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V Dubáčku
najdete:
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– Úřad práce
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Vážení spoluobčané,
nacházíme se na prahu posledního měsíce prvního pololetí letošního roku.
V uplynulých týdnech se naši pracovníci věnovali
hned několika akcím, z nichž bych ráda vyzdvihla
rekonstrukci pískovišť Na Výsluní a na hřišti za autobusovým nádražím. V minulosti byla pískoviště ohrazena
přírodním materiálem, respektive opracovanými kmeny,
jejichž životnost však byla značně limitována působením
počasí. Proto jsme se rozhodli zvolit trvalejší a dle mého
názoru také praktičtější řešení a obě písčité plochy byly
obestavěny nízkými zídkami z tzv. ztraceného bednění,
které jsou z vrchu opatřeny dřevěnými sedáky. Jsem
ráda, že reakce našich občanů, zejména pak maminek
a dětí, které si zde hrají, byla téměř okamžitá a kladná.
Nové řešení pískovišť umožňuje rodičům, aby na děti
dohlíželi z těsné blízkosti, neboť se zde mohou pohodlně
usadit. Děti samy využívají obezdívku jako odkládací
plochu, navíc při jejich dovádění končí mimo vyhrazené
pískoviště podstatně méně písku, než tomu bylo dříve.
Naši stálí zaměstnanci pokračovali v opravě cest,
na řadu tentokráte přišla jedna z cest v Zakšíně a na
Novém Berštejně ve směru k zahrádkářské kolonii.
Obě zmíněné cesty byly opraveny na základě podnětů
od našich občanů, kterým tímto děkuji. Celá řada akcí,
které v našem městě realizujeme, vzešla právě z vašich
podnětů a nápadů, proto se na vás prostřednictvím tohoto sloupku opět obracím s výzvou, abyste nás
v případě potřeby neváhali kontaktovat. Vzhledem
k rozloze našeho správního území, není možné vědět
o všem, co je třeba napravit. V případě, že se na náš
úřad obrátíte, se však maximálně vynasnažíme vyjít
vám vstříc, jak se ostatně mnozí z vás již přesvědčili.
V nedamovském autokempu byla ve druhé polovině června instalována závora, jejímž hlavním smyslem je podstatně lépe korigovat pohyb vozidel po
celém areálu. Na tomto opatření jsme se dohodli se

Slovo úvodem
správci kempu, kteří v minulém roce upozornili na fakt,
že je potřeba zaměřit se na danou problematiku, a to
nejen kvůli přehlednosti spojené se zpoplatněním vozidel vjíždějících do areálu, ale také kvůli zajištění
bezpečnosti pro návštěvníky Nedamova.
V souvislosti s koupalištěm mám pro vás ještě jednu dobrou zprávu. V minulých vydáních Dubáčku jste
se mohli dočíst o našem záměru, umístit na koupaliště
nový herní prvek pro děti, který nahradí staré skluzavky
a houpačku vedle recepce. K instalaci víceúčelového
prvku, který lze označit jako „loď“, který jsme pro děti
vybrali, dojde na začátku června. Věřím, že tuto novinku
ocení nejen malí návštěvníci autokempu, ale také jejich
rodiče, kteří na ně budou moci dohlížet, ať už z vody
či pláže anebo z nových venkovních fitness zařízení,
které sem budou rovněž umístěny v nejbližší době
a během hlavní sezóny již budou našim návštěvníkům
plně k dispozici.
V polovině května se konal v autokempu Den
rodiny. Soudě dle ohlasů se vám akce, jejíž program
byl vhodný pro celou rodinu, líbila. Tímto bych chtěla
poděkovat všem, kteří se podíleli na její přípravě, organizaci, sestavení programu i samotné realizaci, zejména pak dubskému Veterán klubu, paní Ireně Žalovičové
a v neposlední řadě také všem občanům, kteří se této
akce účastnili. Věřím, že podobně zdařilé akce zapustí
v našem městě hluboké kořeny, stejně jako např. Mezinárodní jazzové dny či Letní slavnosti města Dubá.
Právě na zmíněné Letní slavnosti, které se letos konají v sobotu 30. června, bych vás rovněž
chtěla srdečně pozvat. Celý program se jako tradičně
bude odehrávat na autobusovém nádraží a v jeho bezprostředním okolí. Slavnosti budou zahájeny
v jedenáct hodin a s přesným časovým rozpisem jednotlivých částí programu, který je skutečně bohatý
a plný zvučných jmen budete seznámeni na plakátech
umístěných na městských vývěsních deskách, na našich

webových stránkách www.mestoduba.cz i uvnitř tohoto
Dubáčku. Již nyní vám mohu prozradit, že se můžete
těšit nejen na osobnosti jako je Aleš Cibulka, Vladimír
Hron či čestná občanka města Dubá paní Eva Pilarová
a řadu dalších, ale také na naše mažoretky, karatisty,
Veterán klub či možnost proletět se vrtulníkem. Chybět
nebude ani množství stánků, kolotoče a v závěru
samozřejmě ohňostroj.
Ráda bych vás také upozornila na velmi zajímavou
putovní výstavu k letošnímu 70. výročí atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha s názvem Někomu život, někomu smrt, o níž se více dočtete
uvnitř Dubáčku. Výstavu se podařilo zajistit díky Veterán
klubu a vy ji můžete shlédnout v městské šatlavě v termínu od 25. června do 29. července tohoto roku.
Ráda bych vás informovala, že jsme se stejně jako
v letech předešlých umístili mezi deseti nejlepšími městy v naší velikostní kategorii v soutěži Zlatá popelnice
2011. O umístění našeho města v této prestižní soutěži,
kterou vyhlašuje ve spolupráci s obalovou společností EKO-KOM, a. s. Liberecký kraj, vás budu informovat
ihned po vyhlášení konečného pořadí. Vzhledem k tomu, že hodnotitelská komise v současné době zpracovává podklady, které jí byly zaslány jednotlivými finalisty, nezbývá než doufat, že se umístíme obdobně dobře,
jako tomu bylo v letech minulých.
V úplném závěru bych v souvislosti s blížícím se
koncem školního roku, chtěla všem školákům popřát,
aby se jejich vysvědčení hemžila samými hezkými
známkami, za které sklidí doma náležitou pochvalu.
Nejen jim, ale také jejich rodičům přeji, aby se letošní
prázdniny vydařily, a celé dva měsíce proběhly ve znamení pohody. Těm, kteří se chystají na zaslouženou dovolenou, přeji šťastnou cestu a krásné zážitky. A nám
všem přeji, ať se na nás po celé prázdniny usmívá sluníčko a deštivých dní je co nejméně.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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telefon: 487 870 201

Střípky z radnice

Dubáček

e-mail: mesto.duba@tiscali.cz

KLUB MALÝCH DUBÁČKŮ Vás zve na

V Galerii Šatlava je umístěna

BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
A POTŘEB PRO DĚTI JARO – LÉTO 2012

poutavá výstava,
která mapuje minulost

PŘÍJEM ZBOŽÍ V PÁTEK 8. 6. OD 15 – 17 HODIN
PRODEJ V SOBOTU 9. 6. OD 9 – 12 HODIN
VÝDEJ ZBOŽÍ V PONDĚLÍ 11. 6. OD 10 – 12 HODIN

a možnou budoucnost
hotelu Slávie.

