e-mailovou adresu sprava.domu@mestoduba.cz
převzala paní Tomášková. I té přeji, ať se jí s námi na úřadě líbí a práce
se jí daří.
Závěrem mi dovolte, abych vás co nejsrdečněji pozvala na blížící se
Letní slavnosti města Dubá, které se konají v sobotu 1. července a jejichž
bohatý program najdete v pozvánce na straně 15.
Jaro se s námi loučí, ve vzduchu je pomalu, ale jistě cítit léto. Školákům
přeji, ať dostanou vysvědčení plné krásných známek a náležitě si užívají
dvouměsíčního volna. Všem přeji pohodové prázdniny, dovolené a hlavně
mnoho příjemných slunečných dní.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

Dovolená v ordinaci MUDr. Klementa
od 8. do 16. 6. 2017
Zástup MUDr. Irena Hadravová
Zdravotní středisko Doksy
tel.: 739 374 535
Dovolená v ordinaci MUDr. Klementové
od 9. do 16. 6. 2017
Zástup MUDr. Marina Taranová
Zdravotní středisko Doksy
tel.: 487 883 935

JUBILEA

Miláček Pavel, Dubá
Civínová Věra, Dubá
Hajná Juliana, Korce
Pravdová Jana, Dubá
Štewich Zdeněk, Dubá
Bártová Dagmar, Dubá
Pařízek Jaroslav, Dřevčice
Novotná Zdenka, Dubá

75 let
80 let
85 let
70 let
89 let
88 let
87 let
81 let

NAROZENÍ

Kateřina Jamborová, Rozprechtice
David Buksa, Dubá

ÚMRTÍ

Věra Žáková, Dřevčice
Štefan Repčák, Zakšín

Dne 5. 6. 2017 uplynulo 12 let, co nás navždy opustil tatínek,
dědeček, pradědeček Miloň Melichar. Stále vzpomínají
manželka, děti, vnoučata a pravnoučata.
Již není mezi námi, již není slyšet známý hlas,
nám zůstalo jen vzpomínání na toho, kdo rád
žil a měl nás tolik rád.
Dne 7. května 2017 uplynulo 30 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil milovaný tatínek, dědeček, kamarád a člen dobrovolných hasičů
Dubé pan Miloslav Kopecký.
Stále vzpomínají děti s rodinami.
Dne 14. června 2017 tomu bude již 26 let, co nás
navždy opustil pan Jan Hraník z Vrchovan.
S láskou stále vzpomíná sestra Helena s rodinou.

Dne 19. 6. 2017 tomu bude 15 let, co nás
navždy opustil pan Anton Hvolek z Dubé.
Kdo jste jej měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje a nikdy nezapomene manželka a děti
s rodinami.
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DĚTSKÉ STŘEDISKO DUBÁ
MUDr. Zina Ropková, praktický lékař pro děti a dorost
471 41 DUBÁ, Masarykovo nám. 138, tel. 487 870 183,
IČO: 46752153
Ordinace bude z důvodu čerpání dovolené
uzavřena ve dnech
12. 6. – 18. 6. 2017
a následně 24. 7. – 13. 8. 2017
ZÁSTUP:
V době 12. 6. – 18. 6. a dále 24. 7. – 6. 8. 2017 bude
zastupujícím lékařem MUDr. Kadlecová, Dětské středisko
– ulice Bulharská (u autobus. nádraží.) Česká Lípa,
tel.: 487 853 331.
V době 7. 8. – 13. 8. 2017 bude zastupujícím lékařem
MUDr. David Hadrava, Dětské středisko Nový Bor,
Náměstí Míru 100, tel.: 733 709 079
Dětská pohotovost:
všední dny od 17 do 21 hod.
SO, NE, svátky od 9 do 20 hod.

Z městské matriky
Tak jak z Tvých očí zářila láska a dobrota,
tak nám budeš chybět do konce života.
Dne 8. 6. 2017 si připomeneme první smutné
výročí úmrtí naší milované Jarmily Zítkové.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí tichou
vzpomínku. S láskou stále vzpomínají Hana,
Jarda, Alena a Honza s rodinami.
Dne 20. 6. 2017 uplyne již 10 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil pan Karel Jelínek
z Dřevčic. Stále vzpomínají manželka,
synové s rodinami, dcera s rodinou,
vnoučata a pravnoučata.

Dne 24. června 2017 uplyne již pět let od chvíle,
kdy nás navždy opustila naše milovaná Jarmila
Havlíková z Nového Berštejna. Kdo jste ji znali
a měli rádi, věnujte jí tichou vzpomínku.
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají
dcera Alena a vnoučata s rodinami.
Dne 25. 6. 2017 uplyne již 25 let od úmrtí mého manžela
pana Otakara Kodytka. Stále vzpomíná manželka a synové
s rodinami.
Dne 28. 6. 2017 uplyne sedmé výročí od
chvíle, kdy nás náhle opustila naše milá,
hodná maminka, babička a prababička paní
Marie Povejšilová, která by 1. července
oslavila neuvěřitelných 94 let. S bolestí
v srdci a s láskou stále vzpomínají dcera
a synové s rodinami a vnoučaty.

Usnesení z veřejného
zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 5/2017 ze dne 25. května 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 Leonu Maříkovou, ověřovatele
zápisu pana Tomáše Nováka (ODS) a pana Milana Netrha a zapisovatele usnesení pana MUDr.
Jiřího Klementa.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený program veřejného zasedání Zastupitelstva
města Dubá č. 5/2017.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 4/2017 ze dne 20. dubna 2017, včetně
nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 5/2017 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha.
4a) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se stavu finančních
prostředků města Dubá na bankovních účtech ke
dni 30. dubna 2017, který byl na hlavní činnosti
8 milionů 972 tisíc Kč, celkové finanční prostředky včetně hospodářské činnosti byly 11 milionů
333 tisíc Kč. Saldo příjmů a výdajů za leden až
duben roku 2017 skončilo kladným výsledkem ve
výši 3 miliony 212 tisíc Kč.
4b) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočtovou změnu č. 6 rozpočtu
města Dubá na rok 2017, viz příloha.

