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Těšíme se na viděnou
v Autokempu Dubá-Nedamov
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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, hned v úvodu bych vás chtěla informovat o úspěchu,
kterého jsme jako město dosáhli v prestižní soutěži o Zlatou popelnici za
rok 2016. Díky výtěžnosti 44,5 kg vytříděného plastu, papíru, skla a nápojových kartonů na jednoho obyvatele se nám poštěstilo dostat se po kratší
pauze opět mezi finalisty této soutěže, jejímiž vyhlašovateli jsou autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a. s. a Liberecký kraj. Samotnou soutěž
jistě není třeba sáhodlouze přestavovat, neboť úspěchů v ní jsme dosáhli
již mnoho a každý rok jsme vás o nich informovali na stránkách městského
zpravodaje. Organizátoři se letos poprvé rozhodli rozdělit soutěžící ne do
dvou kategorií, jak bylo zvykem, ale hned do čtyř, a to obce do 500 a nad
500 obyvatel a města do 3 500 a nad 3 500 obyvatel. Dubá se v kategorii
měst do 3500 obyvatel umístila na krásném čtvrtém místě, což je podle
mne velký úspěch, kterého jsme dosáhli díky všem občanům, kteří přistupují k problematice odpadového hospodářství zodpovědně a třídí odpady.
O tom, že máte zájem třídit odpady svědčí i fakt, že na základě požadavků
ze strany občanů vznikla v letošním roce dvě nová stanoviště pro kontejnery na tříděný odpad, a to za Restaurací U Nováků (plast a papír) a nahoře
v Zahradní ulici (prozatím plast, počítáme také s umístěním papíru). Zároveň jsme rozšířili stanoviště v Nedamově na parkovišti pod autokempem,
kam jsme přidali druhý kontejner na plast a zároveň dvě nádoby 1 100 l na
směsný komunální odpad. O tomto stanovišti a problémech, které tu řešíme, jsme psali v minulém Dubáčku. Ale zpět ke Zlaté popelnici. Do Dubé
jsme přivezli další krásnou broušenou vázu, která nám bude připomínat,
že patříme k těm, jimž záleží na tom, aby odpady, které lze dále zpracovat,
nekončily zbytečně na skládce.
Druhým tématem, o kterém bych se chtěla zmínit, je sušárna chmele,
u níž v současné době pokračují práce na odvodnění celého objektu. Zároveň probíhají avizované práce uvnitř sušárny, kde dojde k odstranění narušených omítek a vybudování sociálního zařízení. Ráda bych připomněla,
že v letošním roce můžeme do sušárny investovat téměř tři miliony korun,
neboť milion korun jsme získali od Libereckého kraje, milion půjde z městského rozpočtu a částkou ve výši 800 tisíc korun nám přispěje Ministerstvo
kultury ČR z Programu záchrany architektonického dědictví. Cílem renovace sušárny chmele, je vytvořit krásné a zajímavé místo, které bude sloužit
našim občanům, ale zároveň se nám díky němu podaří do Dubé přilákat
turisty, kteří jsou základním stavebním kamenem cestovního ruchu v celé
naší oblasti. Projekt na obnovu sušárny chmele je nastaven tak, aby do

budoucna sloužila všem napříč generacemi a zároveň se stala ještě výraznějším prvkem našeho města i celého kraje.
Letní sezóna je v plném proudu, dosavadní teplé dny přilákaly do našeho Autokempu Dubá-Nedamov řadu milovníků koupání a opalování. Autokemp však nenabízí jen koupaliště a ubytování, ale také zábavu a kulturu,
proto bych vás všechny chtěla pozvat na blížící se druhý ročník Sportovních
her, které se zde konají v sobotu 15. července od 10 hodin. Poměřit své síly
zde můžete např. v nohejbalu, vrhu koulí, zdvihu činky, přetahování lanem,
skákání v pytli, běhu v písku a dalších disciplínách, které jsou určené nejen
pro dospělé, ale také pro děti. Pozvánku najdete uvnitř Dubáčku.
Další tradiční akcí, na níž bych vás rovněž chtěla pozvat jsou Mezinárodní jazzové dny Dubá – Nedamov, které se konají ve dnech 11. a 12. srpna a o jejichž přesném programu budete informování na plakátech, na webových stránkách www.mestoduba.cz a na našem facebookovém profilu.
Zároveň bych vás chtěla pozvat do letního kina v Nedamově, jehož program
je sestaven tak, aby byl vhodný pro celou rodinu a nabízí po celé léto řadu
hezkých filmů s českým dabingem.
Závěrem bych vám chtěla popřát pohodové letní dny plné slunce, tepla, zábavy a těm z vás, kteří se chystají na dovolenou, ať už na území
naší republiky nebo do zahraničí přeji, ať se jim dovolená vydaří a hlavně, ať se v pořádku vrátí zpět plní nezapomenutelných zážitků. Zkrátka
– krásné léto.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

Další tematické setkání

v rámci projektu Nemusí to býti nuda, když se spojí Mirsk a Dubá – aplikace dobré praxe do řízení obcí
V pořadí druhá setkávací aktivita realizovaná správě se sídlem ve městě Świeradów Zdrój. Po ganizací měst) měla možnost získat informace týprostřednictvím dotačně podpořeného projektu přivítání a zahájení tematického setkávacího dne kající se obecních lesních území, jejich ochrany
Nemusí to býti nuda, když se spojí Mirsk a Dubá následovala exkurze po Městském úřadě Města a využití, turistických stezek na jejich území. O
– aplikace dobré praxe do řízení obcí / Nie musi Mirsk, kde průvodcem byl samotný pan starosta odbornou prezentaci včetně diskusního bloku se
to być nuda, jak się polączy Mirsk i Duba – stoso- města pan Andrzej Jasiński, který představil úřad postaral pan Petr Salawa, zaměstnanec Nadlesní
wanie dobrych praktyk w zarządzaniu gminami, a jeho organizační strukturu v úředních hodinách správy. Vzhledem k průřezovému tématu „SpoluCZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000789, se usku- a plném provozu. Další fáze tematického setká- práce zaměstnanců Infocentra cestovního ruchu
tečnila dne 19. 06. 2017 v partnerském Městě vacího dne byla ve znamení odborné prezenta- v Dubé a Mirsku“, které při setkávací aktivitě neMirsk. Osmičlenná skupina účastníků z Čech, ce na téma Hospodářská činnost – lesy, která bylo opomenuto, byla komentována i možnost
společně s koordinátorkou projektu Barbarou se uskutečnila v sídle Nadlesní správy ve Świe- společné prezentace území. Rozvojový potenciVítkovou a tlumočnicí Dagmar Rubešovou, se radów Zdrój. Šestnáctičlenná skupina účastníků ál při společném plánování společného balíčku
potkala se svými kolegy zastupujícími stejnou složená ze zástupců obou měst (zaměstnanců atraktivit území využitelných při propagaci cesprofesi na městském úřadě v Mirsku a v Nadlesní městských úřadů, samosprávy, ale i zástupců or- tovního ruchu byl diskutován také během spo-
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lečného výletu do přírody, oblasti Jizerských hor,
kdy skupina českých i polských kolegů vyjeli lanovkou na Stóg Izerski a po červené stezce byla
pěší túrou překonána Polana Izerska a po překrásných výhledech do krajiny a seznámení se
čistou přírodou Jizerek na polské straně hranice
byl dosažen cíl společného výšlapu, a to Jizerská
rašeliniště. Velice příjemné společné chvíle byly
zakončeny společným pozdním obědem, kde byl
i za účasti pana starosty Města Mirsk vyhodnocen druhý společný tematický den. Další setkání
partnerských měst, tentokrát především na témata jako je místní rozvoj, plánování obou měst
v oblasti řízení škol a sociální politika, atd. je plánováno na 10. - 11. 07. 2017 v Dubé.
Český příspěvek připravila
Ing. Barbara Vítková

Usnesení z veřejného
zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 6/2017 ze dne 22. června 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:

VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 6/2017 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha.

1) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele zápisu paní Alenu Buřtovou, ověřovatele zápisu paní Ludmilu Kadlečkovou a paní Gabrielu
Garrihy a zapisovatele usnesení paní Ing. Lucii
Dostálovou.

4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 17/16, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městských nemovitostí – pozemků: části pozemkové parcely parcelní číslo
45/1, trvalý travní porost, o výměře cca 55 m2,
a části pozemkové parcely parcelní číslo 138/1,
trvalý travní porost, o výměře cca 70 m2, v obci
Dubá, katastrální území Nedamov. Přesné výměry a rozsahy pozemků budou upřesněny geometrickým plánem. Jedná se o pozemky, v blízkosti
stavby č.ev. 11 v části obce Nedamov. Bližší podmínky prodeje budou uvedeny ve zveřejněném
záměru.

pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený program veřejného zasedání Zastupitelstva
města Dubá č. 6/2017.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 5/2017 ze dne 25. května 2017, včetně
nedořešených bodů z předchozích usnesení.

pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

Z městské matriky
JUBILEA

Ing. Demian Ivan, Dražejov
Beneš Jindřich, Dubá
Mertin Vladimír, Korce
Krejčová Anna, Dubá

82 let
81 let
82 let
70 let

ÚMRTÍ

Antonín Vágner, Dubá

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát
a s láskou vzpomínat.
Dne 24. 7. 2017 tomu budou dva smutné
roky, co nás navždy opustil můj milovaný
manžel, náš tatínek, dědeček, pradědeček,
bratr, strýc a kamarád pan Josef Chramosta
z Vrchovan. S láskou stále vzpomínají
manželka, děti s rodinami a snacha Jana
s dětmi. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkujeme.
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4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 7/17, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městské nemovitosti – pozemku:
části pozemkové parcely parcelní číslo 1250/5,
trvalý travní porost, o výměře cca 60 m2, v obci
Dubá, katastrální území Korce. Přesná výměra
a rozsah pozemku budou upřesněny geometrickým plánem. Jedná se o pozemek navazující na
pozemky ve vlastnictví žadatele v blízkosti stavby
č.ev. 7 v části obce Korce. Bližší podmínky prodeje budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemných žádostí – složky č. 27/16 a 6/17, vyhlášení
a zveřejnění záměru prodeje městských nemovitostí – pozemků: části pozemkové parcely parcelní číslo 260/2, ostatní plocha (neplodná půda), o
výměře cca 300 m2, a části pozemkové parcely
parcelní číslo 261/1, ostatní plocha (manipulační plocha), o výměře cca 220 m2, v obci Dubá,
katastrální území Deštná u Dubé. Přesné výměry a rozsahy pozemků budou upřesněny geometrickým plánem. Jedná se o pozemky přes
komunikaci naproti stavbám č.ev. 17, č.ev. 18,
č.ev. 22, č.ev. 23 a č.ev. 24 v části obce Deštná.