Podmínky a pravidla:
Příjem zboží: zboží do Bazárku přijímáme pouze vyprané a nepoškozené; každý zájemce
přinese zboží označené cenou a zkratkou svého jména a příjmení + číslo zboží z vypracovaného seznamu, např.: Z.M. 90,– Kč, č.5; každý zájemce bude mít vypracovaný seznam
zboží, který bude obsahovat stručný seznam zboží do bazárku včetně cen.
Každá položka seznamu bude mít své číslo od 1 – …
Za každý přijatý kus do bazárku je prodávajícímu účtována částka 2 Kč. Tato částka bude
Klubem Malých Dubáčků použita na pořádání akcí pro děti a rodiče, popř. nákup nových
hraček a potřeb pro návštěvníky Klubu malých Dubáčků. Tato částka se platí při přijetí
zboží.
Jaké zboží přijímáme do bazárku? Dětské oděvy, hračky, sportovní potřeby, kojenecké
potřeby, autosedačky, kola, brusle, kočárky apod.
Výdej zboží: Výdej zboží a výplata za prodané zboží bude probíhat v pondělí 11.6. od 10
– 12 hodin v rámci Klubíku. Výdej v jiném čase na základě domluvy možný.

Přijďte se podívat
a zavzpomínat na zlaté časy
naší Slávie.
Připomínáme znovuotevření
městské knihovny.
Pozor změna: výpůjní den
STŘEDA od 14,30 do 18,30.
www.knihovnaduba.webk.cz

Kontaktní osoba: Zuzana Macurová, 777 068 061

JUBILEA

Z městské matriky

Miláček Pavel, Dubá 70 let
Šímová Libuše, Dubá
Civínová Věra, Dubá 75 let
Hajná Juliana, Korce
Voldřich Miloslav, Deštná 89 let
Mika Václav, Dubá 84 let
Skovorodnikova Antonia, Horky 81 let
Štewich Zdeněk, Dubá 84 let
Bártová Dagmar, Dubá 83 let
Pařízek Jaroslav, Dřevčice

ÚMRTÍ

Dne 19. června uplyne 10 let od chvíle, kdy nás navždy opustil pan Anton Hvolek
z Dubé. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. S bolestí v srdci stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Dne 1. 6. 2012 uplynul 1 rok, kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek, syn, bratr, zeť František Pabiška.
Stále vzpomínají manželka, děti, celá rodina. Nikdy nezapomeneme.

Jančáková Marie, Dřevčice

Dubáček
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Dne 14. června 2012 uplyne pět smutných roků, kdy utichlo nemocné
srdce pana Karla Jelínka z Dřevčic.
Stále s láskou vzpomínají manželka a děti s rodinou.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Léta plynou jak řeky proud
na tebe maminko, babičko
nelze nikdy zapomenout.
28. 6. uplynou dva roky, co nás navždy opustila paní Marie Povejšilová,
která by 1. 7. 2012 oslavila nedožitých 89 let.
Stále vzpomínají dcera s rodinou a synové.
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 112 – Integrovaný záchranný systém,
hasiči – 150, záchranná služba – 155, policie – 158, hasiči Dubá – 725 076 553

Dubáček -
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Usnesení z veřejného zasedání
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Usnesení č. 5/2012 ze dne 24. května 2012 z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá s komentářem starostky města Dubá. Zveřejněna je
upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů. Zastupitelstvo města Dubá na svém zasedání přijalo následující usnesení:
1) SCHVÁLILO na návrh pana místostarosty
předložený program veřejného zasedání Zastupitelstva města Dubá č. 5/2012.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2) URČILO na návrh pana místostarosty zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu paní Markétu Slezák a paní Miloslavu Vokolkovou a zapisovatele usnesení pana
Tomáše Nováka (ODS).
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 4/2012 ze dne 19. dubna 2012
včetně nedořešených bodů z předchozích
usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 5/2012 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadu Dubá.
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě písemné žádosti (složka č. 8/12), vyhlásit a zveřejnit záměr
prodeje městských pozemků: část st.p.č. 72,
zastavěná plocha a nádvoří (zbořeniště), část
p.p.č. 1057/4, ostatní plocha, část p.p.č. 1353,
ostatní plocha, o celkové výměře cca 500 m2,
v obci Dubá, katastrální území Deštná u Dubé.
Výměra a rozsah pozemků bude upřesněna geometrickým plánem. Jedná se o pozemky kolem
budovy čp. 42 v Deštné.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městských pozemků
(záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná
žádost č.ev. 29/11): p.p.č. 1136/3, trvalý travní
porost o výměře 126 m2, p.p.č. 1136/4, trvalý
travní porost o výměře 1 773 m2, p.p.č. 1142, trvalý travní porost o výměře 165 m2, v obci Dubá,
katastrální území Dražejov u Dubé. Strana kupující: pan J.H., kupní cena činí 82 560,- Kč plus
správní poplatky, vše se splatností při podpisu
kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy
a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději
do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření
předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený
prodej zrušen.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, žádost č.ev. 5/
12): podle vypracovaného geometrického plánu
se jedná o p.p.č. 121/22, zahrada o výměře 380
m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Strana
kupující: pan M.K., kupní cena činí 22 800,- 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: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městských pozemků
(záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná
žádost č.ev. 6/12): p.p.č. 3096/22, orná půda
o výměře 433 m 2 , p.p.č. 3096/56, orná půda
o výměře 49 m 2 , p.p.č. 3096/68, orná půda
o výměře 90 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Strana kupující: Ředitelství silnic
a dálnic ČR, kupní cena činí dle znaleckého
posudku 40 040,- Kč, splatnost kupní ceny se
stanovuje ve dvou splátkách: 1. splátka ve výši
20 020,- Kč se splatností nejpozději při podpisu
kupní smlouvy, 2. splátka ve výši 20 020,- Kč
se splatností nejpozději do tří měsíců ode dne
provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí k prodávaným nemovitostem.
Termín podpisu kupní smlouvy se stanovuje
nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde
k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento
schválený prodej zrušen.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4e) ROZHODLO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě doporučení odborného lesního hospodáře Městských lesů Dubá odkoupit do vlastnictví města Dubá (složka č. 10/
12) nabízené pozemky p.p.č. 2796, ostatní plocha o výměře 1 311 m 2 , p.p.č. 2823/2, ostatní
plocha o výměře 184 m 2 , v obci Dubá, katastrální území Dubá. Strana prodávající je Česká
republika, Státní Statek Česká Kamenice, v likvidaci, zastoupená Realitní kanceláří VESTA
Děčín, kupní cena činí 12 000,- Kč plus správní
poplatky, vše se splatností před podpisem kupní smlouvy.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4f) ROZHODLO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě doporučení odborného
lesního hospodáře Městských lesů Dubá odkoupit do vlastnictví města Dubá (složka č. 9/12) nabízené pozemky včetně porostů: p.p.č. 1722/20,
lesní pozemek o výměře 89 m2, část p.p.č. 1722/
1 (PK 1722/11), lesní pozemek o výměře 20 066
m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Strana
prodávající je Jednota bratrská, se sídlem v Liberci, kupní cena činí 210 980,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní
smlouvy.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4g) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě žádosti podepsání
předložené smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi městem Dubá (strana povinná) a společností RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem (strana oprávněná), která se týká uložení podzemní
plynovodní přípojky v délce 13 m na částech
městských pozemků p.p.č. 121/4 a p.p.č. 121/
21, v obci Dubá, katastrální území Dubá, včetně práva vstupu a vjezdu na tyto části pozemků
v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami,

opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodní přípojky, podle geometrického
plánu pro vymezení věcného břemene, v rámci
stavby rodinného domu na pozemku p.p.č. 121/
5 – Dubá“. Jednorázová finanční náhrada za
zřízení věcného břemene je sjednána ve výši
500,- Kč včetně DPH.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5a) VZALO NA VĚDOMÍ po projednání ve
finančním výboru zastupitelstva předloženou
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
města Dubá za rok 2011, vypracovanou Krajským úřadem Libereckého kraje, odbor kontroly, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě
Dubá a na úřední desce úřadu.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva hospodaření města Dubá
za rok 2011 s kladným výsledkem ve výši
3 930 424,42 Kč.
pro schválení: 6 proti schválení: 2 zdrželo se: 2

5b) SCHVÁLILO po projednání ve finančním
výboru zastupitelstva kladný hospodářský výsledek z hospodářské činnosti města Dubá
(organizační složky města Dubá Městské lesy
Dubá a Autocamp Nedamov) za rok 2011, a to
ve výši 2 094 732,90 Kč, a v této souvislosti
ROZHODLO na návrh finančního výboru
zastupitelstva že částka ve výši 1 500 000,- Kč
bude příjmem rozpočtu města Dubá na rok
2012, a částka ve výši 594 732,90 Kč bude ponechána jako rezerva v hospodářské činnosti na
budoucí investice v Autocampu Nedamov.
pro schválení: 6 proti schválení: 2 zdrželo se: 2

5c) VZALO NA VĚDOMÍ po projednání ve finančním výboru zastupitelstva předložený rozbor hospodaření příspěvkové organizace města Dubá – Základní škola Dubá za rok 2011, viz
příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá
a na úřední desce úřadu.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva kladný hospodářský výsledek
hospodaření této příspěvkové organizace za rok
2011, a to ve výši 171 891,57 Kč.
SCHVÁLILO na návrh ředitelky Základní
školy Dubá převod tohoto kladného hospodářského výsledku do fondu rezervního této příspěvkové organizace.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5d) VZALO NA VĚDOMÍ po projednání ve finančním výboru zastupitelstva předloženou výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace města Dubá – Mateřská škola Dubá za
rok 2011, viz příloha k nahlédnutí na Městském
úřadě Dubá a na úřední desce úřadu.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva kladný hospodářský výsledek
hospodaření této příspěvkové organizace za rok
2011, a to ve výši 17 965,71 Kč.
SCHVÁLILO na návrh ředitelky Mateřské
školy Dubá převod kladného hospodářského výsledku do fondu rezervního ve výši 7 965,71 Kč
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a do fondu odměn ve výši 10 000,- Kč této příspěvkové organizace.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5e) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se stavu finančních prostředků města Dubá ke dni 30. 4. 2012,
který je 12 milionů 322 tisíc Kč.
5f) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva závěrečný účet města Dubá za
rok 2011, a to bez výhrad, viz příloha závěrečný účet města Dubá k nahlédnutí na Městském
úřadě Dubá a na úřední desce úřadu.
pro schválení: 6 proti schválení: 2 zdrželo se: 2

6) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ předložený závěrečný účet Mikroregionu
Podralsko za rok 2011, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá a na úřední desce
úřadu.

7) VYDALO na návrh pana místostarosty
obecně závaznou vyhlášku města Dubá č. 1/
2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Dubá č. 8/2010, o místním poplatku
za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné
technické herní zařízení povolené Ministerstvem
financí podle jiného právního předpisu, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá a na
úřední desce úřadu.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

8a) NESCHVÁLILO protinávrh zastupitelky paní
Markéty Slezák na vydání obecně závazné vyhlášky města Dubá č. 2/2012, o regulaci provozování
sázkových her, loterií a jiných podobných her, viz
příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
pro schválení: 4 proti schválení: 6 zdrželo se: 0

8b) VYDALO na návrh pana místostarosty obecně závaznou vyhlášku města Dubá č. 3/2012,
o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí

Dubáček

být provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry, viz příloha k nahlédnutí na Městském
úřadě Dubá a na úřední desce úřadu.
pro schválení: 6 proti schválení: 4 zdrželo se: 0

9) VZALO NA VĚDOMÍ informace pana místostarosty týkající se:
a) výstavby kašny na dubském hřbitově
b) pálení čarodějnic v Autocampu Nedamov
c) 1. ročníku Jarních dubských slavností
d) Dne rodiny v Autocampu Nedamov
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka Města Dubá,
Tomáš Novák, místostarosta Města Dubá

Příští veřejné
zasedání zastupitelstva
se bude konat 21. 6.
od 18.00 v Dubé.

Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v dubnu

l Dne 4.4.2012 od 07:44 do 09:45 hodin vyjela jednotka k likvidaci úniku hydraulického oleje
z traktoru na komunikaci I. třídy, číslo 9 do obce
Deštná s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu
1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn únik cca 80-ti litrů hydraulického oleje v jednom jízdním pruhu v délce
100 metrů. Likvidace úniku byla provedena šesti
pytli sorbentu Vapex. Úklid vozovky zajistil při-

volaný správce komunikace. Místo zásahu bylo
předáno Policii ČR.
l Dne 9.4.2012 od 15:31 do 15:59 hodin vyjela
jednotka k technické pomoci do osady Nedamov
s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byla zjištěna nalomená větev nad místní komunikací. Jednotka provedla její odřezání pomocí

motorové řetězové pily a následné odstranění
z cesty.

l Dne 9.4.2012 od 16:18 do 18:30 hodin vyjela
jednotka k požáru lesního porostu na Panenský
hřeben v KÚ Osinalice s technikou CAS-25 Liaz ,
CAS-32 T-148 a CAS-16 Zil v počtu 1 + 7. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byl zjištěn požár lesní hrabanky, borůvčí a nižší-

ho křovinatého porostu na ploše 0,5 ha v špatně
dostupném terénu. Lokalizace a následná likvidace byla provedena dvěma proudy „C“. Na místě
dále zasahovala jednotka z HZS Středočeského
kraje Mělník. Příčina vzniku požáru byla nedbalost, nebo úmyslné zapálení. Škoda je v šetření
Policie ČR.
l Dne 18.4.2012 od 02:22 do 05:27 hodin vyje-

la jednotka k požáru rekreační chaty ve Zbynech
s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl
zjištěn požár rekreační chaty a samostatně stojící
garáže se sedlovou střechou. Před naším příjezdem na místě zasahovala místní jednotka JSDHO
Doksy se dvěma proudy „C“. Naše jednotka zbudovala další proud „C“ a zahájila hasební práce
na chatě a následně na garáži, kde se nacházel
osobní automobil a hořlavé kapaliny.
Z rozkazu velitele zásahu jednotka
dále prováděla rozebírání konstrukcí
a dohašování skrytých ložisek požáru. Na místě zasahovaly jednotky HZS
ÚO Česká Lípa, Bělá pod Bezdězem,
JSDHO Doksy, Dubá, Staré Splavy,
Mimoň, Zákupy, Holany a Tuhaň. Příčina vzniku požáru byla úmyslné zapálení majitelem. Škoda byla vyčíslena
na 500.000,- Kč, uchráněn byl majetek
ve výši 500.000,- Kč. Na místě 2 osoby exitus.
l Dne 30.4.2012 od 19:35 do 22:
39 hodin vyjela jednotka k požáru
lesního porostu v polesí Obrok, na
Kostelci s technikou RZA I Nissan
Patrol, CAS-32 T-148 a CAS-16 Zil
v počtu 1 + 9. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl
zjištěn požár lesní hrabanky, borůvčí a nižšího porostu na ploše 30 x 50
metrů ve skalnatém terénu rozšiřující se do rokle. Lokalizace a následná
likvidace byla provedena pěti proudy
„C“. Doplňování vody bylo z čerpací
stanice umístěné na rybníku v Obroku. Cestou Operačního střediska
HZS ÚO Česká Lípa byl na místo události povolán revírník, který se odmítl dostavit. Na místě
dále zasahovaly jednotky JSDHO Tuhaň, Holany
a Česká Lípa. Místo zásahu bylo předáno Policii ČR. Příčina vzniku požáru byla nedbalost,
nebo úmyslné zapálení. Škoda je v šetření Policie ČR.
Jaroslav Hoza

Dubáček -
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Hasiči radí občanům

JAK ZABEZPEČIT DOMÁCNOST
PROTI VZNIKU POŽÁRU
Statistické údaje jednoznačně dokládají, že požáry v domácnostech mají
nejtragičtější následky. Každý rok při nich zemřou desítky lidí, zraněny jsou
další stovky osob a způsobené škody dosahují stamilionů korun.
Na požárech v domácnosti má velký podíl lidská neopatrnost. Mezi
nejčastější příčiny těchto požárů patří nedbalost při kouření, neodborná
manipulace s elektrickými spotřebiči nebo zacházení s otevřeným ohněm
v domácnostech, ať již se jedná o zapomenuté jídlo na sporáku, nevhodně odložené nedopalky cigaret, svíčky a přímotopy ponechané bez dozoru
v blízkosti hořlavé látky nebo užití hořlavé kapaliny při zapalování kamen.
Domácnosti jsou v dnešní době přeplněny vybavením z materiálů, které
se snadno vznítí a rychle hoří, přičemž dochází k úniku velkého množství
vysoce toxického kouře (např. čalouněný nábytek, matrace, bytové textilie).
Právě toxický kouř je nejčastější příčinou úmrtí osob při požárech.
Vysoký počet požárů v objektech pro bydlení obecně souvisí i s tím,
že se lidé cítí doma v bezpečí a podceňují drobné nehody, byť i ty mohou
vést ke vzniku požáru. Nebezpečí může plynout i z běžných činností v domácnosti jako je hra dětí, vaření, kutilství apod.
Abyste se mohli doma cítit opravdu bezpečně, držte se následujících rad:
• Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku, krbu
a dbejte zvýšené opatrnosti při vaření, aby nedocházelo ke vznícení připravovaných potravin.
• Zdroje otevřeného ohně jako jsou svíčky nebo teplomety nenechte hořet
bez dozoru, umístěte je tak, aby nemohly zapálit materiály v okolí.
• Při kouření cigaret a odhazování nedopalků do odpadkových košů dbejte na dokonalé uhašení nedopalků, pozor na pokládání cigaret na hořlavý
materiál. Velmi nebezpečné je pak kouření cigaret v posteli, zvlášť pokud
jste pod vlivem alkoholu nebo jiných drog.
• Nechejte si pravidelně čistit a kontrolovat komíny. Kouřovody a topidla
udržujte v řádném technickém stavu.
• Žhavý popel ukládejte na bezpečné místo do nehořlavých nádob.
• Užívejte výhradně topiva určená pro dané topidlo, nezapalujte pomocí
vysoce hořlavých látek (např. benzinu) a netopte odpady, plasty apod. Neumisťujte do blízkosti topidel žádné hořlavé látky, jinak hrozí vznik požáru
vlivem sálavého tepla. Bezpečná vzdálenost by měla být stanovena v návodech na použití.
• Řádně a bezpečně ukládejte hořlavý materiál a látky mající sklon k samovznícení (např. seno, bavlna, uhlí) v dobře větraných prostorách.
• Zamezte přístupu dětí k možným zdrojům otevřeného ohně, zápalkám,
zapalovačům apod. Udělejte si čas a vysvětlete jim, že oheň je „dobrý sluha, ale zlý pán“. Poučte své děti o nebezpečí vzniku požáru.
• Nedávejte svým dětem negativní příklad při porušování zákazů a příkazů
např. kouřením, rozděláváním ohňů v přírodě, vypalováním trávy a pálením
klestí.
• Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s průvodní dokumentací výrobce.
• Udržujte dobrý technický stav zařízení, včetně rozvodů el. energie, plynu a topidel.
• Udržujte v řádném stavu elektroinstalace, elektrické spotřebiče, kryty
na osvětlovacích tělesech, pohyblivá šňůrová vedení atd.