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

komentář starostky: Zvýšení příjmů: položka
1211 – Daň z přidané hodnoty zvýšena o 600 tisíc Kč na základě porovnání příjmu roku 2017
s roky 2016 a 2015 a plánem, položka 1383
– Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů
o 8 tisíc Kč na základě přijaté platby, položka
4116 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů
o 882 tisíc Kč na celkových 3 miliony 283 tisíc
Kč z toho (250 tisíc Kč dotace na JPOII od Ministerstva vnitra, 1 milion 500 tisíc Kč mzdy na
Veřejně prospěšné práce z Úřadu práce, 351 tisíc Kč dotace – silnice na Křenov od Ministerstva pro místní rozvoj (snížení na základě výběrového řízení o 100 tisíc Kč), 200 tisíc Kč dotace
na opravu sklepů od Ministerstva kultury, 355 tisíc Kč šablony pro mateřskou školu, 627 tisíc
Kč šablony pro základní školu), paragraf 3745
– Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň o 12 tisíc Kč za přijaté pojistné plnění, paragraf 5512
– Požární ochrana o 4 tisíce Kč za přijaté náhrady od pojišťoven.
Zvýšení výdajů: paragraf 2212 – Silnice beze
změny výběrového řízení na silnici v Křenově
snížení o 200 tisíc Kč, prostředky na projektovou přípravu na akce pro rok 2018 zvýšení
o 200 tisíc Kč, paragraf 3111 – Mateřské školy
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– o 355 tisíc Kč (výdaje na dotaci – šablony),
paragraf 3113 – Základní školy – o 627 tisíc Kč
(výdaje na dotaci – šablony), paragraf 3322 – Zachování a obnova kulturních památek – o 97 tisíc
Kč na spolufinancování opravy kostela sv. Václava v Deštné, paragraf 3613 – Nebytové hospodářství – o 250 tisíc Kč na opravy v Dřevčicích,
paragraf 3631 – Veřejné osvětlení – o 650 tisíc
Kč na projekt obnovy veřejných osvětlení v částech Horky, Nedamov, Dubá – Vodní ulice, která
se musí realizovat bez ohledu na výsledek řízení o přidělení dotace, paragraf 3639 – Komunální služby a územní rozvoj o 18 tisíc Kč na
nájem 1 mobilního WC na autobusové nádraží,
paragraf 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc
dětem a mládeži o 8 tisíc Kč (plán je uváděn v tisících a kryje požadovanou částku 7 500,- Kč),
paragraf 5512 – Požární ochrana – dobrovolná
část o 4 tisíce Kč (přesun výnosu z náhrad od
pojišťoven nad rámec plánu).
Návrh úpravy rozpočtu města Dubá je předkládán jako schodkový ve výši 503 tisíc Kč. Navrhovaný celkový schodek rozpočtu pro rok 2017
je výši 5 milionů 583 tisíc korun a bude kryt z finančních prostředků na účtech města.
4c) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti Římskokatolické farnosti Deštná, IČ
62237977, poskytnout dotaci z rozpočtu města
Dubá ve výši 96 596,- Kč na spolufinancování
oprav okenních vitráží kostela sv. Václava v Deštné na rok 2017, v této souvislosti bude uzavřena
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá, viz přílohy.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5) 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
„Dubá, oprava místní komunikace na KŘENOV“,
kterou je na základě kritéria nejnižší nabídkové
ceny nabídka společnosti STRABAG a.s., IČ
60838744, se sídlem Praha 5, nabídková cena
činí celkem 526 831,90 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 10. 5. 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 STRABAG a.s., IČ 60838744, se sídlem Praha 5.
POVĚŘILO paní starostku podpisem smlouvy
o dílo mezi městem Dubá a společností STRABAG a.s., IČ 60838744, se sídlem Praha 5.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Na opravu komunikace se
nám podařilo získat dotaci od Ministerstva pro
místní rozvoj a z městského rozpočtu zaplatíme
tedy pouze polovinu nabídkové ceny.
6a) SCHVÁLILO na návrh paní starostky uzavřít
dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě (Společný
výkon přenesené působnosti na úseku přestupků) uzavřené mezi městem Dubá a obcí Jestřebí ze dne 21. ledna 2015, kterým se mění
v čl. 5. v bodě 1. veřejnoprávní smlouvy sjednaná doba plnění z doby určité na dobu neurčitou,
viz příloha.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

6b) SCHVÁLILO na návrh paní starostky uzavřít
dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě (Společný
výkon přenesené působnosti na úseku přestupků) uzavřené mezi městem Dubá a obcí Tuhaň ze
dne 23. února 2015, kterým se mění v čl. 5. v bodě 1. veřejnoprávní smlouvy sjednaná doba plnění z doby určité na dobu neurčitou, viz příloha.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

6c) SCHVÁLILO na návrh paní starostky uzavřít
dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě (Společný
výkon přenesené působnosti na úseku přestupků) uzavřené mezi městem Dubá a obcí Chlum
ze dne 14. července 2016, kterým se mění
v čl. 5. v bodě 1. veřejnoprávní smlouvy sjednaná doba plnění z doby určité na dobu neurčitou,
viz příloha.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

7) VYDALO na návrh paní starostky obecně závaznou vyhlášku města Dubá č. 2/2017, kterou
se ruší Obecně závazné vyhlášky města Dubá
č. 1/2006, č. 2/2006 a č. 3/2006, kterými se stanoví části společného školského obvodu základní
školy, vydané dne 15. června 2006, viz příloha.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Obecně závazné vyhlášky 1, 2, 3 / 2006 neplní již svou původní funkci. Obce, které nemají základní školu, již za své
žáky neplatí část neinvestičních nákladů škole,
kterou navštěvují. Kapacita naší základní školy je
dostatečně velká a je připravena v případě zájmu
přijmout i žáky z okolních obcí.
8) 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 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 15. června 2017 v Teplicích. Pan
místostarosta je v této záležitosti oprávněn zastupovat město Dubá s právem hlasovacím a jednat
v zájmu města Dubá.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

9) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
a) akce pálení Čarodějnic v areálu Autokempu Nedamov, která se konala dne 30. dubna 2017
b) akce Jarní slavnosti města Dubá, která se
konala dne 1. května 2017
c) akce Den rodiny v Klubovém domě v Dubé, která se konala dne 13. května 2017

d) návštěvy zástupců města Mirsk, v rámci přeshraniční spolupráce mezi městem Dubá a městem
Mirsk, která se uskutečnila dne 19. května 2017
komentář starostky: Projekt přeshraniční spolupráce je spolufinancován z prostředků Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tématem prvního jednodenního
setkání byla hospodářská činnost města Dubá
a spolupráce zaměstnanců Infocentra cestovního ruchu v Dubé a Mirsku. Již první setkání
ukázalo, že předávání zkušeností zaměstnanců
obou úřadů je velmi podnětné a přínosné pro obě
strany. Další setkání se uskuteční dne 19. června 2017 v Mirsku.
e) zprovoznění úřední místnosti Policie ČR
v 1. patře budovy radnice v Dubé
komentář starostky: Ode dne 1. dubna 2017
byla v prvním patře budovy Městského úřadu

v Dubé na Masarykově náměstí Policií ČR zprovozněna úřední místnost sloužící občanům města
Dubá a přilehlých obcí k možnost 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 v Dubé každou středu v čase od 16.00 do 18.00 hodin 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 dataci 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 hodin. Zavedením uvedené služby občanům si npor. Bc. Jakub Musil, vedoucí oddělení

Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá v dubnu
l Dne 2.4.2017 od 13:13 do 14:24 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k požáru
mysliveckého posedu do KÚ Blatce s technikou CAS-32 T 148 v počtu
1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
požár „stařiny“ na ploše 2 x 2 metry pod posedem. Lokalizace a následná likvidace byla provedena pomocí jednoduchých hasebních prostředků
(lopaty) a jednoho proudu „C“. Na místě jednotka z Hasičského záchranného sboru Bělá pod Bezdězem a velitel čety z HZS ÚO Česká Lípa, kteří
nezasahovali. Požár byl beze škody. Příčina vzniku požáru byla nedbalost
(nedopalek cigarety) nebo úmyslné zapálení.
l Dne 5.4.2017 od 07:03 do 07:20 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci II. třídy, číslo 259 v KÚ Dubá, Rozprechtice s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna spadlá část stromu, která zasahovala do
profilu vozovky. Jednotka provedla pomocí motorové řetězové pily rozřezání části spadlého stromu a jeho následné odstranění z komunikace.
Před odjezdem byl proveden úklid vozovky.
l Dne 6.4.2017 od 16:49 do 19:21 hodin byla jednotka vyslána Krajským operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec
k dopravní nehodě s vyproštěním zraněné osoby na komunikaci I. třídy,
číslo 9 v KÚ Jestřebí s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna dopravní nehoda osobního a nákladního vozidla. Osobní automobil po čelním
nárazu do NA se nacházel mimo komunikaci, části motoru a karoserie
byly na vozovce. Ve vozidle se nacházel zraněný a zaklíněný řidič, který
utrpěl zranění neslučitelná se známkami života. Lékař Záchranné zdra-

a policisté Obvodního oddělení Policie ČR Doksy
slibuje zintenzivnění komunikace s občany města
Dubá a přilehlých obcí a tím zesílení pocitu jejich
bezpečí a současně tímto chce 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.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Tomáš Novák, místostarosta města Dubá