Dopracovaly pilné ruce,
utichlo navždy předobré srdce.
Očima drahýma se již nepodíváš,
teď klidným spánkem odpočíváš.
Dne 26. 7. 2017 uplyne již 13 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil milovaný pan
Vojtěch Šimo z Dřevčic. Stále vzpomínají
dcera Jana s rodinou a ostatní příbuzní.

Dne 31. 7. 2017 uplyne již 25 let, co nás
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček pan František Pacek z Dřevčic.
Stále vzpomíná manželka, děti s rodinami,
vnoučata a pravnoučata. Kdo jste ho znali,
věnujte mu, prosím, tichou vzpomínku.
Děkuje rodina Packova.

Přístupová komunikace k těmto stavbám i k dalším nemovitostem v této oblasti zůstane i nadále
ve vlastnictví města Dubá. Bližší podmínky prodeje budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městských nemovitostí
– pozemků (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn,
písemná žádost složka č. 3/17): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o pozemkovou parcelu parcelní číslo 878/6, trvalý travní
porost, o výměře 297 m2, pozemkovou parcelu
parcelní číslo 1189/2, ostatní plocha (jiná plocha), o výměře 55 m2, a pozemkovou parcelu
parcelní číslo 1189/3, ostatní plocha (jiná plocha), o výměře 17 m2, v obci Dubá, katastrální
území Zakšín. Strana kupující: manželé pan J.P.
a paní M.P., kupní cena činí 14 760,- Kč plus
správní poplatky, (u pozemků p.p. p.č. 1189/2
a p.p. p.č. 1189/3 bude dále účtováno k částce
2 880,- Kč 21% DPH), vše se splatností nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu
kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení
tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde
k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento
schválený prodej zrušen.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městských nemovitostí
– pozemků (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn,
písemná žádost složka č. 5/17): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o pozemkovou parcelu parcelní číslo 798/1, orná půda,
o výměře 126 m2, a pozemkovou parcelu parcelní
číslo 799/7, orná půda, o výměře 1 044 m2, včetně porostů, v obci Dubá, katastrální území Nedamov. Strana kupující: manželé pan V.D. a paní
I.D., kupní cena činí 35 900,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností nejpozději při podpisu
kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy
a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději
do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje.
Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4f) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městské nemovitosti
– pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn,
písemná žádost složka č. 25/16): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o pozemkovou parcelu parcelní číslo 1250/5, trvalý
travní porost, o výměře 341 m2, včetně porostů,
v obci Dubá, katastrální území Korce. Strana kupující: manželé pan M.Š. a paní J.Š., kupní cena
činí 18 140,- Kč plus 21% DPH, plus správní poplatky, vše se splatností nejpozději při podpisu
kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy
a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření
předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený
prodej zrušen. Dále bude zároveň v kupní smlouvě zřízeno věcné břemeno služebnosti týkající
se práva bezplatného a neomezeného přístupu
a příjezdu k pozemkům (stavební parcele parcelní číslo 30/6, jehož součástí je stavba č.ev. 8
v části obce Korce, a stavební parcele parcelní
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číslo 30/7, jehož součástí je stavba č.ev. 7 v části
obce Korce, vše v obci Dubá, katastrální území
Korce), které jsou ve vlastnictví třetích osob, a to
přes prodávaný (zatížený) pozemek s oprávněním pro uvedené oprávněné pozemky a stavby.
Jednorázová finanční náhrada za zřízení práv
odpovídajících věcnému břemeni služebnosti je
sjednána v celkové výši 100,- Kč bez DPH.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4g) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva směnu nemovitostí – pozemků (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná
nabídka složka č. 4/17), 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, 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, vše v obci
Dubá, katastrální území Zakšín. Vzhledem k tomu, že směňované pozemky jsou téměř stejné
výměry, a tudíž téměř stejné hodnoty, bude tato
směna pozemků provedena bez dalšího finančního vyrovnání.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4h) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti uzavřít smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu číslo IP12-4007457/VB 02, CL-Dubá, Za Hřištěm ppč.
427/18, přípojka NN, mezi městem Dubá (budoucí strana povinná) a společností ČEZ Distribuce,
a.s., Děčín (budoucí strana oprávněná), která se
týká umístění a provozování nového zařízení distribuční soustavy – uložení zemního kabelového
vedení NN v rozsahu 35 m2 (58 běžných metrů),
na části městské nemovitosti – pozemku pozemkové parcele parcelní číslo 427/19, v obci Dubá,
katastrální území Dubá. Jednorázová finanční náhrada za zřízení práv odpovídajících věcnému břemeni služebnosti je sjednána ve výši
1 000,- Kč bez DPH. Budoucí strana oprávněná
hradí všechny související poplatky.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5a) VZALO NA VĚDOMÍ po projednání ve finančním výboru zastupitelstva předložený rozbor hospodaření příspěvkové organizace města
Dubá – Základní škola Dubá ke dni 31. 12. 2016,
viz příloha.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva účetní závěrku s kladným hospodářským výsledkem Základní školy Dubá, příspěvková organizace, ke dni 31. 12. 2016 ve výši
70 299,12 Kč.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva převod tohoto kladného hospo-

dářského výsledku na účet Hospodářský výsledek minulých let této příspěvkové organizace.
ULOŽILO na návrh finančního výboru zastupitelstva Základní škole Dubá řádné účtování
o fondech, aby bylo zajištěna řádná tvorba a finanční krytí vykazovaných fondů.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5b) VZALO NA VĚDOMÍ po projednání ve finančním výboru zastupitelstva předloženou výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace města Dubá – Mateřská škola Dubá ke dni
31. 12. 2016, viz příloha.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva účetní závěrku s kladným hospodářským výsledkem Mateřské školy Dubá, příspěvková organizace, ke dni 31. 12. 2016 ve výši
18 314,87 Kč.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva převod tohoto kladného hospodářského výsledku do fondu rezervního této příspěvkové organizace.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5c) SOUHLASILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva se zaúčtováním výsledku hospodaření města Dubá na účet výsledku hospodaření
minulých účetních období za rok 2016 z hlavní
činnosti ve výši 185 293,94 Kč a vedlejší hospodářské činnosti (organizační složky města Dubá
Městské lesy Dubá a Autokemp Nedamov) za rok
2016 ve výši 1 552 115,62 Kč.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva Účetní závěrku města Dubá sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016, viz příloha.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5d) VZALO NA VĚDOMÍ po projednání ve finančním výboru zastupitelstva předloženou zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření města Dubá
za rok 2016, vypracovanou Krajským úřadem Libereckého kraje, odbor kontroly, viz příloha.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva závěrečný účet města Dubá za rok
2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 1

komentář starostky: V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, byl sestaven závěrečný účet města Dubá za rok 2016.
Rozpočet města pro rok 2016 byl schválen na
veřejném jednání městského zastupitelstva dne
10. 12. 2015 bod 5b-11/2015.
Příjmy celkem po konsolidaci
Schválený rozpočet: 32 449 000,- Kč
Rozpočet po změnách: 41 266 300,- Kč
Výdaje celkem po konsolidaci
Schválený rozpočet: 35 449 000,- Kč
Rozpočet po změnách: 46 355 300,- Kč
Rozdíl příjmů a výdajů
Schválený rozpočet: - 3 000 000,- Kč
Rozpočet po změnách: - 5 089 000,- Kč
Financování
Schválený rozpočet: 3 000 000,- Kč
Rozpočet po změnách: 5 089 000,- Kč
V průběhu roku bylo Městským zastupitelstvem
schváleno 10 rozpočtových opatření.
Příjmy byly rozpočtovými opatřeními navýšeny
především o získané dotace od krajů a státních

fondů, vyšší výběr daní a zapojení 1 milionu Kč z
hospodářské činnosti. Výdaje byly upraveny především o akce související s přijatými dotacemi,
a to v paragrafech – silnice a ostatní pozemní
komunikace, obnova památek a pohřebnictví. Na
straně výdajů byl původně schválený rozpočet
naplněn na straně výdajů na 134 % a upravený
rozpočet na 96 %.
Skutečný výsledek hospodaření za rok 2016 je:
Příjmy celkem
42 226 404,69 Kč
Výdaje celkem
44 099 815,10 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů - 1 873 410,41 Kč

výboru zastupitelstva týkající se stavu finančních
prostředků města Dubá na bankovních účtech ke
dni 31. května 2017, který byl na hlavní činnosti 8 milionů 872 tisíc Kč, celkové finanční prostředky na účtech města Dubá byly 11 milionů
285 tisíc Kč, hospodaření města Dubá za leden
až květen roku 2017 skončilo kladným výsledkem
ve výši 2 miliony 905 tisíc Kč.