PLACENÁ INZERCE

Restaurace Černý Mlýn,
Nedamov

přijme
kuchaře – kuchařku
Tel. 777 283 762,
e-mail: j.vesy@seznam.cz
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• Udržujte pořádek a čistotu na půdách a ve sklepích.
• Chodby, schodiště, únikové cesty a východy udržujte volné k evakuaci
osob, materiálu či vedení hasebního zásahu.
• Skladujte hořlavé, výbušné a toxické látky pouze v určených množstvích
a prostorách, mimo společné prostory obytných domů. Opatrně nakládejte
s hořlavými kapalinami (benzin, nafta, barvy, ředidla apod.).
• Když opouštíte domov, nezapomeňte zhasnout světla, vypnout elektrické
spotřebiče, vypnout elektrický nebo plynový sporák, uhasit otevřený oheň
(krb), zastavit vodu. Ujistěte se, že jsou zavřená okna a dveře.
• Vybavte si svou domácnost autonomními „hlásiči požáru,“ které vás na
hrozící nebezpečí včas upozorní.
• Buďte vybaveni funkčními jednoduchými hasebními prostředky (přenosný hasicí přístroj, hasicí sprej).
• Udržujte dobrý technický stav zdrojů vody, hasicích přístrojů, případně
jiných zařízení určených pro hašení požárů.
• Znejte umístění a použití přenosných hasicích přístrojů a nástěnných
hydrantů.
• Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody a plynu musí být
řádně označené a přístupné.
V bytových domech musí být chodby, schodiště, únikové cesty a východy volné k evakuaci osob, materiálu či vedení hasebního zásahu. V těchto
objektech musí být umístěny např. funkční a snadno přístupné hasicí přístroje, zařízení pro zásobování požární vodou (např. nástěnné hydranty)
apod.
Pamatujte, že investovat do zabezpečení své domácnosti z hlediska požární ochrany se zcela jistě vyplatí. Chráníte si tak nejen svůj život a zdraví, ale i majetek. Případný požár totiž dokáže snadno způsobit
mnohem větší škody než jsou stokorunové investice do hasicího přístroje
nebo „hlásiče požáru.“
por. Mgr. Iva Michalíčková,
krizové a havarijní plánování
HZS Libereckého kraje
PLACENÁ INZERCE

UHELNÉ SKLADY LUKA
Markvart Ladislav

Ořech – I (Ledvice)
Polské uhlí
Ořech – II (Ledvice)
Uhelné brikety
Kostka
Dřevěné brikety
Jarní slevy uhlí.
Nad 20 metráků pytel briket zdarma.
Uhlí je skladováno v hale. Rozvoz vozy Man a Multikar.
Doprava zdarma + složení pásovým dopravníkem zdarma.
Tel. 723 524 112

Prodej palivového dřeva
Štípané i metrové. Rozvoz zajištěn.
Kontakt: Ivan Řezáč, tel. 725 733 915

nově otevřeno v areálu pily Luka
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Informace z Úřadu práce ČR - krajské pobočky
Liberec, kontaktního pracoviště Doksy

Ke dni 1. 1. 2012 došlo k organizačním změnám
Úřadu práce ČR. Pracoviště úřadů práce rozšířily svou činnost o vyplácení dávek pro osoby se
zdravotním postižením a osobám nacházejícím
se v hmotné nouzi.

Dávky pro osoby se zdravotním postižením
Příspěvek na péči je příspěvek poskytovaný osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Nárok je podmíněn dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem a potřebou pomoci při zvládání
základních životních potřeb. Výše příspěvku je
stanovena stupněm závislosti (4 stupně) a věkem postižené osoby. Nezaopatřenému dítěti do
18 let věku může být příspěvek zvýšen v případech, že příjmy společně posuzovaných osob za
předcházející čtvrtletí jsou nižší, než dvojnásobek životního minima.
Nejčastěji vyplácenou dávkou je příspěvek
na mobilitu. Jedná se o opakující se dávku poskytovanou osobě, která není schopna zvládat
základní životní potřeby v oblasti mobility nebo
orientace, popř. osobě, které byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně. Nárok vzniká
v případě, že se uvedená osoba opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována, ale nejsou jí poskytovány pobytové sociální
služby. Výše dávky je 400 Kč měsíčně.
Příspěvek na zvláštní pomůcku může být
poskytnut osobě, která má těžkou vadu nosného
nebo pohybového ústrojí, těžké sluchové postižení nebo zrakové postižení. Formou výpůjčky je
řešeno poskytnutí stropního zvedacího systému,
schodišťové plošiny nebo schodolezu.
Úřad práce také vydává průkazy osobám se
zdravotním postižením.
Vzhledem k tomu, že se pracoviště úřadu
práce nachází v prvním patře, mají občané se
sníženou pohybovou schopností možnost využít
zvonku u Infocentra. Sociální pracovnice za nimi
přijde a jejich záležitost vyřídí po dohodě buď
v prostorách Infocentra, nebo na pracovišti sociální pracovnice Městského úřadu v Doksech Bc.

Jany Strnkové, jejíž kancelář se nachází v bezbariérově přístupném místě městského úřadu. V případě potřeby se mohou klienti obrátit přímo na
sociální pracovnici městského úřadu Bc. Strnkovou a ta jim zprostředkuje spojení s pracovnicemi úřadu práce.
Dávky pro osoby v hmotné nouzi
Jedná se zejména o pomoc osobám nebo rodinám, které nemají dostatečné příjmy a jejichž
celkové sociální a majetkové poměry neumožňují
uspokojení základních životních potřeb a zároveň
nemohou vyřešit svou situaci vlastním přičiněním. Tato pomoc může být poskytována pravidelným měsíčním příspěvkem na živobytí a doplatkem na bydlení, ale také poskytnutím dávek
mimořádné okamžité pomoci, které je možno při
splnění zákonem stanovených podmínek vyplatit i v hotovosti, případně formou sociálních poukázek.
Výplata podpor v nezaměstnanosti a evidence uchazečů a zájemců o zaměstnání
Na pracovišti v Doksech je poskytována pomoc
uchazečům a zájemcům o zaměstnání včetně vyplácení podpor v nezaměstnanosti a podpor při
rekvalifikaci. Dále nabízíme pomoc při zprostředkování zaměstnání, sjednávání rekvalifikací, ale
také při zařazování do projektů, které obsahují
mimo rekvalifikačních kurzů i motivační a poradenské programy.