Příští veřejné zasedání
zastupitelstva se bude
konat 22. června v Dubé

votní služby konstatoval exitus. Jednotka poskytla pomoc s vyproštěním
těla a předáním pohřební službě. Vozidla byla zajištěna proti možnému
vzniku požáru (odpojení AKU) a dalšímu úniku provozních kapalin. Na
místě jednotka z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa a Policie ČR. Po vyšetření a zdokumentování dopravní nehody Policií ČR
jednotka vypomohla správci komunikace s úklidem vozovky od zbytků
plastů z vozidel.
l Dne 9.4.2017 od 12:18 do 12:57 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy, číslo 9 v KÚ Zakšín s technikou CAS-25 Liaz
v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla
zjištěna dopravní nehoda motocyklu, který se nacházel v příkopu mimo
komunikaci. Řidič byl bez viditelných zranění. Na místě jednotka z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa, která po provedeném průzkumu nezasahovala a Záchranná zdravotní služba. Místo zásahu bylo
předáno Policii ČR.
l Dne 15.4.2017 od 16:13 do 16:51 hodin vyjela jednotka k technické
pomoci do osady Nedamov s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po
příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna spadlá
přestárlá vrba na místní cestu. Jednotka pomocí motorových řetězových
pil provedla odřezání větví, rozřezání kmene stromu a jejich následné
odstranění z cesty.
l Dne 28.4.2017 od 13:21 do 15:05 hodin byla jednotka vyslána Krajským operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec
k dopravní nehodě na komunikaci III. třídy, číslo 2601 v KÚ Holany, Loubí s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byl zjištěn havarovaný osobní automobil mimo
komunikaci po čelním nárazu do dřevěného telekomunikačního sloupu,
který byl přeražen. Vedení nebylo přerušeno. Vozidlo bylo zajištěno proti
možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a dalšímu úniku provozních kapalin. Na místě byl dán do pohotovostní polohy ruční hasicí přístroj. Ve
vozidle se nacházely tři dospělé osoby, dvě děti a pes. Před příjezdem
Záchranné zdravotní služby byla čtyřem osobám poskytnuta před-lékařská pomoc (z toho 2 děti). Na místě jednotka z Hasičského záchranného
sboru ÚO Česká Lípa. Po zdokumentování dopravní nehody Policií ČR
jednotka vypomohla s vyložením a přendáním věcí do náhradního vozidla. Před odjezdem byly odstraněny plasty z komunikace.
l Dne 30.4.2017 od 15:10 do 16:26 hodin vyjela jednotka k požáru na
vyhlídku Ráč v KÚ Dubá, Bukovec s technikou CAS-32 T 148 v počtu
1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno
doutnající ohniště o velikosti cca 50 cm. Lokalizace a následná likvidace
byla provedena jednoduchými hasebními prostředky (lopaty a kopáče). Na
místě jednotka z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa, která
po provedeném průzkumu nezasahovala. Požár byl beze škody. Příčina
je hrubá nedbalost.
Jaroslav Hoza, velitel jednotky

TELEFONNÍ ČÍSLO
NA DUBSKÉ HASIČE: 725 076 553
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BV Reality

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vám na začátku nadcházejícího léta nejen popřál příjemně
prožitou dovolenou, ale i sdělil pár slov o naší
realitní kanceláři BV REALITY, která má sídlo v Praze, a jejíž jedno z pracovišť naleznete
v Českolipské ulici 47 v Dubé.
Naše realitní kancelář, která je stále vedena v rodinném duchu, byla založena v roce
1994, a jsme právem hrdí na to, že od té doby
se stalo našimi spokojenými zákazníky mnoho zájemců o prodej, či pronájem své nemovitosti, a to ať se jednalo o byt, dům, chatu,
chalupu, pozemek nebo komerční nemovitost.
Je pro nás potěšující, že mnoho těchto našich
zákazníků na základě svých zkušeností s námi doporučilo naše služby svým příbuzným
a známým, a ti se poté stali dalšími našimi
spokojenými klienty. V roce 2010 jsme se rozhodli otevřít pobočku ve Vašem městě Dubá.
Bohužel vzhledem k personální fluktuaci, která v podnikání s realitami panuje, se nám až
nyní podařilo zajistit takový tým makléřů, díky
kterému Vám můžeme nabídnout a zajistit
kvalitu realitních služeb na té nejvyšší úrovni.
Naši makléři Iveta Adamová a Richard Rangl,
se Vám budou vždy velice rádi plně věnovat.
Z tohoto důvodu je, prosím, neváhejte kdykoliv kontaktovat, a to ať už přímo v kanceláři,
nebo v případě jejich nepřítomnosti (mohou být
u svých zákazníků) na jejich níže uvedených
tel. číslech, či e-mailových adresách.
Kromě zajištění prodeje, či pronájmu výše
uvedených nemovitostí, Vám též nabízíme:

- vypracování Tržního odhadu při dědickém
řízení
- zajištění Znaleckého posudku při prodeji –
koupi nemovitosti
- energetický štítek (PENB) na nemovitost (dle
zákona o hospodaření s energiemi).
Za sebe, za naše makléře v Dubé, ale i za
celou naší realitní kancelář se těším na Vaši
návštěvu v naší realitní kanceláři v Dubé, v níž
Vás vždy velice rádi přivítáme a s profesionalitou se zhostíme všech Vašich poptávek a přání
v celém portfoliu realitních služeb.
Václav Birhanzl, majitel kanceláře
makléři naší kanceláře: Ing. Richard Rangl tel.:
603 822 777 e-mail: rangl@bv-reality.cz,
Iveta Adamová, tel.: 775 863 784 e-mail: adamova@bv-reality.cz
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ANTÉNNÍ A SATELITNÍ
TECHNIKA
Jaroslav NEKOLA
prodej · montáže
· instalace · servis
Božíkov 77, 470 02 Česká Lípa,
tel.: 603 520 006,
e-mail: video.sat1@tiscali.cz

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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Beseda o lidových zvycích našeho kraje
pondělí 19. června 2017 v 18.00 hodin
Milí sousedé, zveme vás na besedu, věnovanou lidovým
tradicím, slavnostem, písničkám, vzpomínkám, životním
střípkům z našeho kraje a hlavně přátelství. Přátelství totiž
nezná hranice. Cílem našeho prvního Dne česko-německého
přátelství je připomenout si dobu, na kterou může zavzpomínat
už jen málo z nás. Jaké se slavily svátky a slavnosti, jaké se
zpívaly lidové písničky, jaké se nosily krajové úbory, čím dříve
žilo město Dubá i severočeský kraj... Dokud pamětníci žijí mezi
námi, pojďme s nimi zachytit střípky osobních a často intimních
vzpomínek na život v době, kdy se “lámaly epochy”. Pojďte si
připomenout, čím žili lidé v našem okolí a co ovlivnilo život váš
i vašich sousedů na obou stranách česko-německé hranice.
Besedy se zúčastní Mgr. Tomáš Cidlina – historik Vlastivědného muzea
v České Lípě, paní Jonášová, která
se narodila za války v německé rodině
a zůstala v Čechách, zástupci Spolku
Němců a přátel německé kultury v ČR.
Zazpívat si s námi přijde legenda taneční
hudby v Čechách i Německu, pan Richard
Adam.
Beseda se koná v zasedací místnosti
zastupitelstva v Dubé (Dlouhá 86,
Klubový dům Dubá). Akci pořádá Spolek
Statek Liduška z Chlumu ve spolupráci
s Městem Dubá.
Přijďte zavzpomínat s námi...
Lída Razimová