Účetní zisk v hospodářské činnosti
byl za rok 2016
1 552 115,62 Kč z toho:
Městské lesy Dubá 1 584 644,20 Kč
Autocamp Nedamov - 32 528,58 Kč
Účetní zisk z hlavní činnosti byl k 31. 12. 2016
185 293,94 Kč

komentář starostky: Na straně příjmů je navýšena položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 525 tisíc Kč o dotace pro
hasiče a paragraf 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o 34 tisíc Kč o úhrady od pojišťoven.
Na straně výdajů paragraf 5512 Požární ochrana – dobrovolná část o výši odpovídající navýšení příjmů tj. o 559 tisíc Kč. Dále na straně výdajů je navýšen paragraf 3722 – Sběr a svoz
komunálních odpadů na předfinancování dotace
na kompostéry pro občany. Celkem se strana
příjmů zvyšuje o 559 000,- Kč a strana výdajů
o 1 657 000,- Kč. Plánovaný schodek letošního
rozpočtu se navyšuje o 1 098 000,- Kč na celkových -6 681 000,- Kč a bude kryt z finančních
prostředků na účtech města.

Výdaje města sloužily k zajištění nutných provozních výdajů spojených s chodem celého správního území, bylo pamatováno také na výdaje dlouhodobého charakteru. Město eviduje seznam
akcí nad rámec běžných výdajů uskutečněných
v tomto roce 2016 za celkem 16 404 000,- Kč.
Z celkem 57 akcí je možné jmenovat například:
Rekonstrukce ulice Školní 3 933 000,- Kč, Slávie –
sál, TZB a elektro, projekty 3 747 000,- Kč, Chodníky – III.etapa bezbariérovosti 3 226 000,- Kč,
Oprava střešního pláště na čp. 192 – Pošta
1 798 000,- Kč, oprava hřbitovních zdí – Dubá
842 000,- Kč, Výměna oken na budově čp. 46 –
byty 524 000,- Kč, Dubá – čp.139, nátěr střech,
komíny, kotel, podlaha 302 000,- Kč
Finanční prostředky města k 31. 12. 2016:
Běžné účty:
Česká spořitelna
4 374 000,- Kč
Ostatní běžné účty 2 227 000,- Kč
Sociální fond
50 000,- Kč
Účet hospodářské činnosti
4 168 000,- Kč
Pokladna hospodářské činnosti
31
000,- Kč
Finanční prostředky celkem 10 850 000,- Kč
Město Dubá má zřízeny dvě příspěvkové organizace – Základní školu Dubá a Mateřskou školu Dubá.
Základní škola skončila účetní rok 2016 se ziskem 70 299,12 Kč.
Mateřská škola skončila účetní rok 2016 se ziskem 18 314,87 Kč.
V obou příspěvkových organizacích provedl finanční výbor kontrolu hospodaření.
Součástí závěrečného účtu města Dubá je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, zpracovaná pracovníky Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečný výrok je: Nebyly zjištěny
chyby a nedostatky. Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která
by mohla mít negativní dopad na hospodaření
územního celku v budoucnosti. Tato zpráva je
k nahlédnutí na městském úřadě nebo na internetových stránkách města: www.mestoduba.cz.
Závěrečný účet města byl v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., v platném znění, vyvěšen na
úřední desce i na internetových stránkách města dne 31. 5. 2017.
5e) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
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5f) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočtovou změnu č. 7 rozpočtu
města Dubá na rok 2017, viz příloha.

pro schválení: 9 proti schválení: 0 zdrželo se: 2

6) SCHVÁLILO na návrh paní starostky uzavření Partnerské smlouvy mezi Svazkem obcí
Mikroregion Podralsko a obcemi o zajištění majetkových a provozních náležitostí projektu „Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Podralsko“ dle předloženého návrhu, viz příloha.
POVĚŘILO paní starostku podpisem této
Partnerské smlouvy.
pro schválení: 11 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Partnerská smlouva řeší
zajištění majetkových a provozních náležitostí
projektu předcházení vzniku odpadů, konkrétně
se jedná o kompostéry sloužící ke zlepšení separace biologického odpadu vznikajícího v jednotlivých domácnostech.
7) 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
„Stavební úpravy – Hotel Slávie – Dubá, Dokončovací práce“, kterou je na základě kritéria nejnižší nabídkové ceny nabídka firmy Miloslav Hantych, IČ 42481431, se sídlem Markvartice, Děčín,
nabídková cena činí celkem 4 299 992,05 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 12. 6.
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: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 3

komentář starostky: Předmětem zakázky je
realizace dokončovacích stavebních prací na
opravě sálu a jeho příslušenství, včetně obnovy
vnějších předložených schodišť, instalace venkovní obslužné lávky vzduchotechniky, realizace podlah – izolací a krytin, stropních podhledů,
oprav omítek, obkladů stěn, finalizace sociálního
zařízení včetně zařizovacích předmětů, obnovy
původního vstupu hotelu a průchodu do nádvoří včetně jeho kultivace zřízením dlažby a opravou fasád.
8) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ předložený závěrečný účet Svazku obcí Mikroregion
Podralsko za rok 2016, viz příloha.
9) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ předložený závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj
za rok 2016, viz příloha.
10) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
a) slavnostního vyhlášení výsledků soutěže
„Zlatá popelnice 2016“
komentář starostky: Dne 9. června 2017 jsem
se spolu s naší ekoložkou Zuzkou Martínkovou
na libereckém Ještědu účastnila slavnostního předávání cen finalistům prestižní soutěže
o Zlatou popelnici za rok 2016. Letos poprvé
byla soutěž rozdělena do čtyř kategorií, a to obce
do 500 obyvatel, obce nad 500 obyvatel, města
do 3500 obyvatel a města nad 3500 obyvatel.
Hlavním hodnotícím kritériem bylo množství vytříděného plastu, papíru, skla a nápojových kartonů na jednoho obyvatele, ale posuzována byla
třeba také hustota sběrné sítě. Hodnoceny byly
všechny obce a města Libereckého kraje. V naší
kategorii, tedy mezi městy do 3 500 obyvatel se
Dubá umístila na krásném čtvrtém místě, a to s
výsledkem 44,5 kg vytříděného odpadu na jednoho obyvatele, což je mimo jiné celorepublikový
průměr. Naše město se tak do této soutěže po
dvouleté pauze (přičemž jeden rok soutěž vůbec
vyhlášená nebyla) vrátilo se ctí a já tímto děkuji všem občanům, kteří přistupují k problematice
odpadového hospodářství poctivě a odpady třídí.
Do Dubé jsme tak přivezli další krásnou vázu,
která nám bude připomínat, že naši občané nejsou lhostejní a záleží jim na tom, aby odpady,
které lze opětovně zpracovat, nekončily zbytečně na skládce.
b) pozvání na kulturní akce města Dubá
– Letní slavnosti města Dubá, které se konají
v sobotu dne 1. července 2017
– Sportovní hry v Nedamově, které se konají
v sobotu dne 15. července 2017
– 23. ročník Mezinárodních jazzových dnů
Dubá – Nedamov, které se konají v pátek dne
11. a v sobotu dne 12. srpna 2017
– Dny Evropského dědictví u Sušárny chmele v Dubé, které se konají v sobotu dne 16. září
2017.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Tomáš Novák, místostarosta města Dubá

Příští veřejné zasedání
zastupitelstva se bude
konat 21. září v Dubé

Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá v květnu
l Dne 1.5.2017 od 13:11 do 13:45 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k technické
pomoci na komunikaci III. třídy číslo 25932 v KÚ Blatce, Blatečky s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna spadlá stará třešeň do 1⁄2 komunikace. Jednotka pomocí
motorových řetězových pil provedla rozřezání spadlého kmene stromu a jeho
následné odstranění z komunikace. Před odjezdem byl proveden úklid vozovky. Na místě byla místní jednotka JSDHO Doksy, která nezasahovala.
l Dne 2.5.2017 od 06:20 do 07:00 hodin vyjela jednotka k požáru v KÚ
Dubá, Dražejov s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár klestí, stařiny a suchého listí na ploše 1 x 2 metry. Lokalizace a následná likvidace byla provedena jedním vysokotlakým proudem a jedním „C“ proudem. Pravděpodobná
příčina vzniku požáru byla samovznícení. Požár byl beze škody.
l Dne 5.5.2017 od 12:49 do 13:41 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy číslo 9 v KÚ Chlum s technikou CAS-25 Liaz
v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla
zjištěna dopravní nehoda „tranzitu“ po čelním nárazu do stromu. Ve vozidle byla jedna zraněná a zaklíněná osoba, která byla následně vyproštěna
pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení. Vozidlo bylo zajištěno proti
možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku provozních kapalin. Na
místě jednotka z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa, Policie
ČR a Záchranná zdravotní služba. Před odjezdem jednotky byl proveden
úklid komunikace. Místo zásahu předáno Policii ČR.

guje. Jednotka provedla násilný vstup do objektu, kde byla nalezena ležící
dezorientovaná osoba. Do příjezdu Záchranné zdravotní služby byla osobě poskytnuta předlékařská pomoc. Jednotka vypomohla s transportem do
sanitního vozidla. Dům byl zajištěn a uzamčen za přítomnosti Policie ČR.
l Dne 23.5.2017 od 13:30 do 14:48 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do Dubé k vyčerpání studny u zahrádek s technikou RZA I Nissan
Patrol v počtu 1 + 3. Jednotka provedla vyčerpání studny pomocí elektrického kalového čerpadla „EXTREMA“.
l Dne 24.5.2017 od 11:16 do 11:54 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k dopravní
nehodě na komunikaci I. třídy číslo 38 v KÚ Žďár, Doksy s technikou CAS25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu, provedeném průzkumu
a zahlášení se veliteli zásahu z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa byla zjištěna dopravní nehoda osobního a nákladního automobilu.
Jednotka byla z rozkazu velitele zásahu odeslána zpět na základu.
l Dne 24.5.2017 od 20:42 do 22:23 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k mezikrajské výpomoci na komunikaci I. třídy číslo 9 v KÚ Medonosy k dopravní nehodě s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byla zjištěna dopravní nehoda dvou osobních automobilů se třemi zraněnými osobami, kterým byla do příjezdu Záchranné
zdravotní služby a jednotky z Hasičského záchranného sboru ÚO Mělník
poskytnuta předlékařská pomoc. Jednotka následně vypomohla ZZS s vyproštěním a transportem zraněných osob do sanitních vozidel. Vozidla byla
zajištěna proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a dalšímu úniku
provozních kapalin. Uniklé provozní náplně z OA byly zlikvidovány pomocí
20-ti kg sorbentu ECO-DRY. Místo zásahu předáno Policii ČR.