S komplikovanými dotazy týkajícími se pracovně právních vztahů však doporučujeme obracet na Oblastní inspektorát práce pro Ústecký
a Liberecký kraj pracoviště Česká Lípa, Děčínská 389, kde je poradenství poskytováno každou
středu od 8 do 17 hodin.
Státní sociální podpora
Jedná se o oblast, pod kterou spadá výplata přídavků na děti, dávek pěstounské péče, příspěvku
na bydlení, porodného, pohřebného a rodičovského příspěvku.
Nejčastěji poskytovanými dávky jsou přídavek na dítě, který je dávkou poskytovanou
rodinám s dětmi a nárok mají rodiny s příjmem
do 2,4 násobku životního minima, a rodičovský
příspěvek, který je poskytován osobám pečujícím o dítě mladší 4 let. Výši této dávky si může
za určitých podmínek od 1.1.2012 stanovit rodič
sám, zákonem je určena pouze maximální výše
celkového čerpání.
Tyto informace o poskytovaných dávkách jsou
pouze orientační, podrobné informace a Vaše případné dotazy Vám ochotně zodpoví pracovnice
Kontaktního pracoviště ÚP ČR Doksy, a to buď
při osobní návštěvě, nebo na nížeuvedených telefonních číslech.
Bc. Alena Sprengerová
vedoucí kontaktního pracoviště Doksy, ÚP ČR

Kontaktní pracoviště ÚP ČR sídlí v Doksech na náměstí Republiky 191 (první patro).
Agenda

Referent

Telefon

Vedoucí kontaktního pracoviště

Bc. Sprengerová Alena

950 108 254

Výplata podpor v nezaměstnanosti
a evidence uchazečů a zájemců o zaměstnání

Šulcová Zdeňka

950 108 240

Heierová Helena

950 108 241

Státní sociální podpora

Píšová Daniela

950 108 250

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Bc. Schreinerová Hana

950 108 253

Frýdková Romana

950 108 251

Vůčková Jaroslava

950 108 252

Dávky pomoci osobám v hmotné nouzi
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Rekonstrukce Pomozte splnit vozíčkáři sen
hotelu Port...

Česká společnost Regata Čechy, a.s., provozovatel obchodních domů a hotelů, realizuje od září
loňského roku rekonstrukci a zároveň dostavbu
hotelu Port u Máchova jezera, který vlastní již
od roku 2001.
Odvážná investice
V současné, hospodářsky nejisté době, se jedná
o ojedinělou investici do cestovního ruchu. Investoři a zároveň majitelé hotelu jsou však přesvědčeni o rostoucí poptávce po opravdu kvalitních
hotelových službách v tuzemsku. Bonusem hotelu Port je jeho umístění v krásné lokalitě na pomezí hned několika přírodních rezervací.

Jednou z důležitých ambicí hotelu je maximální otevřenost vůči místním občanům i celému regionu. Pro Doksy a okolí by se měl stát oblíbeným
místem, a to i pro pořádání společenských akcí.
Důležité detaily
– Přelom června a července 2012 - předpokládané datum slavnostního otevření
– ROP Nuts II severovýchod - operační program,
ze kterého je čerpána dotace z fondů EU.
– Step, spol s r.o. – vítěz výběrového řízení na
realizaci stavby, specialista na výstavbu a hlavně
rekonstrukce hotelů, subdodavateli jsou převážně
firmy z regionu.
– Ing. arch. Senka Příhodová, IKA Praha, spol.
s r.o. – autor projektu
Ilja Šedivý

Otevírací doba lékárny
v Dubé
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO

9:00 – 12:00
9:00 – 12:30
a 13:30 – 15:30
ZAVŘENO
ZAVŘENO
10:00 – 14:00
otevřeno každou sobotu
vždy od 9:00 do 11:00

Objednávky léků, požadavky,
informace na tel. čísle
487 870 139 (lékárna Dubá)
nebo na 487 521 047
(lékárna Česká Lípa).

Jakub Marek žije
v Centru sociální
rehabilitace v Dubé.
Důvodem je skutečnost, že od svých
18 roků trpí roztroušenou
sklerózou
a 4 roky je proto
upoután na invalidní
vozík. Dnes je mu
26 roků, ale dříve
než začaly zdravotní komplikace, které omezily jeho mobilitu, aktivně provozoval sporty, především atletiku a jízdu na kole.
Jakub o sobě říká: „Po tom, co se můj zdravotní stav ustálil a mohl jsem si dovolit opět přemýšlet o aktivním sportu, jsem se rozhodl, že
bych rád začal znovu jezdit na kole. V současné
době trénuji na invalidním vozíku tím, že pravidelně každý den jezdím trasy 20 – 25 km dlouhé.
Rád bych si proto pořídil kolo Handbike, tím se
mi naskytnou nové a nové možnosti. V minulém

roce jsem se zúčastnil závodů Black Bridge „Závod na kolečkách“ 2011 pořádané Občanským
sdružením Okolo. Závodil jsem na trase dlouhé
5 km a umístil se na druhém místě v této kategorii. Tento rok bych se chtěl opět účastnit závodu
a dosáhnout vrcholu.“
Handbike je speciálně konstruované závodní kolo pro vozíčkáře, které se montuje v SRN.
Cena tohoto konkrétního pro Jakuba připravova-

ného kola je 185 700,- Kč a s trenažérem FLUID2
za 6 490,- Kč je možné jej používat celoročně.
I přesto, že se Jakub snaží pracovat z domova, tento občasný přivýdělek a jeho invalidní
důchod ve výši 3 146,-Kč mu nedovolují si svůj
sen splnit. Pokud byste mu chtěli sponzorským
darem pomoci k zakoupení kola a trenažéru, můžete svůj dar zaslat na vyhrazený bankovní účet
Konta BARIÉRY s číslem: 777 777 222/0800,
nezapomeňte ovšem uvést variabilní symbol
8509052024. Paní Sutnarová (veronika.sutnarova@bariery.cz) z Konta BARIÉRY Vám na
vyžádání vystaví potvrzení či smlouvu o poskytnutí daru. Děkujeme za jakýkoliv finanční
příspěvek na nákup kola a věříme, že vás brzy
budeme moci informovat o Jakubových sportovních úspěších.
J. M.
PLACENÁ INZERCE