Přijmeme řidiče nákladních automobilů

– řidičské oprávnění kat. C.
Místo výkonu práce: Středočeský kraj.
Požadavky: profesní průkaz řidiče, digitální karta řidiče,
komunikační schopnosti, fyzická zdatnost
Popis práce: se závozníkem vybírání kontejnerů na použitý textil, svozy
sbírek ošacení na obecních úřadech a charitách, denní komunikace
s dispečinkem i se sběrnými místy.
Nástup ihned (pracovní smlouva), 1 směna.
Požadavek na dosažené vzdělání: základní.
Nabízíme: hrubá měsíční mzda: 20 000 Kč – 30 000 Kč + nadlimitní diety
(150 Kč/den), parkování v místě trvalého bydliště.
V případě zájmu zasílejte své životopisy
na e-mail: felkelova@diakoniebroumov.org
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4. ročník
orientačního
běhu v Deštné

5. května bylo zataženo, po dešti, chladno,
bezvětří, spousta času do zahájení závodu. Prošli jsme si trasu, místy kluzký terén, a neobešlo
se to bez následků. Naší školu zastupovali: Marie
Maříková, Adéla Žebrová, Eliška Rajnišová, Natálie Krsová, Václav Svoboda, Eva a Adam Marešovi, Marek Hruška a Ondřej Mertin. Kromě nás tu
byla družstva DDM Frýdlantu, Jablonné v Podještědí, Krásné Lípy, Líbeznic a ZŠ Jestřebí.
Atmosféra byla bojovná, odhodlaná a hustá
od všech 100 závodníků. Naším úspěchem bylo
1. místo Adély Žebrové ve své kategorii. Výhodu
měli závodníci s nízkými startovními čísly, pak se
běh proměnil v chůzi. Přitom poslední startující
závodník (DDM Deštná) předvedl skvělý výkon.
Občerstvení bylo skvělé a hlavně ještě před
vlastní soutěží. Nevím, zda to mělo pak vliv na
naše výkony.
L. Novotný

SBÍRKA
PRO BEZDOMOVCE

Okrskář Jiří Peřina z Městské policie Liberec
se na nás obrátil s prosbou o pomoc.
Proto vyhlašujeme sbírku pro bezdomovce,
kteří jsou součástí programu
sociální činnosti.
Máte doma použité, čisté RUKAVICE,
PONOŽKY nebo nepoužité OBVAZY?
Přineste je do Klubu malých Dubáčků.
Děkujeme za pomoc!
Kontakt: klub.dubacku@email.cz,
J. Vyšínová -737 044 353

INFORMACE
ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY
Školní jídelna vaří pouze
do konce června,
znovu se začíná vařit
od 7. 8. 2017
Od září musí mít každý
strávník novou přihlášku!
Informace
na tel: 487 883 950
nebo na e-mailu:
jidelnazsduba@seznam.cz.

PLACENÁ INZERCE

Druhý příjem?
www.primavydelek.cz

Neúnosná situace v Nedamově

Myslím si, že tento titulek je zcela výstižný. Z fotografií jistě všichni poznáte, kam tím mířím. Stanoviště odpadových nádob na parkovišti v Nedamově je dlouhodobě velice problematickou
lokalitou. Nejen vlastníci rekreačních objektů
i zcela cizí „kolem projíždějící“ řidiči, ale bohužel
i mnoho místních občanů si toto místo z nepochopitelných důvodů opakovaně plete se skládkou
odpadů. Pneumatiky, stavební odpady, objemné
odpady, nebezpečné odpady, zkrátka tady nejen
do kontejnerů, ale i všude kolem nich pohodí, co
je napadne. Těžko říci, zda jsou tak bezohlední,
nebo „mentálně zaostalí“, že jim nedochází, jaký
postih jim za takové jednání hrozí. Porušují tak
hned několik vyhlášek najednou.
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Není pomalu den, aby situace v Nedamově
nevyžadovala okamžitý úklid.
Další věc, kterou nepochopím je, proč elektrospotřebiče končí v kontejnerech na směsný komunální odpad a nikoliv na sběrném dvoře, kde
jsou odebírány zcela zdarma a bez ohledu na to,
odkud pochází.
V následujících týdnech budeme hledat řešení, které by nám pomohlo zabránit pohazování
odpadu kolem kontejnerů v Nedamově. Variant
se nabízí několik. Každopádně budeme dělat vše
proto, aby viníci byli za své jednání řádně „finančně ohodnoceni“ – jinými slovy, každý známý „bordelář“ může počítat s pokutou.
Žádám všechny, aby odpady rozlišovali podle

jejich druhu a nebezpečnosti, to zvládne i malé
dítě, není to nic složitého. Zároveň prosím, neodhazujte odpady na místech, kam nepatří, konec
konců, máme přeci sběrný dvůr, kde od vás výše
uvedené odpady rádi převezmeme. Myslím si, že
v porovnání s jinými městy je otevírací doba našeho sběrného dvora více než přívětivá.
PO a ST
8.30 – 17.00 hod.
ÚT, ČT, PÁ
8.30 – 16.00 hod.
SO
8.00 – 11.00 hod.
Polední pauza je v době od 11.00 do 11.30 hod.
Děkuji všem, za ohleduplnost a poctivé nakládání s odpady.
Zuzka Martínková, ekolog

Den rodiny
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Motoemotion
2017

Letní kino 2017
Pá 30.6.
Ne 2.7.
Út 4.7.
Pá 7.7.
So 8.7.
Út 11.7.
Pá 14.7.
Ne 16.7.
Út 18.7.
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Decibely lásky
Kubo a kouzelný meč
Hardcore Henry
Bezva ženská na krku
Trollové
Dánská dívka
Manžel na hodinu
Doba ledová: Mamutí drcnutí
Sirotčinec slečny Peregrinové
pro podivné děti

70,40,70,80,40,70,80,40,80,-

Pá 21.7.
So 22.7.
Út 25.7.
Pá 28.7.
Ne 30.7.
Út 1.8.
Pá 4.8.
So 5.8.

Instalatér z Tuchlovic
Lichožrouti
Zlodějka knih
Miluji tě modře
Tajný život mazlíčků
Zmizelá
Teorie tygra
Zootropolis: Město zvířat

70,40,70,80,40,70,80,40,-
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14

15

Dřevčické zajímavosti

Na vycházku – tentokrát opravdu jen pěší – po
zajímavých místech v okolí Dřevčic se vydáme
z dřevčické návsi dolů na spodní náves se suchou nádrží a půjdeme po zelené značce směrem k Poustce. Mineme věžovitou trafostanici
a za bílým domem zabočíme doprava. Asfaltová cesta se mění v polní, napravo se můžeme
pokochat výhledem na hrady Bezděz a Starý Berštejn. Dojdeme na rozcestí. Druhá cesta vpravo, málo zřetelná, nás dovede k návrší
s kapličkou. Vrátíme se od kapličky na rozcestí
a střední cestou vyjdeme k dřevčické vodárně
z roku 1909.
Od vodárny sejdeme na dolní cestu, která
vede pod ní, a půjdeme stále mírným klesáním
ke kraji lesa, kde nás čeká rozhled do krajiny. Zabočíme zde méně výraznou polní cestou doleva.
Tato stará obecní cesta, zakreslená již v mapách
stabilního katastru před polovinou 19. století, na
dalším rozcestí vede rovně přes louku, a poté podél řepkového pole. Dojdeme k místu, kde louka
zabíhá hluboko do lesa. Cesta původně vedla do
středu tohoto pozemku, nyní míří k myslivecké
kazatelně na kraji louky. Tato louka skrývá rozorané valové opevnění na předpolí hradu.
Od posedu se dáme po kraji louky do jejího
nejzazšího konce, kde nalezneme pěšinu vedoucí
doleva mírně dolů přímo ke zřícenině Chudého
Hrádku. Pokud bychom nechtěli jít loukou, můžeme pokračovat od posedu po cestě déle a u lesa
se dát málo zřetelnou cestou mírně doleva k mysliveckému seníku. Za ním se tyčí mohutný buk
a od něj doleva vede pěšina s bývalým turistickým značením. Místy se pěšina poněkud ztrácí,
ale dovede nás do stejného místa, ke kterému
bychom došli přes louku.