l Dne 9.5.2017 od 19:00 do 19:43 hodin vyjela jednotka k technické pomoci – otevření bytu s podezřením na exitus do obce Drchlava v KÚ Chlum
s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl již byt otevřen synem majitele. V domě nalezena
jedna osoba, u které lékař Záchranné zdravotní služby konstatoval exitus.
Místo zásahu bylo předáno Policii ČR. Na místě jednotka z Hasičského
záchranného sboru ÚO Česká Lípa, která nezasahovala.
l Dne 13.5.2017 od 13:38 do 15:42 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k záchraně
osoby v prostoru Strážnického vrchu Maršovice v KÚ Chlum s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 1. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném
průzkumu byla nalezena jedna zraněná osoba na turistické cestě. Jednotka s příslušníky HZS ÚO Česká Lípa provedla transport zraněné osoby do
vozidla Záchranné zdravotní služby.
l Dne 16.5.2017 od 05:38 do 07:31 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k požáru do
KÚ Blíževedly s technikou CAS-32 T 148 v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu, provedeném průzkumu a zahlášení se veliteli zásahu z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa byl zjištěn požár odpadu skládky
na ploše cca 30 metrů. Jednotka s technikou byla z rozkazu velitele zásahu
dána do zálohy na místě události.
l Dne 23.5.2017 od 11:06 do 11:58 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do obce Dražejov, Dubá s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po
příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu jsme zjistili od sousedů,
že v domě již delší dobu svítí světlo a je zapnutý televizor. Majitel nerea-

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
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l Dne 27.5.2017 od 11:43 do 13:30 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k požáru do
Ždíreckého dolu s technikou CAS-32 T 148 v počtu 1 + 3. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno doutnající ohniště po
lesní těžbě na ploše 3 x 3 metry v nedostupném terénu pro mobilní požární techniku. Lokalizace a následná likvidace byla provedena pomocí jednoduchých hasebních prostředků (lopaty a motyko-sekery) a vody z ruční
džberové stříkačky. Požár byl beze škody.
Jaroslav Hoza, velitel jednotky

TELEFONNÍ ČÍSLO
NA DUBSKÉ HASIČE: 725 076 553

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.

PODĚKOVÁNÍ

Členové JPO II/1 SDHO Dubá tímto děkují Klubu malých Dubáčků za plyšové hračky, které maminky z klubíku jednotce věnovaly. Tyto hračky nám
umožní lepší práci s malými dětmi během našich zásahů. Děti, které jsou účastníky dopravních nehod či požárů podléhají značné stresové zátěži,
každé rozptýlení je pro ně velkou pomocí. Děkujeme.
Dubští hasiči

SENIOŘI NA VÝLETĚ

24. května jsme vyrazili na výlet, jehož cílem byl nádherný klášter v Hejnicích, odkud jsme po dobrém obědě pokračovali do krajiny hraničního severu, kde jsme navštívili žijící skanzen Lunaria v Jindřichovicích pod Smrkem. Viděli jsme nevídané a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací. Cestou zpět jsme se zastavili ještě v lázních Libverda, kde jsme korzovali po městě a mlsali lázeňské oplatky. Doufám,
že se nám podaří najít další pěkný námět na výlet a na podzim opět vyrazíme.
Bc. Lucie Heringová

PLACENÁ INZERCE

Realitní kancelář BV REALITY

pobočka Dubá (okres Česká Lípa), hledá makléře,
makléřku do svého kolektivu.
Nabízíme vyšší provizi za uskutečněný obchodní případ,
zdarma telefonní kartu na pracovní volání,
zařízenou kancelář, zakázky,
zaškolení od zkušených makléřů.
Požadujeme znalost PC, solidní jednání, časovou flexibilitu
a vlastní vozidlo. Kontaktujte nás na tel. č. 724 069 906,
e-mail: kancelar@bv-reality.cz, www.bv-reality.cz
PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

Druhý příjem?
www.primavydelek.cz

PLACENÁ INZERCE

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
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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 24. 7. – 13. 8.
2017
ZÁSTUP:
24. 7. – 6. 8. 2017 bude zastupujícím
lékařem MUDr. Kadlecová,
Dětské středisko – ulice Bulharská,
Česká Lípa
(u autobusového nádraží),
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.

Písničkový les

Již potřinácté se uskutečnila velká akce pořádaná všemi zaměstnanci mateřské školy a mnoha
dalšími dobrovolníky, kteří se spolupodíleli na
přípravě a realizaci letošního Písničkového lesa.
Celkový počet dětských účastníků se vyšplhal na
číslo 194. Když k tomu připočteme dospěláky,
kteří jim dělali doprovod, tak je to velmi slušný
počet lidí, kteří se akce zůčastnili.
Celou akci začínáme připravovat již v březnu, hlavní přípravy a nejnáročnější období nastává v květnu, hlavně poslední týden před samotným konáním.
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V letošním roce jsme se potýkali s nedostatkem lidí, kteří by pomohli zajistit právě jednotlivá
stanoviště, ale nakonec se vše podařilo zajistit
a vše dobře dopadlo.
Veliký dík patří všem pomocníkům, kteří provázeli jednotlivá stanoviště a připravovali úkoly
nejen pro děti.
Samozřejmě musím poděkovat i sponzorům,
kteří svými prostředky pomohli akci zajistit materiálně.
Především to je Liberecký kraj, dále Město
Dubá, Společnost Symbioza s.r.o., Květa a Josef

Štveráčkovi, Myslivecké sdružení „Výr“, T.J. Slavoj Dubá, MUDr. Jiří Klement, manželé Půčkovi,
Hynek Pangrác, Květa Knížová, Anna Pejpalová,
Jaroslav Němeček, ceny do kreslířské soutěže
věnovala částečně Mateřská škola a částečně
zajistil pan Petr Slaba.
Všem děkujeme za podporu a za pomoc
a doufám, že i příští rok budeme moct tuto akci
uskutečnit.
Zdena Šindelářová, ředitelka MŠ Dubá

pátek 11.8.

Jazzové dny

18.00 BLUE ORCHESTRA Sedlčany - řídí Pavel Fořt
pop-rock-funky-swing
vocal: Celestýna Vaverková, Karel Fořt
19.00 A nyní - Dubá sobě!
HANUŠ VELEBNÝ + HDP - akustický blues-rock
Hanuš Velebný (ukulele, foukací harmonika, vocal, a hlavně OBČAN MĚSTA DUBÁ!),
Matěj Drs (kajon), Ondřej Holoubek (bassguit.), Lukáš Pelikán (guit.
20.00 THE SOUL SISTERS
slavné hity Stevieho Wondera, Arethy Franklin a dalších skvěle zapěje Lucie Urbana
(keyb.), Jakuba Antla (cb.) a Ondřeje Sluky (ds.)
21.00 COTATCHA ORCHESTRA
vynikající big band, složený z našich předních jazzmenů (Vincenc Kummer, Kamil Slezák,
Radek Zapadlo a další)
P.S. Jak vidno, během večera vystoupí téměř všichni spolupracovníci Karla Gotta - jmenovitě
Pavel Fořt a Vincenc Kummer - jen samotného Mistra se nám získat zatím nepodařilo - snad
příště.

sobota 12.8.

18.00 Jako už tradičně: BIG BAND MICHAELA WOLLMANNA
vocal: Veronika Doudová, Katka Smutná, Josef Žalud
19.00 THE SWINGS - 25 let!
BOHEMIA BIG BAND - řídí Bohuslav Volf - českolipský rodák! Vynikající vokální kvarteto (Petr Hanzlík, Petr Jindra, Pavel Švestka, Jiří Hruška) a možná special guest Lucie Černíková za doprovodu vynikajícího pražského big bandu.
20.00 A opět - Dubá sobě! - a opět již tradičně - LOKOMOTIVA - Petr Vondráček, Norbi Kovács, Vítek Fiala, Karel Schürrer - vždyť ti dva posledně jmenovaní zde prakticky vyrostli!
21.00 Jiný závěr večera si nelze představit!
EVA PILAROVÁ + The Dixieland Messengers Praha + Milan Dvořák + Vít Fiala (pozn.
jen na okraj - v doprovodném tělese budou celkem tři hudebníci jménem Fiala. Zajímavé, což?)

Taneční večer v Nedamově
29. 7. 2017
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Sportovní hry
v Nedamově
2. ročník

15. července 2017 od 10.00
Přijďte poměřit síly s ostatními
Od 13:00 - vrh koulí, zdvih činky, přetahování lanem,
skákání v pytli, běh v písku, převracení pneumatik,
páka (dle počasí a silových možností závody
na surfovacích prknech)
PLACENÁ INZERCE
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Voda v Dubé

V horkých letních měsících se neodbytně vtírají myšlenky na vodu v nejrůznějších podobách.
Dubá sice nemá to štěstí jako Holany ležet na
břehu velkého rybníka, ale i v Dubé jsou rybníky
a prameny, které dotvářejí příjemnou atmosféru.
Jistě právě pro dostatek vody bylo kdysi vybráno
toto místo k založení města. A aby obyvatelé nemuseli spoléhat jen na podzemní vodu a prameny, vybudovali přímo ve městě několik rybníků,

Cihelnému rybníku se jméno změnilo na
Mrázák. Kostelní rybník byl po II. světové válce
více než z dvou třetin zasypán a začalo se mu
říkat poněkud hanlivě Návesák. Ostatní rybníky
byly zrušeny. Silný pramen vody v Sadové ulici, který ze zatrubnění vytéká do vany máchadla, kde se opravdu dříve máchalo prádlo, dává
znát, že vodní živel je tu doma. Přestože zasypáním rybníků a zatrubněním potoka, vytékají-

Cihelný rybník v Dubé 1927

Rybník v Dražejově s vodotryskem, 1913

jejichž počet se v průběhu staletí měnil. Nejvíce
vodních ploch je zakresleno na mapách II. vojenského mapování a stabilního katastru, tedy před
polovinou 19. století.
V centru města se rozkládal poměrně velký
Kostelní rybník (Kirchen Teich), v údolí dále ležel
Lískový rybník (Hasel Teich) a od něj jen úzkou
hrází, po které vedla cesta, byl oddělen Cihelný rybník (Ziegel Teich). Pod náměstím směrem ke kostelu ležel menší rybník Brückel Teich.
A u dnešní hasičské zbrojnice byl podlouhlý Lazebnický rybník (Bader Teich). Pravopis německých názvů je převzat ze stabilního katastru.