PRODEJ SLEPIČEK

Drůbež Červený Hrádek,
firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Lohman Hnědý,
Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu.
Stáří slepiček 12 až 17 týdnů.
Cena od 139,- do 170,- Kč/ks.
Ceny jsou konečné a neměnné.
Prodej se uskuteční
v sobotu 16. června 2012 v Dubé
u kostela od 13:15 hod.
Případné bližší informace na tel:
728 605 840, 728 165 166, 415 740 719

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 2. 6.
MUDr. Marina Taranová
Tovární Vrch 78, Doksy
tel. 487 883 935

sobota 16. 6.
MUDr. Marie Murswieková
Bulharská 844, Česká Lípa
tel. 487 853 067

neděle 3. 6.
MUDr. Miloš Pánek
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 963

neděle 17. 6.
MUDr. Pavla Antošová
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel. 487 832 131

sobota 9. 6.
MUDr. Přemysl Prstek
Revoluční 164, Stráž p. R.
tel. 487 851 705

sobota 23. 6.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

neděle 10. 6.
MUDr. Pavla Vránová
Čs. Armády 1566, Česká Lípa
tel. 487 853 515

neděle 24. 6.
MUDr. Přemysl Černý
Osvobození 446, Kam. Šenov
tel. 487 767 614

sobota 30. 6.
MUDr. Zdeňka Lysická
Ústecká 2855, Česká Lípa
tel. 487 521 663
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Informace pro celou rodinu
Děti a násilí
„Tak co, máš?“ devítiletý Tomáš se ustrašeně
ohlédl. Za ním stáli dva kluci ze šestky. „Nemám,“ přiznal neochotně. „Tak to máš smůlu“,
vykřikl jeden z kluků a strhl mu ze zad baťoh.
Vysypal jeho obsah, vzal si svačinu, několik
pěkných propisek a z peněženky si vybral jedinou desetikorunu, co tam byla. „Zítra ty prachy
přines, nebo bude ještě hůř, a ne, abys žaloval, to by sis jen přitížil…“ Tomáš byl zoufalý,
ale bál se cokoliv podniknout. Kluci si ho vyhlédli před několika dny a chtěli po něm peníze – 500 korun – sežeň, kde sežeň. Jenže
Tomáš krást peníze rodičům nechtěl a ani to
vlastně neuměl…
Nešlo jen o výhrůžky
Druhý den byl ve škole klid a to Tomáše povzbudilo. V mnohem lepší náladě se po vyučování vydal do parku se svým malým kamarádem – jorkšírem Davídkem. Pejsek vesele běhal
a najednou zmizel ve křoví. „Davídku!“ křičel
zoufale Tomáš, „kde jsi!“ Z křoví však místo
pejska vyskočili Tomášovi trýznitelé. „Tak co,
máš?“ „Vyměníme prachy za tvýho Davídka“.
Tomáš si všiml, že za zády mají pytel, ve které
kňučel ustrašený pejsek. Nevěděl, co má dělat
a rozplakal se. Jeden z kluků vztekle bouchnul pytlem o zem „Neřvi a dojdi pro peníze!“
Ozvalo se srdcervoucí zakvílení – a pak nastalo ticho…
Co na to psycholog?
„Tato příhoda dokumentuje už značně rozjetou
šikanu,“ říká psycholožka Hedvika Pečená. Šikana se většinou rozjíždí při menších epizodách, které se postupně přitvrzují. Důležitá je
přitom role oběti a trýznitele. Pro obě polohy
mají dispozice určité typy dětí. Ti, kteří šikanují, si tak většinou kompenzují vlastní bezmoc.
Například vůči trestajícímu násilnickému otci, se
kterým se cítí bezmocní, ale zároveň se s ním
nevědomě ztotožňují. Ale možných modelů násilníků je samozřejmě mnohem více.
Šikanu nenechat být!
Tomáš, který byl v roli oběti, je zřejmě něčím vybočující jedinec, vnímaný jako slabý. Pro něj je
důležité, aby šikanu, hned jak se objeví, nenechal být. Ve škole jsou výchovní poradci, pokud
má zábranu jít za učitelem, či rodiči. Jsou dnes
už vypracované strategie, jak šikaně předcházet
a jak ji řešit. Tím by se ochránil a k zabití psa
by zřejmě vůbec nedošlo. „Připadá mi důležité,“
říká Pečená, „aby, byť dvanáctiletí viníci, byli za
takovou věc potrestáni. Jednak pro to, aby svoje
již značně bezhraniční chování korigovali, a jednak kvůli Tomášovi. Ten bude mít nepochybně
značně traumatický zážitek, se kterým se bude
muset vyrovnat. A k tomu je mimo jiné důležité,
aby se cítil před násilníky ochráněn, a aby viděl,
že musejí nést za své jednání odpovědnost.“
Jak poznám, že mi šikanují dítě?
Ne všechny děti jsou ve škole šikanovány, ale
potkat to může každé z nich. Vnímavý rodič si
změny v chování dítěte vyvolané zkušeností se
šikanou může všimnout jako první.
Doporučujeme všímat si zejména těchto projevů
chování:
• Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo
jiní kamarádi.

• Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný
čas, s nímž by si telefonovalo apod.
• Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem.
• Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve
mělo dítě školu rádo).
• Dítě odkládá odchod z domova, případně je
na něm možno při bedlivější pozornosti pozorovat strach.
• Ztráta chuti k jídlu.
• Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší
cestou, případně střídá různé cesty, prosí o dovoz či odvoz autem.
• Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři
mu berou svačinu nebo peníze na svačinu).
• Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze
snu, např. „Nechte mě!“
• Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně.
• Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se
objevují výkyvy nálad, zmínky o možné sebevraždě.
• Odmítá svěřit se s tím, co je trápí.
• Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je
ztratilo), případně doma krade peníze.
• Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních
věcí.
• Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje
i zlobu vůči rodičům.
• Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha
nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma.
• Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem
apod.)
• Dítě se vyhýbá docházce do školy.
• Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku.
Jestliže pozorujete některé z výše uvedených příznaků, naslouchejte svému dítěti, projevte mu svou podporu a důvěru. Dohodněte
se s ním na dalších krocích. Nedělejte nic bez
jeho vědomí. Doporučujeme navštívit třídního
učitele, ředitele školy.
Rodičovská linka 840 111 234 je v provozu každý všední den odpoledne pondělí, středa a pátek: 13 – 16 hod. úterý a čtvrtek: 16 –
19 hod.
Jak postupovat, když moje dítě šikanují?
V případě, že mám podezření, že s mým dítětem něco není v pořádku nebo mi ono samo
o šikaně řekne, je potřeba nejprve zjistit, co
se vlastně děje. Vyberte si pro rozhovor chvíli,
kdy se bude dítě cítit v pohodě. Na rozhovor
si udělejte čas, věnujte mu plnou pozornost
a nenechte se rozptylovat jinými vlivy (telefony, televize apod.). Dejte mu najevo, že situaci
berete vážně a chcete mu pomoct. Zjistěte co
nejvíce podrobností (co a kdy se přesně stalo,
případně kdo nezúčastněný to může dosvědčit.
zjištěné skutečnosti je dobré si zapsat). Ujistěte dítě svou podporou, rozptylte jeho obavy
– dítě může mít pocit, že řešení šikany může
jeho situaci i zhoršit. Vysvětlete dítěti, že neřešená šikana se může stupňovat, že nikdo
mu nemá právo ubližovat, a že za šikanu si
nemůže samo.