Prohlédneme si hradní zříceninu, která je
v soukromém vlastnictví. Podle archeologa
F. Gabriela datují nálezy nejstarší keramiky
Čertova studánka

osídlení této lokality do druhé poloviny 14. století, pravděpodobně ještě před rok 1391, ze
kterého pochází první písemná zmínka o hradu. Hrad v roce 1402 zdědil Jindřich Vaněk
z Dubé, kterému zároveň mimo jiné majetky připadlo i město Dubá. Opuštění Chudého hrádku
spadá pravděpodobně do sklonku 15. či první
poloviny 16. století.
Sejdeme zeleně značenou stezkou do údolí a dáme se stále po zelené turistické značce
vlevo. Údolní pěšina, kterou svého času upravily
Lesy ČR, byla na počátku roku 2015 zdevastovaná při vichřici. Kvůli obrovskému polomu byl do
údolí i zakázán vstup. Nyní je již možné údolím
projít, ale pohodlné dřevěné chodníčky a lávky
jsou dosud zničené. Dojdeme až k Čertově studánce a odtud vystoupáme k několika domům
Poustky. Odtud můžeme po zelené značce dojít do centra Dřevčic. Zatím jsme ušli přibližně
4 kilometry, a proto si procházku můžeme ještě
o další dva kilometry prodloužit.
Dáme se proto cestou mezi domy doprava, míjíme ještě další dva domy a o něco dále
u cesty stojící bytelnou mysliveckou kazatelnu.
Cesta, vedoucí pěknými lesními partiemi, nás
posléze vyvede mezi pole a zakrátko vyjdeme
na úzkou silničku od Sušice, na které se dáme
doleva. Silnička ústí na silnici od Holan, půjdeme
opět vlevo, vystoupáme hlubokým skalním úvozem a vpravo u odbočky k Butterbergu si všimneme opraveného kamenného soklu s křížkem.
Dojdeme do Dřevčic a na návsi si prohlédneme
opravenou bývalou starou školu, která slouží jako
hostinec, a o něco dále krásný kamenný podstavec s reliéfem z roku 1767, který původně nesl
sochu sv. Jana Nepomuckého.
–myš–

Chudý hrádek

Kaplička nad Dřevčicemi

Křížek u odbočky k Butterbergu
Stará škola - hostinec v Dřevčicích

Dřevčická vodárna
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Skalní útvary v údolí

Turistika – tedy cestování pro radost a poznání
– se rozšířila v 18. století pod vlivem romantismu, kdy vzrostl obdiv pro divokou přírodu a starobylé památky. Již v roce 1801 zpřístupnili pro
veřejnost Clam–Gallasové hradní sbírky ve Frýdlantu. Za nadšeného turistu můžeme považovat
básníka Karla Hynka Máchu, a rozhodně nebyl
ve své době sám, kdo putoval za dramatickými
přírodními scenériemi a tajemnými hradními zříceninami. V roce 1888 vznikl Klub českých turistů, který se zasloužil o první značené turistické
trasy. V oblastech, kde převažoval německý jazyk, se turistikou zabývaly také německé horské
a vlastivědné spolky.
Pro Dubsko bylo zaměření na turismus ideální, jednak pro krásu přírody, ale také z ekonomického hlediska. Turistika mohla nahradit nedostatek průmyslu a tento důvod trvá i dnes. Aby
se krajina kolem Dubé stala vyhledávaným cílem
výletníků napomohlo zřízení omnibusových tratí
v prvním desetiletí 20. století. S nárůstem dopravních možností se zvyšoval i počet návštěvníků. Velmi rychle následovalo vytýčení turistických tras, rostl i počet ubytoven a hotelů.
Když v roce 1935 sepsal Bohumil Kinský
svůj turistický průvodce Dubské Švýcarsko, bylo
již Dubsko známou turistickou destinací. Kniha
vyšla v roce 1936 a dodnes je zdrojem mnoha
informací o zdejší krajině a jednotlivých obcích
a je i inspirací k výletům, i když mnoho cest, které jsou v ní popisovány, už neexistují. Polní cesty byly z velké části rozorány a stezky pro pěší
často zanikly, protože po nich už nikdo nechodí.
Jen v blízkém okolí Dubé zanikly například cesty
přes Krčmu do Drchlavy, přes pole k Vrabcovu, či
cesta romantickou Husarskou soutěskou k Nedamovu či ke Křenovu.

Turistická historie
Podle B. Kinského nabízelo ve 30. letech v Dubé ubytování několik hotelů a turistická ubytovna
s pěti lůžky v hostinci U Šafářů. Například hotel
Slunce – dnešní Slávie – měl pro návštěvníky připraveno sedm pokojů a ačkoliv byl hotel německý,
obsluha hovořila česky. Právě tak i v hotelu Modrá

Hvězda, Nové Město a Skalní sklep. Pouze německy se návštěvníci domluvili v hotelu Švýcarsko a v Panském domě. Kromě noclehu nabízelo
město Dubá návštěvníkům vanové a parní lázně.
A nejen Dubá byla vstřícná k turistům, hostince
tehdy bývaly v každé vesnici i osadě.
–myš–

Turistická mapa B. Kinského

Liemannův hostinec U Lípy v Korcích čp. 20

Hostinec Švýcarsko na Dražejově čp. 5

Hostinec Švýcarsko v Dubé (čp. 268)

Hotel Panský dům v Dubé čp 192
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Ze života škol
Green Life

Na pátek 5. května jsme se všichni moc těšili. Čekala nás další ze série
přednášek k projektu Green Life, který se zabývá záchranou pralesa a
nejohroženějších druhů zvířat na Sumatře v Indonésii. Naše škola se stala partnery tohoto projektu. Máme svou vlastní fotopast, která zde byla
umístěna a ze které jsme si prohlédli unikátní záběry ohrožených zvířat.
Nově jsme sledovali medvědí rodinku. Tento monitorovací program nám
umožní za čas tyto záběry zpracovat a vytvořit vlastní video. Na závěr
proběhne soutěž zúčastněných škol, kde jednotlivé školy budou obhajovat
své filmy. Toto by se mělo uskutečnit na Den zvířat v roce 2020. Nyní je
v této rezervaci umístěno již 90 fotopastí, které monitorují 3x větší území
než je Šumava.
Viděli jsme krásné záběry kočkovitých šelem, divokých prasat, medvědů
malajských, opic, orangutánů, slonů a dalších zajímavých zvířat. Neméně
zajímavá byla informace o novém projektu Modrý svět na záchranu mořských želv, které kladou vejce na pláže ostrova, které jsou velmi znečištěné
plastovým odpadem z moře. Zde proběhla v rámci tohoto projektu uklízecí
akce, při níž bylo posbíráno 520 pytlů odpadků. Pořad byl velmi zajímavý.
O tom svědčilo i velké množství otázek na závěr pořadu. Opět se budeme
těšit na další shledání a na nové záběry z fotopastí.
Tak ahoj, těšíme se na další setkání!!!
Prvňáci, druháci, třeťáci