Rybníček mezi Plešivcem a Nedamovem
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cího z Mrázáku, byla v minulosti voda ve městě
značně potlačena, stále se Dubá může chlubit
některými zajímavými lokalitami, spojenými
s vodou, například mlýnské náhony – u Malého
Mlýnku, či v Rozprechticích, kde se nachází velký, rybářsky využívaný rybník a menší rybníček
vedle Šibeničního mlýna.
Černý rybník (Schwarz Teich) v Nedamově
se každým rokem stává příjemnějším a pohodlnějším místem k letním radovánkám. Koupání v něm není žádnou novinkou. Na počátku
20. století ale stávalo dřevěné molo s plovárnou a kabinkami pro koupající na opačné straně

Rozprechtický rybník

než dnes, u skály. Koupaliště s písečnou pláží
a autokemp v dnešních místech byly postupně
budovány od 70. let 20. století. Modernizace
a vylepšování pokračují stále.
Nejen ve městě Dubá, ale v každé osadě
v okolí se obyvatelé snažili zadržet co nejvíce vody, mnohé z těchto nádrží a rybníčků se
dochovaly dodnes, i když ne vždy v provozuschopném stavu. Například na návsi v Horkách
rybníček na svou obnovu teprve čeká, ale drobná nádrž pod Horkami nabízí pohled na množství barevných rybek, trs leknínů a mezi stálé
obyvatele patří i vodní želva. Menší vodní plochy vznikly snahou Správy CHKO Kokořínsko
připravit co nejvhodnější prostředí pro obojživelné živočichy. Drobné vodní plochy byly
vytvořeny v Pramenném dole či na Vrabcově.
Pěkné malé rybníky vznikly pod Plešivcem
a v údolí směrem k Nedamovu.
–myš–

Z Nedvězí do Osinalic a zpět

Trasa procházky z Nedvězí do Osinalic a nazpátek je dlouhá jen přibližně 4,5 km, ale vede
značně kopcovitým terénem. Vyjdeme od opravené kapličky v osadě Nedvězí po žluté turistické
značce k samotě Wernerovka (někdy psáno také
Vernerovka). Cesta místy zahloubená do skalního úvozu nás dovede k místnosti, vysekané do
skalního bloku vlevo od cesty. O něco dále míjíme samotu, bývalou hájovnu, která historicky
vždy patřila k Osinalicím a již od poloviny 19. století nesla číslo popisné 1.
Pokračujeme po žluté turistické značce, která vede pěknými lesními partiemi a posléze se
mění v pěšinu, prudce klesající mezi mohutnými
skalními bloky dolů. Jdeme stále po žluté značce, posléze houštinatým porostem až se po pravé straně objeví štuková zeď a vzápětí sejdeme
do osady Osinalice, která náleží k obci Medonosy. Vyjdeme na cestu, vpravo ji lemují domy,
vlevo mokřiny. Míjíme studánku, malý rybníček
s rybami a o něco dále betonovou nádrž. Cesta
ústí na silnici, vpravo stojí velká budova, která
byla za první republiky hotel a hostinec Ungermann, nyní sídlo ekofarmy Pauzr, rovněž sloužící k ubytování.
Žlutá turistická značka pokračuje dál po silnici, ale my za autobusovou zastávkou zabočíme
ostře doleva a půjdeme zpevněnou cestou po
druhé straně mokřinatého údolíčka. Cesta posléze vede mezi pastvinami až k rozcestí, kde
stojí torzo staré lípy a pár kroků od cesty napravo tabulka bodu záchrany. Bod záchrany je
místo označené tabulkou s unikátním kódem pro
snadné a jednoznačné určení polohy v terénu při
tísňovém volání. Na rozcestí půjdeme mírně vlevo stále podél pastviny až na její konec, kde je
plocha po uložení klád z těžby dřeva. Odtud vybíhá několik cest. Rovně vede cesta do Střezivojic, další cesta ostře doleva podél lesa a pastviny a třetí rozježděná lesní cesta vlevo nahoru do
lesa. My půjdeme první cestou ostře vlevo.
Cesta není příliš používaná, ale přesto je

většinou dobře patrná. Mineme paseku po pravé straně cesty, vpravo i vlevo se zvedají skalní
bloky různých tvarů. Procházíme kolem již vzrostlých malých stromků, údolí má půvabně miskovitý
tvar, míjíme vlevo od cesty oplocenku. Za ní se
cesta zdánlivě větví. Napravo můžeme obdivovat
hřibovitý skalní útvar a skálu obrostlou břečťanem. Tímto směrem vpravo vede vyšlapaná pěšina, ale po ní bychom se dostali jen k převisu
s trampským tábořištěm. Půjdeme stále rovně,

po méně zřetelné pěšině přes kmen padlé břízy
a dále údolím, lemovaném skalami. Až uvidíme
doleva odbočovat úzkou cestu, zařezávající se
do stráně. Zabočíme na ni. Stoupá po vrstevnici
vzhůru, vpravo se tyčí skály, vlevo je prudký svah
do údolí. Za velkým balvanem cesta zabočuje doprava a ústí u skalní místnosti na žlutě značenou
cestu nedaleko Wernerovky. Na cestě se dáme
doprava a vrátíme se do osady Nedvězí.
–myš–

Pěšina do Osinalic

Skalní útvar v údolí

Cesta z Osinalic

Skalní místnost u Wernerovky

Pěšina mezi skalami
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Zářez cesty ve stráni

Skály podél cesty

Nedvězí

Ze života škol

Atletické závody Mšeno

13. června jsme se zúčastnili atletických závodů ve Mšeně. Krásně jsme si
zasportovali – házeli jsme „krikeťákem“, skákali do dálky, sprintovali 50 m
a běželi vytrvalostní běh. Bylo to prostě super a k tomu nám ještě svítilo
sluníčko. Dokonce jsme získali i pár medailí: Natálka Zbudilová – 1. místo a Kája Žalovič – 3. místo. Děkujeme Mšenu za pozvání a těšíme se na
příští rok.
Žáci prvního stupně

MIRAKULUM

Hrozně jsme se do Mirakula těšili, a když jsme tam přijeli, tak to bylo hrozně velké. Chodili jsme ve skupinkách. Viděli jsme zvířata, chodili jsme do
podzemí s baterkami. Byla tam různá bludiště, skákali jsme na trampolíně
a koupili jsme si zmrzlinu.
Nela Šponiarová
Ráno jsme vyjeli do Mirakula. Udělali jsme skupinky a bylo to super.
Chodili jsme do podzemí, na skákací peřinu, na hrady. Tam jsme se
mohli klouzat tobogánem do podzemí. Pak jsme šli do bludiště a nemohli jsme najít cestu ven, ale nakonec jsme ji našli. Pak jsme šli na
obří houpačku.
Bára Heřmánková
Nejkrásnější výlet je v Mirakulu. Obrovské trampolíny, tobogány, klouzačky, podzemí, hrady, prolézačky a bludiště. Vše se mi moc líbilo a za
to děkuji všem paním učitelkám a paní ředitelce. Měli byste tam také jet.
Líbilo se mi, že všichni byli slušní.
Marek Hruška
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Třeťáci v knihovně

15. června jsme navštívili knihovnu v Dubé. Paní učitelka nám domluvila
povídání o historii města Dubá s naší knihovnicí Luckou Heringovou. Moc
jsme se těšili. Mile nás přivítala nejen Lucka, ale i pěkné prostředí knihovny. Pěkně jsme se uvelebili na pohodlných polštářích. V úvodu nás Lucka
seznámila s plánem našeho setkání, obdrželi jsme pracovní listy, které jsme
během povídání samostatně vyplňovali a odpovídali na otázky. Vyprávění bylo zajímavé, podložené mnoha obrázky. Dozvěděli jsme se, že první
zmínka o Dubé je již z roku 1253, že prvním nejvýznamnějším šlechtickým
rodem byli Berkové z Dubé, že s Dubou je spjata významná osobnost – Karel Hynek Mácha, že Dubá měla tři kostely a mnoho dalších zajímavostí.
Poté jsme si všichni zkontrolovali odpovědi a milým překvapením byla sladká odměna. Pak následovala řada dotazů, na které nám Lucka s trpělivostí
odpovídala. Na závěr ještě zbyl čas na vypůjčení knížek a časopisů.
Moc děkujeme slečně Lucce Heringové za pěkné vyprávění a spoustu
nových poznatků o našem městě.
Třeťáci s pí. uč. Kadlečkovou