Kadlín

250, 70… to jsou čísla z deváté společné aktivity rodičů a dětí v programu
Rodina v pohybu, která proběhla v sobotu v areálu selské usedlosti v Kadlíně
u Mšena. 250 kusů motyček a nejrůznějšího hospodářského nářadí zaujaly pozornost nejen dospělých, ale i dětí. Žentour zprovoznili dva dospěláci,
ale i malé děti. Lešetínský kovář v kovárně a kovářská světnice byly velkým
zážitkem. Rozhledna Hradišť se tyčila ve výšce sedmdesáti schodů. Počasí
letní, cesta akorát dlouhá a zážitek velký.
Jana a Pavel Maškovi

Studánka

Studánka U skokana si zavolala posily v podobě zdatných páťáků, které
vyrazily v plné polní do Nedamova. Zabahněná, zapadaná a zarostlá studánka prokoukla a je teď pěkně usazená vedle hráze Černého rybníka. Je
zdrojem vody pro všechno živé, jen pro člověka je její voda nevhodná.
Děti zjistily, že vyčistit studánku dá pořádnou práci. Ale ten výsledek
stojí za to! Díky páťáci!
Jana Mašková

Dojmy některých žáků:
Projekt Green Life má také protipytlácký oddíl, který rozmisťuje fotopasti po
pralese, odhaluje a chytá pytláky. Také nám říkali o projektu Blue Life, který
se zabývá pozorováním mořských živočichů, čištěním ostrova a ochranou želvích vajec.
Vojtěch Stránský
Nejvíce se mi líbila medvědice s medvědem. Také fotky ze sběru plastových
odpadků. Nasbírali 520 pytlů odpadu, aby tu želvy mohly klást vajíčka. Jsem
ráda, že vím, že jsou takoví lidé, kteří chrání zvířata.
Rebeka Velebná
Bylo to hezké a taky smutné. Věřili byste tomu, že lidé dokážou být opravdu zlí,
třeba pytláci, kteří zabíjejí zvířata nebo kradou želvám vajíčka. Lidé házejí do
moře odpad. Lidi, nebuďte tak zlí a koukněte si do duše a pomáhejte! Green
Life děkujeme.
Barbora Malčíková
Mě to moc bavilo a chtěl bych se přihlásit do protipytlácké hlídky, ale až budu
dospělý, teď je mi 9 let. Doufám, že na mě budou rodiče pyšní. Co tam bylo za
zvířata? Opice, tygři, ptáčci, medvědi, šimpanzi, vydry, želvy, krokodýli. A také
tam čistili pláže.
Daniel Kováč
Bylo to úžasné. Zachraňují přírodu. Šli byste raději do cirkusu nebo do lesa? Já
bych si vybral les. Můžeme tam vidět spoustu divokých zvířat.
Petr Sloup
Moc miluju zvířata. Příroda je to nejhezčí, co může existovat. V přírodě poznáš
lásku a krásu. Je moc smutné, že zvířat je málo i kvůli pytlákům. Jsou to nejhorší, co může existovat. Je nádherné, co zvířata dokážou. Jsem moc ráda,
že jim můžeme pomoci přežít.
Viktorie Hamiová
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Český den proti rakovině

Český den proti rakovině je nejstarší sbírka v ČR, která se pravidelně koná
již od roku 1996. Cílem této sbírky je přinést veřejnosti informace o prevencirakoviny prostřednictvím rozdávaných letáčků a za nabízené žluté
kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na boj proti rakovině – na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu
onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center.
10. května proběhl již 21. ročník a hlavním tématem letošní sbírky byla
nádorová onemocnění hlavy a krku (nádory ORL). Základní škola Dubá
se stejně jako v předchozích letech do této akce zapojila. Prodejem žluté kytičky s modrou stužkou tak přispěla na sbírkový účet částkou přes
3 000 Kč. Všem, kteří dvacetikorunu věnovali, moc děkuji.
Mgr. Miroslava Sochová

Vaření

V pondělí 15. května se v rámci projektu Skutečně zdravá škola uskutečnil aktivní seminář
pro kuchařky z Ekoškoly Dubá. Lektorkou semináře byla Ing. Kateřina Halamová, Ph.D., která
nejprve v krátkém teoretickém vstupu seznámila
účastnice s problematikou zdravého stravování
v globálním hledisku a následně s významným
posláním zdravého stravování právě ve školních jídelnách.
Následovala praktická ukázka přípravy pokrmů, které významně obohatí jídelníček školní kuchyně. Školní jídelna Ekoškoly Dubá vlastní
certifikát Zdravá školní jídelna, takže vaření například z pohanky, jáhel, kuskusu… není nic nového. Kuchařinky se ale seznámily s možnostmi
zdravého dochucování jídel, a tak se těšíme na
chutné mňamky.
Na závěr semináře proběhla degustace uvařených jídel, kterou navštívili rodiče a veřejnost.
Všichni si pochvalovali a dokonce žádali o recepty případně kurz vaření pro rodiče. Super
nápad!
Děkujeme všem za účast a paní lektorce za
nápady.
Mgr. Jana Mašková

Šváb

Už jen při tomto slově se někteří nevědomí otřesou. Ale opravdu není proč. V chovatelském
kroužku naší školy se díky Vojtovi Volejníkovi
ubytovali švábi madagaskarští. Zajímavá zvířátka, která se dají „pochovat“ na rozdíl od běžných
švábů. Jeden z největších švábů na světě s charakteristickými syčivými zvuky při vyrušení. Nelétá, přesto pomocí speciálních přísavek na nohou
dokáže lézt po hladkých stěnách a sklech. V teraristice si vydobyl postavení jak domácího mazlíčka, tak krmného hmyzu pro šupináče.

Zbytky

Už se stalo tradicí, že koncem dubna proběhne na naší škole ekologická aktivita ŽÁROŠ (ŽÁci-ROdiče-Škola). Letošní aktivita měla dvě části.
V rámci projektu Menu pro změnu (ve kterém je
škola zapojena už druhým rokem) proběhlo dopoledne vaření ze zbytků jídla, které si děti donesly
z domova. Vznikaly vaječné pomazánky, ovocné
nápoje a ovocné kaše, jednohubky a knedlíky
ve vajíčku, okurkové šťávy, chleba ve vajíčku...
Všechno si děti připravovaly ve škole a proběhly
vzájemné ochutnávky. Dokonce i v kanceláři školy! A že to byly mňamky!

Den rodiny

V sobotu 13. května pořádal Klub malých Dubáčků další ročník Dne rodiny v Klubovém domě.
O zábavné rodinné odpoledne se nám postarali
– Sboráček, Fotoklub Dubá, Policie ČR, rybářský kroužek, Divadlo Krabice Teplice. Kdo přišel,
mohl si vyzkoušet vytvořit pískové mandaly, origami skládačky a zahrát si v turnaji stolního tenisu. Děti během odpoledne uvítaly malování na
obličej a na závěr akce jsme si i zacvičili.
Děkujeme sponzorům – Město Dubá, Pizzerie Kino Dubá, Lesy ČR a všem účinkujícím, kteří
pomohli vytvořit báječnou atmosféru.
Vyšínová

Klub malých Dubáčků, z. s.
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Ve středu 26. dubna se III. a IV. třída vydala
v rámci výuky Člověk a svět na Horu Říp. V tomto
předmětu jsme se seznámili s pověstmi. A právě
Pověst o praotci Čechovi rozhodla o této exkurzi na horu Říp. Počasí nám sice nepřálo, byla
zima a pršelo, ale nám to cestovní a poznávací
náladu nezkazilo. Statečně jsme stoupali vzhůru
po stopách praotce Čecha. Stanuli jsme na vrcholu Řípu, prohlédli si románskou Rotundu sv.
Jiří a svatého Vojtěcha, která patří mezi nejstarší
dochované stavby v Česku, očaroval nás krásný,
i když trochu podmračený, výhled do kraje. Také
jsme se na vršku hory občerstvili, pokoupili upomínkové předměty a trochu zmrzlí a zmoklí jsem
se vydali k domovu. Těšíme se na další výlety.
Třeťáci a čtvrťáci