Terénní exkurze
do mokřadů

V úterý 6. června se vydali šesťáci a sedmáci z Ekoškoly Dubá na cestu do
mokřadů u Jablonného. S průvodci sledovali vývoj tohoto místa od zámecké zahrady přes zarostlou pustinu s černými skládkami až po současnou
revitalizaci do podoby mokřadního parku. Procházeli přes haťové chodníky,
zkoumali mokřadní rostliny a živočichy. Přímo v terénu mohly děti zjistit, co
všechno je třeba udělat, aby lokalita nadále sloužila pro lidi a pro přírodu.
Společné putování bylo zakončeno příběhem ropušího pulce z tůňky.
Broďáky, hadoviště, kameny ve vodě připravené k přeskoku, žabí kvákací koncert, čapí rodinka na komíně, zkoumání vodní breberek lupou – to
jsou mimořádné zážitky z exkurze. Všichni včetně učitelského doprovodu
si užili zkoumavé a poznávací dopoledne. Děkujeme Společnosti přátel
přírody ČMELÁK za pozvání.
Mgr. Jana Mašková

Škola v přírodě

Každý rok jezdí naše mateřská škola na školu v přírodě. Pro letošní týdenní pobyt na horách jsme si
vybrali až jaro. Tentokrát s námi jeli i kamarádi z MŠ Želízy. Odjížděli jsme v polovině května a vůbec jsme nelitovali. Čekalo nás opravdu jarní počasí se vším všudy. Rozkvetlé stromy, žluté louky
plné pampelišek, petrklíčů a jiných lučních květů. Celý týden jsme si užívali jarního počasí a vyráželi poznávat bližší i vzdálenější okolí naší chaloupky, kde jsme byli ubytováni. Chodili jsme si hrát
do lesa, absolvovali jsme „Lufťákovu stezku“ kde, jsme plnili různé úkoly. Byli jsme se také podívat
v malém dětském ZOO parku. Jeli jsme na výlet do Vrchlabí a prohlédli si zdejší zámecký park. S našimi kamarády ze Želíz jsme si zahráli na stopovanou. Vyšlápli jsme si také do blízkých Štěpanic, kde
je v zimě v provozu velká sjezdovka, ale po sněhu tu nebyla už ani památka. Byli jsme se podívat
v Benecku, koupili si nanuky a zároveň jsme poslali domů rodičům a také kamarádům, kteří zůstali
v MŠ, pohledy. Zažili jsme i „stezku odvahy“, ale i to jsme statečně všichni zvládli. Celý týden jsme
si užívali nejen pěkného počasí a krásné přírody, ale také jsme si přivezli hodně zážitků. Nestačili
jsme si vůbec stýskat a už byl čas odjezdu. Ani se nám nechtělo domů. A proto: hurá příští rok opět
na jarní hory.
Nemešová Jaroslava, učitelka MŠ

Den dětí

Ve čtvrtek 1. června druháci a třeťáci oslavili Den
dětí za krásného počasí vycházkou do přírody,
která byla spojena s hledáním pokladu. Děti na
připravených stanovištích plnily různé úkoly – luštily hádanky, házeli šiškami na cíl, hledali a pojmenovávaly přírodniny, vyráběly papírové čepice
Cesta lesem nás zavedla až do Nedamova, kde
byl ukrytý poklad. Zde jsme se občerstvili, opekli
vuřtíky a pohráli si v areálu koupaliště. Moc děkujeme našim sedmákům a paní učitelce Pytlounové za vytyčení trasy a přípravu stanovišť. Byl
to krásný den, plný zážitků.
Ludmila Kadlečková

Na týden
pasáčkem krav

Zahrada v areálu mateřské školy
provozní doba pro veřejnost o letních prázdninách

dozor: Občanské sdružení Klub malých Dubáčků
J. Rupertová – 737 044 353

PROVOZNÍ DOBA
všední dny 10 – 12 a 14 – 18 hodin,
soboty, neděle, svátky 14 – 18 hodin
V případě nepříznivého počasí bude v uvedené časy otevřená herna
v Klubu malých Dubáčků – Klubový dům, Dlouhá 86, Dubá (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.
V době dovolené 3.7 – 16.7. 2017 a 14.8. – 27.8. 2017 bude

zahrada mateřské školy

otevřena pro veřejnost každý den pouze odpoledne 14 – 18 hod.
Za nepříznivého počasí nebude místo zahrady otevírán klub.

PODĚKOVÁNÍ

Chtěla bych prostřednictvím Dubáčku poděkovat všem, kdo se podíleli na přípravách a organizaci Dětského dne v Deštné. Ani letos nebyla nouze o zábavné soutěže, krásné ceny a bezva překvapení. Já i děti jsme si celou akci moc užili a jako každý rok jsme domů odjížděli plni nadšení
a krásných zážitků. Už teď jsme zvědaví, co za překvapení připravíte na příští rok. Moc děkujeme,
jste bezva.
Klárka, Kubíček a mamka Zuzka
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My, sedmáci, sbalili jsme holínky a vyrazili
do obce Růžová, kde jsme se týden stali chovateli, statkáři, zemědělci a výrobci dobrého mléka. Naším úkolem bylo 1x denně podojit všechny
krávy, vyčistit kotce kozám a krůtám a vyhánět
krávy na pastvu. Dokonce jsme mohli vidět i postup značkování krav. Mezi těmito krásnými zvířaty byla i jedná velmi vzácná kráva pocházející
z ostrova Jersey v průlivu La Manche. „Jersejka“
je malé dojné plemeno charakteristické jemnou
štičí hlavou, ušlechtilou tělesnou stavbou a vysokým obsahem bílkoviny a tuku v mléce. My
jsme přesvědčeni, že je to to nejlepší mléko na
světě. Každý večer jsme si na něm pochutnávali. Museli jsme si i sami uvařit a připravit jídlo na
celodenní výlety a šlo nám to výborně. Po odvedené práci jsme se vydali poznávat přírodu.
Ve Hřensku je to tááááák krásné. Navštívili jsme
soutěsky, Pravčickou bránu a rozhlednu. Celkem
jsme ušli 24 km. Podívali jsme se i do mýdlárny
Rubens a vyrobili si přírodní mýdla. Naučili jsme
se techniku rytí. Zážitek je okamžik, který nikdy
nezapomeneme. Velmi jsme se od místního hospodáře naučili.
Jana Pytlounová, Zdena Krausová a VII. třída

Basic Paintball

Konec školního roku je neodmyslitelně spjatý
s časem školních výletů. V předchozích letech
9. třída absolvovala výjezdy zaměřené na historii, přírodu, na technické zajímavosti, a tak si letos vybrala výlet s akčními prvky – paintball.
Ve čtvrtek 25. května se autobusem dopravila
do Prahy do paintballové arény v prostorách koupaliště Na Džbánu, kde se jich ujala dvojice instruktorů. Žáci obdrželi ochranné pomůcky jako je
maska, rukavice, kombinéza a byli poučeni o pravidlech a bezpečnosti. A pak už mohla hra začít.
Děvčata i chlapci si celý den užili a domů se
vraceli plni dojmů a se spoustou nových zážitků.
Mgr. Miroslava Sochová

Prvňáčci v Galerii

V předmětu Člověk a svět jsme se měli učit o výstavě, divadle a kině. Divadlo a kino děti znají, ale
co je to ta výstava? A jak nejlépe dětem vysvětlit pojem výstava či galerie? Proč vysvětlovat! My
jsme se šli přímo podívat. Navštívili jsme Galerii v Dubé, kde byly vystaveny fotky dubských fotografů. Žáci je s nadšením prohlíželi, okukovali a dokonce se mezi sebou dohadovali, kde byly fotky
pořízeny a jaké jsou nejlepší.
Co o výstavě napsali žáci? Jen si to přečtěte:
Claudie Hrušková: „V Galerii se mi nejvíce líbil obraz, kde byly hory. Jinak se mi líbilo všechno“.
Natálka Zbudilová: „Nejhezčí byly ty vodopády a malá Leontýnka“.
Kája Jelínková: „Líbila se mi ta kočička a potom paní s motýlkem“.
První třída s paní učitelkou Jelenovou

Taneček se včelami

V rámci aktivit projektu Menu pro změnu, ve kterém je Ekoškola Dubá zapojena již druhým rokem
a jehož garantem je Sdružení TEREZA Praha a
Glopolis, se vydaly děti na exkurzi do Včelařství
Dobrovolný, Taneček u Stvolínek.
Čekalo na ně milé uvítání, zajímavé informace a praktické ukázky z běžného života na včelí
farmě. Děti aktivně uplatnily své znalosti z hodin
přírodopisu, takže paní ředitelka, která předmět
vyučuje, byla určitě spokojená. Při návštěvě úlů
děti vyzbrojené klobouky hledaly včelí královnu.
Tu pak označily číslem a vrátily zpět k ostatním.
Dokonce si pochovaly i trubce. V dílně si prohlédly a vyzkoušely výrobu rámečků. Zkusily si odvíčkování a sledovaly při práci medomet. Ochutnaly medík přímo u včeliček v plástvi. V cíli na
ně čekaly sklenice s medem. Dokonce si samy
udělaly voskovou svíčku. Celou návštěvu doprovázela psí jezevčice a koťátka, která se nechala
hladit a nosit.
Doba strávená na včelí farmě dětem přinesla úžasný zážitek, za který děkujeme manželům
Dobrovolným. Přejeme jim, ať se daří jim i včeličkám!
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Vodácký kurz

Letošní vodácký kurz se konal za ideálních podmínek: Teplo i v noci, svítilo slunce, dostatek
vody, tábořiště čistá, upravená, skoro jen pro nás. Výborné jídlo a dostatek vody a spánku. Kurz
jsme doplnili výletem na Lipno a výšlapem na Čertovu stěnu až do 8 km, návštěvou Č. Krumlova, noční splutí Vltavy Krumlovem na raftech přes 4 jezy, výletem na Kleť s hvězdárnou 11 km,
a odtud jsme sjeli na koloběžkách až do Zlaté Koruny. Zde jsme navštívili cisterciánský klášter.
V kempu u Podhradských jsme navštívili opuštěný hrad Dívčí Kámen. To vše jsme stihli v době
od 26. května do 1. června na cestě Vyšší Brod, Rožmberk, Pískárna, Krumlov, Nové Spolí, Zlatá Koruna, Dívčí Kámen, Boršov nad Vltavou. Děti byly už zkušenými vodáky.
Mgr. Ladislav Novotný

Kult ura

BULKOVÝCH - „Časem zpět o sto let“
Akce Okrašlovacího spolku pro Mšeno a okolí
22. 7. - 23. 7. 2017 CHOVATELSKÁ VÝSTAVA
areál ZO ČSCH, Jezerní ul.