Co bylo cílem této aktivity? Ukázat dětem,
jak využít zbytky jídla z domácnosti, které velmi
často končí v popelnici. Děti z naší školy už ale
ví, že plýtvání jídlem není správný směr v šetrném chování vůči přírodě. Učitelé společně se
Sdružením TEREZA a GLOPOLISEM cíleně již
druhým rokem působí na vědomí dětí i dospělých
v otázkách plýtvání jídlem a úspěšně se daří měnit vztah zúčastněných k jídlu, k potravinám a jejich zpracování.
Mgr. Jana Mašková

otevírací doba: 1. 5. – 30. 6.
klub
zahrada
po – čt
8.00 – 12.30 16.00 – 18.00
pá
zavřeno
16.00 – 18.00
so, ne
14.00 – 18.00

U nás se bude mít jako ve vatě. Získal si
všechny děti. Přijďte se podívat.
Jana a Pavel Maškovi

Exkurze
na horu Říp

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

Zahrada v areálu
mateřské školy

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.

Kult ura

Fotoklub Dubá
vystavuje

Galerie pošta v Dubé připravila na červen výstavu fotografií členů Fotoklubu Dubá. Každý z fotografů – Pepa Středa, Zdeněk Vondráček, Lucie
Heringová, Zuzana Martínková, Helena Ranglová, Richard Rangl a Václav Zýval – se představí něčím zajímavým, typickým či netypickým ze
své tvorby. Šíře námětů a témat jistě poskytne
návštěvníkům možnost vybrat si právě to, co je
zaujme, co uspokojí jejich představu o krásnu,
či co je inspiruje.

ČESKÁ LÍPA

Jiráskovo divadlo
19. 6. 19:00 DROBEČKY Z PERNÍKU
Komedie inspirovaná skutečným příběhem.
Vstupné: 400 Kč
KD Crystal
25. 6. 19:00 Tomáš Klus
Vstupné: 490 Kč
Vlastivědné muzeum
10. 6. XIV. muzejní noc
Ukázky řemesel, tvůrčí dílny...
Ambit – hlavní výstavní prostor
1. 6. – 31. 8. Ivan Kelly Köhler – fotografie
Galerie Jídelna
do 3. 8. Luděk Paprskář – obrazy a PC grafika
Galerie Chodba
do 31. 12. 2017 Jan Komárek
Souborná výstava sochařského díla
Tomáš Klus a jeho cílová skupina
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Maštálkova výstavní síň
do 18. 6. Rolník František Kněžík a ti druzí
28. 6. – 17. 9. Válka a revoluce

DOKSY

Památník K. H. Máchy v Doksech
do 26. 7 Kateřina Černá
Výstava linorytů, knih a loutek.
do 29. 10. Karel Hynek Mácha
výstava – pomníky, sochy, náhrobky.
do 29. 10. Ilustrátor Máje Jan Zrzavý

ÚŠTĚK

Galerie U brány
do 30. 6. Viktor Žuk a N. Katernoga – Obrazy
a keramika
1. 7. – 1. 9. Tomáš Bím – Grafiky
výběr z tvorby význačného výtvarníka a grafika

Vernisáž výstavy se bude konat v pátek
9. června od 18 hodin a výstava potrvá do soboty 8. července. Možnost navštívit Galerii Poštu
mají zájemci vždy v sobotu a ve středu od 9 do
11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin. Jiný termín
prohlídky je možné si dohodnout na telefonním
čísle 607 138 832.
–myš–

Rekapitulace TJ Slavoj

18. kolo: TJ Slavoj Dubá x TJ Spartak ČKD
Žandov 3:1 (2:1)
Termín: Sobota 22.4.2017 13:30 hod.
Rozhodčí: Miroslav Folk – Josef Táborský, Milan Nguyen
Branky: 20., 90. Miloslav Vokolek, 40. Martin Šverma
ŽK: 68. Miloslav Vokolek
Sestava Dubé: Tomáš Dvořák (GK), Jakub Sloup,
Jan Jeništa (c) (80. Jaroslav Švec), Josef Rejzek, Miroslav Soukup (90. František Franěk), Lukáš Šembera, Jan Kamarád, Milan Heptner (68.
Ferdinand Hanuš), Luboš Wagenknecht, Martin
Šverma, Miloslav Vokolek
Náhradníci, kteří nezasáhli do hry: Libor Drunecký, Lukáš Šíma
Vedoucí mužstva: Jaroslav Horyna, Trenér: Jakub Fliegel, Lékař/zdravotník: Karel Šedivý
Hodnocení trenéra: Zatím náš nejlepší týmový výkon proti nejtěžšímu soupeři, se kterým
jsme na jaře hráli. Musím uznat, že Žandov na
našem hřišti ukázal své nesporné kvality a jsem
velmi rád, že si z našeho hřiště neodvezl žádné
body. Tímto jsme naši neporazitelnost na našem
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domácím hřišti protáhli na 5 zápasů, za co jsem
velmi rád. Musím poděkovat hráčům za dodržení
taktických úkolů a za bojovný výkon. Bylo důležité, abychom pohlídali nebezpečné křídelní hráče
Žandova. To se nám do posledního puntíku dařilo
plnit, což byl základ důležité domácí výhry.
19. kolo: SK Družba Bukovany x TJ Slavoj
Dubá 0:3 (0:2)
Termín: Neděle 30.4.2017 16:00 hod.
Rozhodčí: Pavel Klimt – František Löffelmann,
David Chládek
Branky: 13. Martin Šverma, 39. Jan Kamarád,
59. Miloslav Vokolek
Sestava Dubé: Tomáš Dvořák (GK), Jakub Sloup,
Jan Jeništa (c), Josef Rejzek, Miroslav Soukup,
Jaroslav Švec (64. Lukáš Šembera), Jan Kamarád, Milan Heptner (75. František Franěk), Ferdinand Hanuš (24. Luboš Wagenknecht), Martin
Šverma, Miloslav Vokolek
Náhradníci, kteří nezasáhli do hry: Libor Drunecký, Martin Beneš
Vedoucí mužstva: Jaroslav Horyna, Trenér: Jakub Fliegel, Lékař/zdravotník: Karel Šedivý
Hodnocení trenéra: Bukovany jsou na domá-

Sport
cí půdě těžkým soupeřem. S obtížným terénem
jsme se velmi dobře poprali. Na rozdíl od Horní
Police jsme už věděli, jak máme na tomto terénu
hrát – nic fotbalového nevymýšlet, pokusit se hrát
na brejky, popřípadě dát gól ze standartní situace a samozřejmě žádný gól neinkasovat. Naše
mužstvo odehrálo dobré utkání, soupeře jsme
do vyložené akce nepustili a zodpovědně jsme
odbránili všechny soupeřovi standartní situace.
Co mě těší, tak je bojovnost teamu, nevypustili
jsme žádný souboj, hráli jsme jako jeden team,
který chce na hřišti nechat 100% výkon a tento
zápas vyhrát. Což se nám povedlo a vezeme tři
body do Dubé!
20. kolo: TJ Slavoj Dubá x FK Lokomotiva
Kravaře 3:2 (3:1)
Termín: Sobota 6.5.2017 14:00 hod.
Rozhodčí: Miroslav Folk – Jiří Mengr, Pavel
Klimt
Branky: 2., 20. Luboš Wagenknecht, 15. Milan
Heptner – 33., 84. Šubrt David
ŽK: 25. Jan Jeništa, 62. Lukáš Šembera,