KADLÍN

22. 7. - 23. 7. 2017 JAKUBSKÁ POUŤ ve stylu jarmarku

CHORUŠICE

5. 8. - 6. 8. 2017 Chorušická pouť

ÚŠTĚK

ČESKÁ LÍPA

Vlastivědné muzeum a galerie
Galerie Jídelna
do 3. 8. 2017 LUDĚK PAPRSKÁŘ
Obrazy a PC grafika
Malíř, fotograf, milovník hudby a života Luděk Paprskář prožil celý život v Novém Boru, od roku
1993 jezdí na elektrickém invalidním vozíku. V roce 1984 začal malovat pod vlivem surrealismu
a pittura metafisica. Od roku 2007 se věnuje počítačové grafice.
červenec – září MANUEL RODRIGUEZ MENDEZ
španělský malíř žijící v Praze
Galerie chodba
do 31. 12. 2017 JAN KOMÁREK
plastiky ze sbírky Vlastivědného muzea a galerie
Ambit - hlavní výstavní prostor
do 31. 8. 2017 DOMINIK MAREŠ - V tichosti
Ostravský rodák tvoří v duchu strukturální abstrakce. Jeho obrazy byly k vidění na čtyřech desítkách samostatných výstav v Čechách i zahraničí, jsou součástí soukromých sbírek ve více než
dvaceti zemích světa.

DOKSY

Památník K. H. Máchy
22. 7. 2017 VLNĚNÉ POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE
od ovečky až k ponožce, od surové vlny až po

hotové produkty - zpracování vlny a její následné využití k výrobě oděvů patří k nejstarším řemeslům, ukázky plstění, předení, barvení, pletení, háčkování
do 26. 7. 2017 KATEŘINA ČERNÁ - linoryty,
knihy, loutky
Výstava představí její knižní tvorbu. Většinou
jsou to knížky rukopisné v jednom exempláři,
popřípadě vydané vlastním nákladem jako příležitostné tisky.
do 29. 10. 2017 KAREL HYNEK MÁCHA
výstava – pomníky, sochy, náhrobky
do 29. 10. 2017 JAN ZRZAVÝ - nezapomenutelný ilustrátor Máje
Byl členem pražského Mánesa, kde vystavoval
svá raná díla. Široké veřejnosti je znám Jan Zrzavý jako ilustrátor mnoha knih.

KRAVAŘE

Vísecká rychta
do října MALOVANÝ NÁBYTEK
Výstava lidového nábytku ze sbírky Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, poprvé bude
také vystavena nejcennější a nejstarší malovaná skříň.
Do 31. 10. 2017 BYLINKY NA RYCHTĚ aneb
není byliny, aby na něco nebyla

14. 7. 9:00 – 15. 7. 2017 23:00 PIRÁTI NA JEZEŘE - dobývání jezera Chmelař piráty
19. ročník. Piráti, korzáři, bukanýři i krásné pirátky obsadí na celý víkend pláž v Úštěku, tři strhující bitvy na vodě i na souši za použití repliky
škuneru, historické tržiště, přístavní městečko, pirátská diskotéka pro děti, rýžování zlata, večerní
bitva s ohni, ohňostroj a další.
Galerie U brány
1. 7. - 1. 9. TOMÁŠ BÍM - Grafiky
výběr z tvorby význačného výtvarníka a grafika

Výstava
v Galerii Pošta

Od poloviny července do druhé srpnové soboty
bude Galerie Pošta hostit výstavu „Markéta Myšková – Mezi lesy“. Dubská výtvarnice představí své
nejnovější obrazy a několik šitých koláží z recyklovaného materiálu. Tématicky její práce vycházejí
především z krajinných a přírodních motivů, kterými
se nechává více či méně volně inspirovat.
Vernisáž výstavy bude v pátek 14. července od 18 hodin a potrvá do 12. srpna. Otevřeno
bude 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.
Zdeněk Dudka

MŠENO

15. 7. 2017 10:00 - 13:00 PO STOPÁCH CINI-

Vrby, 2017, olej na plátně
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KK Beringin

Tak se nám blíží konec našeho dalšího tréninkového období, které trvá jako školní rok 10 měsíců, a i přesto, že jedna z mých věrných pomocnic
Kačenka Janďourková se vždy postará o zprávu
vám veřejnosti o uspěších našeho Karate klubu, je
ted asi na mně, abych pár řádků ke konci té naší
sezóny napsal. Tak v první řadě k chodu klubu
moc a moc díky za obrovský posun již zmíněné
Kačence Janďourkové a Daničce Slovákové! To je
energie, kterou klub potřeboval, aby se organizace
přiblížila k mnohem větším klubům! Ne že se přiblížila, ale troufnu si říct, že ve federaci, díky této
dvojici, není lepší organizovanosti, dochvilnosti a
řádu! Veškerá potvrzení, přihlášky, registrace a
další, pro mě nesmyslná agenda, nicméně důležitá a nepostradatelná, dostala úplně jinou úroveň
a toho si opravdu vážím. Vím dobře, co to obnáší a nikdy bych to neupřednostnil před aktivitou a
tréninky. Takže jste holky pro mě v podstatě záchrana a já děkuju a prosím vydržet!
Také bych se rád zmínil o tom, že začalo být
aktivních mnohem více rodičů. A to je super! Nejenže doprovodí své ratolesti na trénink a podpoří
tím jeho zájem, ale někteří rodiče i ochotně vezmou s sebou na soutěž i děcko, které nevyrobili.
Radí se, informují se a to celé velmi dobře působí na jejich potomky! To se mi moc líbí a dává mi
to motivaci s dětmi nadále pracovat! Co je úplná
třešinka na dortu, že někteří rodiče se do tréninků Karate pustili také a jejich nasazení je opravdu
veliké, progres v jejich kondici je neuvěřitelný a to
celé působí na děti, mě a klub velmi dobře! Jelikož
Karate, jeho tréninkům a dalšímu sebevzdělávání
v této oblasti věnuji velikou část svého času, je v
roce velmi mnoho situací, kdy se nedostavím na
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víkendové závody včas nebo také vůbec. Proto cítím velikou úlevu, když děti o soutěž nepříjdou a
klub Beringin řádně nastoupí a vždy odsoutěží se
skvělými výsledky. Právě díky obětavosti rodičů,
jejich dobrou energií a teď i znalostmi tradičního
karate může spousty klubů v ČR ochutnat konkurenci v podobě KK Beringinu!
Nepostradatelným článkem Beringinu je naše
paní starostka Mgr. Zdeňka Šepsová, která nás
celá ta léta podporuje a toho si já a celý klub
nesmírně vážíme! Protože, kdo mě zná, tak ví,
že tam, kde není má energie žádaná, jí nedávám. Nemenší díky patří paní ředitelce Mgr. Jindřišce Skalické a zastupitelům města Dubá, ale
třeba i obci Chlum a jejich zastupitelům nejen za
finanční podporu. Doufám, že vám všem vrátíme vaši podporu třeba na exhibicích Beringinu
a ukázkou toho, co vlastně Beringin je. A to nejen kvalitní disciplinované Karate, ale především
slušnost, pravidelnost, dochvilnost a úcta, na které musíme všichni do nekonečna pracovat.
Málokdo si dokáže představit, jak náročné
je pravidelně přijít na trénink, poslouchat hodinu moji osobu a fyzicky i mentálně to vydržet.
Věřte přátelé, že kdo tohle dá, dá potom v reálném životě mnohem víc, než jen sestavu někde
na soutěži! Zní to až strašidelně, ale ovace se
sklízí v průběhu celého roku. Moji svěřenci se
u mě chovají slušně, výborně prezentují město
Dubá, svojí rodinu a zocelují sami sebe, a to víme
všichni, že to není v dnešní době žádná samozřejmost! Bohužel se ke každému svěřenci nebudu vyjadřovat jednotlivě. To, že na sobě dřou
a prezentují náš klub z Dubé, znamenitě dokazují přece na každé soutěži a exhibici, které se

Sport
zúčastní. Ve výsledkových listinách, které v Dubáčku a na vývěsce visí, se můžete vždy o věrohodnosti mého slova přesvědčit!
Ovšem nemohu se nezmínit a nepoukázat
na něco, co opravdu není úplnou samozřejmostí ani pro mě! Nepíši tohle na závěr kvůli tomu,
že jsem otcem těchto cvičenců – to vůbec ne,
také si uvědomuji, že nemusí být vhodné o nich
psát, když jsem jejich otcem, ale musím se zmínit
o tom, že Natálie, Marek, Claudie dřou nejen na
trénincích, ale i mimo ně! Na úkor svého volného času, který by mohli jistě trávit na tabletu či
zábavou se svými vrstevníky venku. Jelikož věřte
– nevěřte, jim to nezakazuji a při konzultaci tréninků s nimi z nich vyzařuje závazek udělat co
nejvíc nejen pro své rodiče, ale i pro místo svého
bydliště. Jsem na ně opravdu pyšný! Cvičí proto,
aby už v tomto věku nekonkurovali, ale šli vzorem
a přenášeli své dovednosti na další cvičence. To
je obrovská zodpovědnost! A mě může hřát, že
se od nich v dnešní době učím už i já, a to nejen
bojovému umění. V tom mi jsou velikými oporami
a pomocníky! Takže jim také díky.
Na úplný závěr bych ve vší skromnosti rád
upozornil na to, že se sešlo štěstí, alespoň trochu
odpočinek s hezkým dnem a já jsem z naší poslední soutěže II. Národního poháru přivezl zlato
za kata i za kumite! Snad to jako malý důkaz mojí
kompetentnosti rodičům a městu postačí – tento
výsledek je pro vás. Všem, co náš Karate klub
Beringin podporují, ať je to jakkoliv, mockrát díky!
Přeji krásné léto, ale hlavně všem, co nejpevnější
zdraví. Věřte, že vše ostatní je jenom hra.
Marek Hruška OSS

TJ Slavoj Dubá

22. kolo – TJ Sokol Dolní Libchava x TJ Slavoj Dubá 3:2 (1:1)
Termín: Sobota 20.05.2017 10:30 hod.
Rozhodčí: Josef Řezáč – František Löffelmann,
Ladislav Böhme
Branky: 22. ,60. Martin Šimon, 80. Rudolf Pokorný x 13. Miloslav Vokolek, 90. Lukáš Šembera
ŽK: 75. Jan Jeništa
Sestava Dubé: Tomáš Dvořák (GK), Jakub Sloup
(74. František Franěk), Jan Jeništa (c), Josef Rejzek, Ferdinand Hanuš (84. Libor Drunecký), Lukáš Šembera, Jan Kamarád (72. Jaroslav Švec),
Milan Heptner (68. Miroslav Soukup), Martin
Šverma, Miloslav Vokolek, Luboš Wagenknecht
(69. Lubomír Wagenknecht)
Náhradníci, kteří nezasáhli do hry: Lukáš Šíma
Vedoucí mužstva: Jaroslav Horyna, Trenér: Jakub Fliegel, Lékař/zdravotník: Karel Šedivý
Hodnocení trenéra: V tomto utkání chybělo nasazení, srdíčko, bojovnost, touha po vítězství. Někteří hráči by se měli nad svými výkony a přístupem zamyslet. Nic víc k našemu výkonu v tomto
utkání říkat nebudu.

23. kolo – TJ Slavoj Dubá x Sparta Sosnová
2:3 (2:0)
Termín: Sobota 27.05.2017 14:00 hod.
Rozhodčí: Pavel Jankech – Josef Řezáč, Josef
Löffelmann
Branky: 23., 39. Miloslav Vokolek x 52., 66. David
Volf, 58. Milan Slipčenko
ŽK: 82. Jan Jeništa
Sestava Dubé: Tomáš Dvořák (GK), Josef Rejzek, Jan Jeništa (c), Martin Beneš (65. Jakub
Sloup), Luboš Wagenknecht, Jaroslav Švec (79.
František Franěk), Jan Kamarád (88. Libor Drunecký), Martin Šverma (73. Milan Heptner), Miroslav Soukup, Miloslav Vokolek, Lukáš Šembera
Vedoucí mužstva: Jaroslav Horyna, Trenér: Jakub Fliegel, Lékař/zdravotník: Karel Šedivý
Hodnocení trenéra: Dva naprosto odlišné poločasy! První poločas byl na jedničku s hvězdičkou. Spartu Sosnovou jsme přehrávali a nepustili
jsme je do vyložené šance. O poločase jsme si
řekli v kabině, že budeme v nastoleném výkonu
pokračovat, přidáme třetí gól a zápas v poklidu
dohrajeme. Prvních 20 minut druhého poločasu
bohužel byli naši hráči hlavami asi ještě v šatně,
a jakoby na hřišti vůbec nebyli. Výkonnostně diametrálně odlišný 2. pol. zapříčinil to, že jsme
dostali 3 góly a tento zápas jsme prohráli. Opět
zbytečně ztracené 3 body. Musím konstatovat
také to, že hlavní sudí předvedl výkon, nad kterým budu dlouhou dobu nevěřícně kroutit hlavou.
Dneska už asi může pískat opravdu kde kdo. To
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ale nic nemění na tom, že se hráči měli s druhým
poločasem poprat lépe a tento zápas dovézt do
zdárného konce, aby 3 body zůstaly doma.
24. kolo – TJ Zákupy x TJ Slavoj Dubá
2:1 (0:0)
Kdy: Neděle 04.06.2017 14:00 hod.
Rozhodčí: Pavel Volf – Pavel Jankech, Ladislav Böhme
Branky: 82. Pavel Stand, 88. Petr Dostál x 78.
Jan Kamarád
ŽK: 39. Pavel Stand, 87. Petr Dostál x 60. Jakub Sloup
Sestava Dubé: Tomáš Dvořák (GK) – Jakub
Sloup, (82. František Franěk), Josef Rejzek, Jan
Jeništa (c), Martin Beneš – Jaroslav Švec (63.
Ferdinand Hanuš), Milan Heptner, Jan Kamarád,
Miroslav Soukup – Martin Šverma (75. Lubomír
Wagenknecht), Luboš Wagenknecht
Vedoucí mužstva: Jaroslav Horyna, Trenér: Jakub Fliegel, Lékař/zdravotník: Radek Nemeš
Hodnocení trenéra: Již třetí utkání v řadě, které jsme zbytečně prohráli. Na promočeném terénu v Zákupech byl náš výkon celkově na dobré úrovni, byla vidět na hráčích nesmírná touha
toto utkání vyhrát. V deštivém prvním poločase
to byl spíš boj s terénem než kdovíjaký kombinační fotbal, ale byli jsme opticky lepším teamem.
O poločase jsme si v kabině řekli, že musíme pokračovat v dobrém výkonu, a že musíme být trpělivý, a že gól určitě vsítíme! V 78. minutě jsme
se gólu dočkali. V tento moment jsem věřil, že
zápas dovedeme do vítězného konce. Bohužel
jsem se mýlil. V minutě 82. byla písknuta proti
nám penalta. Byla písknuta po naprosto nepochopitelném zákroku našeho hráče a v 88. minutě Zákupy dokonaly naši „popravu“ gólem na
2:1 z volného přímého kopu. Pro mě osobně obrovské zklamání. Momentálně je náš největší nepřítel naše psychická nepohoda a vlastně my porážíme sami sebe.

25. kolo – TJ Slavoj Dubá x TJ Lokomotiva
Česká Lípa 2:4 (1:3)
Kdy: Sobota 10.06.2017 14:00 hod.
Rozhodčí: Miloš Marek – Robert German, Ondřej Matys
Branky: 41. František Franěk, 47. Miloslav Vokolek x 6., 36. Jan Lupšák, 10. Jiří Beneš, 76.
Viktor Česenek
ŽK: 42. Jan Jeništa
Sestava Dubé: Tomáš Dvořák (GK) – Jakub
Sloup, Josef Rejzek, Jan Jeništa (c), Martin
Beneš – Ferdinand Hanuš (67. Jakub Němec),
Martin Šverma, Jan Kamarád, Miroslav Soukup

– František Franěk (55. Luboš Wagenknecht),
Miloslav Vokolek
Vedoucí mužstva: Jaroslav Horyna
Trenér: Jakub Fliegel, Lékař/zdravotník: Radek
Nemeš
Hodnocení trenéra: Jeden z našich nejlepších týmových výkonů v jarní části soutěže, který ovšem
na výhru nestačil, jelikož jsme narazili na velmi
dobře sehrané mužstvo z České Lípy. Až na první
čtvrthodinu prvního poločasu musím naše mužstvo
pochválit, jelikož sehráli s Lokomotivou více než vyrovnanou partii. Škoda jen, že jsme naše vyložené
šance neproměnili v góly. Tato nemohoucnost nás
ale trápí celou jarní sezónu. V zápase jsme měli 9
vyložených šancí a dali jsme dva góly, Lokomotivě
na 4 góly stačilo vyložených šancí 7. Řekli jsme si,
že v neděli se uvidíme v posledním zápase této
sezóny, a to v Dubnici, kde musíme bodovat, abychom splnili náš cíl, který jsme si dali v zimní přestávce. Udržení okresního přeboru.
26. kolo – TJ Dubnice x TJ Slavoj Dubá
2:3 (1:1)
Kdy: Neděle 18.06.2017 15:00 hod.
Rozhodčí: Josef Řezáč – Josef Táborský, Ondřej Matys
Branky: 34. Roman Tschervenka, 50. Marcel Novák x 9., 86. Miloslav Vokolek, 51. Milan Hepner
ŽK: 77. Ferdinand Hanuš, 87. Jan Kamarád
Sestava Dubé: Tomáš Dvořák (GK) – Jakub
Sloup (61. Ferdinand Hanuš), Jan Jeništa (c),
Martin Beneš, Luboš Wagenknecht – Jaroslav
Švec (46. Milan Heptner), Josef Rejzek, Jan Kamarád, Miroslav Soukup (88. Libor Drunecký)
– Miloslav Vokolek, Lubomír Wagenknecht (61.
František Franěk)
Vedoucí mužstva: Jaroslav Horyna, Trenér: Jakub Fliegel, Lékař/zdravotník: Tomáš Hladký
Hodnocení trenéra: Jsem velmi rád, že jsme poslední zápas sezóny vyhráli a ukončili jsme tím
nepříliš lichotivou sérii porážek. V Dubnici nás
nečekal snadný zápas – malé hřiště, vysocí a důrazní hráči Dubnice. Přesně typ soupeře, který
nám moc nevyhovuje. Naši hráči se s tím ale dokázali velmi dobře vyrovnat. Dubnici jsme do žádných šancí ze standardních situací nepustili a veškeré hlavičkové souboje v obraně jsme vyhráli.
Což byl základ úspěchu! Troufám si říci, že jsme
si za celý průběh zápasu tři body jasně zasloužili.
Důležité je pro mě to, že jsme splnili cíl a udrželi okresní přebor v Dubé. Mnoho lidí nám už
nevěřilo, ale my jsme dokázali, že do této soutěže právem patříme!!! Teď si užijeme zasloužený
odpočinek a v průběhu července začneme opět
pracovat na 100 %.
Jakub Fliegel

Detský
den
ˇ
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