70. Jan Kamarád
Sestava Dubé: Tomáš Dvořák (GK), Jakub Sloup,
Jan Jeništa (C), Martin Beneš, Ferdinand Hanuš,
Jaroslav Švec (89. Libor Drunecký), Jan Kamarád, Milan Heptner, Lukáš Šembera (82. Lukáš
Šíma), Martin Šverma, Luboš Wagenknecht (55.
Josef Rejzek)
Vedoucí mužstva: Jaroslav Horyna, Trenér: Jakub Fliegel, Lékař/zdravotník: Karel Šedivý
Hodnocení trenéra: S Kravařemi jsme očekávali velmi těžké utkání, které bude hodně náročné
na fyzickou kondici. Podařila se nám na jedničku
první 20 minutovka, ve které jsme dokázali vsítit tři branky a Kravaře jsme víceméně nepustili
k balonu. Poté jsme polevili v koncentraci a opět
naší hloupou chybou jsme darovali soupeři gól,
kterým jsme soupeře dostali na koně a Kravaře převzali otěže zápasu do svých rukou. Ve
druhém poločase jsme očekávali, že budou mít
Kravaře tlak a budou chtít utkání ještě zvrátit na
svou stranu. Naše obranná fáze fungovala na
jedničku a všechny rychlé náběhy jsme dokázali

V sobotu 13. května 2017 se konalo II. kolo Národního poháru TKF a Pohár nadějí TKF.Do Prahy – Kobylis přijelo 8 týmů z Prahy, Teplic, Ústí
nad Labem, Brna, Olomouce a také z Dubé. Tentokráte se sešel rekordní počet účastníků všech
věkových kategorií, tak se soutěž protáhla až do
večera, KK Beringin se zúčastnil v počtu 21 závodníků.
Výsledky KK Beringinu:
II. kolo Národního poháru TKF
Kata mladší žákyně 2009-2008.
1. Hrušková Claudie
3. Zabilanská Natálie
4. Velebná Rebeka
Kata mladší žáci 2007-2006
1. Hruška Marek ml.
Kata starší žákyně 2005-2004
1. Hrušková Natálie
Kata seniorky 21 let a starší
4. Velebná Adriana
Kata senioři 21 let a starší
1. Hruška Marek
Kata TEAM mladší žáci 2010 a ml.
1. Veselý Matyáš, Dlouhý Daniel, Velebný Tobiáš
2. Srbek Adam, Dlouhý Daniel, Velebný Tobiáš
Kata TEAM mladší žáci/žákyně2009-2008 MIX
1. Velebná Rebeka, Zabilanská Natálie, Hrušková Claudie
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výborně odbránit až do 84. minuty, kdy Kravaře
dali kontaktní gól na 3:2. Naštěstí jsme dokázali
utkání odbojovat až do minuty 90 a naší domácí neporazitelnost jsme prodloužili na 6 zápasů.
Chtěl bych pogratulovat našim 3 hráčům: Lubošovi Wagenknechtovi, Lubomíru Wagenknechtovi a Miroslavu Soukupovi, kteří v neděli odběhli pražský maraton (42,195km) ve výborných
časech. Jsme na chlapy ve Slavoji hrdí, že to
zvládli.
21. kolo: TJ Slavoj Dubá x Spartak Dubice
0:2 (0:1)
Termín: Sobota 13.5.2017 14:00 hod.
Rozhodčí: Mário Ďörď – Pavel Jankech, Ladislav Böhme
Branky: 24. Škach Pavel, 93. Gorol Anto
ŽK: 51. Ferdinand Hanuš
Sestava Dubé:
omáš Dvořák (GK), Jakub Sloup (63. Martin
Beneš), Jan Jeništa (c), Josef Rejzek, Miroslav
Soukup (46. Ferdinand Hanuš), Lukáš Šembera
(63. Jaroslav Švec), Jan Kamarád, Milan Heptner

KK Beringin

2. Velebná Rebeka, Knap Miroslav, Rejholec
Tomáš
Kata TEAM mladší žáci 2009-2008
2.Hrabě Jan, Slovák Jakub,Janďourek Jakub
3. Slovák Jakub,Janďourek Jakub, Zabilanský
Dominik
Kata TEAM mladší žáci 2007-2006
3. Středa Josef, Hruška Marek,Vydra Sebastian
Kata TEAM mladší žáci/žákyně 2007-2006 MIX
2. Hrušková Natálie, Hrušková Claudie, Hruška Marek
Kata TEAM seniorky/senioři
2. Rejholec Tomáš, Slováková Dana, Velebná
Adriana
ENBU MIX mladší žáci/žákyně 2007-2006
1. Hruška Marek, Středa Josef
ENBU MIX starší žáci/žákyně 2005-2004
1. Hrušková Natálie, Hruška Marek
KIHON KUMITE mladší žákyně 2010-2008
1. Hrušková Claudie
KIHON KUMITE mladší žáci 2007-2006
1. Hruška Marek
JYU IPPON KUMITE mladší žáci 2007-2006
3. Hruška Marek
JYU IPPON KUMITE starší žákyně 2005-2004
1. Hrušková Natálie
KUMITE senioři 21 let a starší
1. Hruška Marek

(73. Lubomír Wagenknecht), Luboš Wagenknecht
(84. František Franěk), Martin Šverma, Miloslav
Vokolek
Vedoucí mužstva: Jaroslav Horyna, Trenér: Jakub Fliegel, Lékař/zdravotník: Karel Šedivý
Hodnocení trenéra: Velmi těžký zápas s Dubicí,
která byla v tomto zápase lepším týmem a zcela zaslouženě vyhrála. Naši hráči byli pozdě v soubojích,
nedali jsme si dvě po sobě jdoucí přesné přihrávky,
měli jsme těžké nohy a Dubice nás i v 11 lidech přehrála. Myslel jsem si, že když v druhém poločase
vystřídáme 5 hráčů, tak fyzicky Dubici uběháme.
Bohužel se to nestalo, Dubice nadále držela balon
a my jsme běhali bez balonu, což nás samozřejmě ve slunném počasí stálo hodně sil. Když jsme
měli balon na kopačce, tak jsme ho hned bezmyšlenkově odevzdali. S touto hrou se nedá myslet na
vítězství. Chyběla nám odvaha cokoliv vymyslet.
Dubice byla chytřejším a odvážnějších mužstvem
a zaslouženě vyhrála. My si z tohoto zápasu musíme vzít ponaučení, aby se už takový průběh utkání
neopakoval.
Jakub Fliegel

Pohár nadějí TKF
KIHON mladší žáci 2011-2010
1. Dlouhý Daniel
2. Srbek Adam
3. Velebný Tobiáš
4. Veselý Matyáš
I když jsem tentokráte měla zážitky ze soutěže zprostředkované, všichni se shodovali v tom,
že soutěž byla časově náročná (mezi jednotlivými vystoupeními čekali závodníci i několik
hodin). Nakonec se všichni statečně poprali s trémou i únavou a předvedli kvalitní výkony ve svých věkových kategoriích. Gratulujeme
medailistům a všem svěřencům trenéra Marka
Hrušky děkujeme za účast a reprezentaci města
Dubá. Velký dík patří i rodičům, kteří podporují
své děti nejen finančně, ale i svou přítomností na
závodech nebo trénincích. Někteří se přidali, po
vzoru svých dětí začali trénovat a nyní i závodit.
K tomu je potřeba pořádná kuráž!
Kateřina Janďourková
Na soutěži Prague Open Cup, konané
26. března 2017 se umístila slečna
Natálie Hrušková v kategorii Jyu Ippon
Kumite byla na krásném 1. místě.
Omlouvám se za překlep v minulém článku.
Kateřina Jaďourková
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