Jednou z nejdůležitějších (a současně nejtěžších) věcí, při řešení šikany svého dítěte je
nepodléhat emocím. Veškerá jednání budou
úspěšnější, pokud se nám podaří vést je věcně a konstruktivně. Situaci neřešte s agresorem
ani s jeho rodiči! Riskujete, že se to obrátí proti
vám a vašemu dítěti.
Obraťte se na školu. Před vstupem do školy
si znovu zopakujte pravidlo – udržet své emoce na uzdě. Pokud rozezleně vběhnete do školy a začnete všechny hrubě urážet, nepomůžete vůbec ničemu. Obrátíte proti sobě i ty, kteří
by byli ochotni vám pomoct. Nejprve se obraťte na třídního učitele – seznamte ho co nejobjektivněji a nejpodrobněji s tím, co jste zjistili od svého dítěte – použijte své poznámky.
(Kdo dítě šikanuje, jak dlouho to trvá, kde se
šikana odehrávala, jak šikana probíhala, případní svědci. Buďte co nejkonkrétnější, pokud
je šikana doprovázena kyberšikanou, doplňte
své záznamy kopiemi urážejících mailů, SMS
apod.) Domluvte se s učitelem, že z jednání
bude pořízen zápis a požadujte ho. Máte na
to právo. Pokud s třídním učitele nemáte dobrý vztah, obraťte se na výchovného poradce
nebo metodika prevence. Pokud vaše jednání
s učitelem opakovaně selhává, obraťte se na
ředitele školy. Předložte mu zápisy, jak jste dosud šikanu svého dítěte řešili. V případě, že se
ani vedení školy řešení šikany dostatečně nevěnuje, máte možnost podat stížnost zřizovateli nebo České školní inspekci. V případě, že
máte podezření na trestný čin (vydírání, vyhrožování, krádež apod.) obraťte se na Policii ČR.
Škola je povinna se vaším oznámením zabývat. Kroky při řešení šikany by měly být v souladu s Metodickým pokynem MŠMT, více např.
www.msmt.cz.
Dítě se může svěřit telefonu
Šikanované dítě mívá často problém se svými
potížemi se někomu svěřit, protože se bojí a zároveň stydí. Má totiž za situaci pocit viny. Tady
může pomoci telefon – například:
Linka bezpečí pro děti a mladistvé (volání je
zdarma): 116 111, linka důvěry Dětského krizového centra (nonstop): 241 484 149.
Pocit anonymity pomůže dítěti překonat stud
a odborný pracovník na druhém konci aparátu
jistě rád pomůže. Každé dítě by proto mělo od
rodičů nebo ze školy o těchto důvěrných linkách
vědět a znát jejich telefonní čísla.
Je možné agresory potrestat?
Co se dá v takovémto případu šikany dělat?
Dvanáctiletí kluci jsou za šikanu i za týrání zvířete právně nepostižitelní. Jaké je řešení? „Děti
do 15 let sice nejsou trestněprávně odpovědní,
nicméně řešení existuje,“ říká právník Miroslav
Zeman. „Pokud se objeví opakovaně takové
násilné chování, může odbor výchovy a péče
o mládež prozkoumat rodinné poměry dítěte.
A dojde-li úřad k závěru, že jednání dítěte má
základ ve výchově, např. dítě je vedeno k násilí,
bezcitnosti apod. nebo je dokonce samo týráno, nebo je k týrání jiných motivováno, může být
odebráno z rodiny a dáno do ústavní péče. Tam
se pod dohledem odborníků budou napravovat
jeho negativní vlastnosti a chování.“
Markéta Slezák
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KK Beringin rekapituluje

Jako každý rok bych ke konci naší soutěžní, tréninkové a exhibiční sezóny, která končí začátkem letních
prázdnin, shrnul vše dobré i špatné, co Karate klub
Beringin potkalo.
Rád bych začal tím nejlepším, co nás mohlo potkat
a to je podpora jak finanční, tak morální, jíž se nám dostalo od celého vedení města Dubá v čele s naší paní
starostkou Mgr. Zdeňkou Šepsovou. Další důležitá podpora KK Beringinu je ze strany paní ředitelky ZŠ Dubá
Mgr. Jindřišky Skalické, která nám umožnila rozvíjet
naše dovednosti v tělocvičně ZŠ Dubá a tím nám poskytla báječné zázemí. Oběma dámám za sebe a KK
Beringin moc děkuji a těším se na další spolupráci.
Další báječnou věcí, která se podařila městu, hlavně díky Irence Žalovičové, je pořízení tatami (podložka na cvičení), které mají využití nejen v karate (tréninky, semináře, soutěže), ale i na jiné druhy cvičení.
Skvělé – děkuji!
Tak a nyní k našim karatistům a jejich výkonům.
Tuto sezónu, co se týká tréninků, považuji za zdařilou.
Děti i dospělí moc nemarodili a na tréninky chodili pravidelně, což vyžaduje velkou disciplínu a kolikrát i sebezapření a odhodlání pro danou věc.

Co se týká soutěžních akcí, jsem doslova nadšen!
Jak dospělí, tak i děti, se snažili soutěže, jako jsou
např. národní poháry a MČR, nevynechávat a díky
tomu jsme v české federaci tradičního karate dosáhli
výborných tabulkových hodnot, které nám automaticky umožnily nominaci na další MČR, které navazuje
na mistrovství světa, které při troše štěstí bude příští
rok v České republice. Tyto nominace nejsou samozřejmostí a bez dobrých výsledků nejsou možné, takže
chválím své svěřence a zároveň prosím o výdrž.
Nemohu zapomenout poděkovat rodičům za sponzoring svých potomků, jelikož si uvědomuji, že v dnešní
době je to kolikrát náročné. Přesto si myslím, že investice do svých dětí je to nejlepší.
Tradiční karate je dobrým prostředkem k rozvoji
člověka jak po duševní stránce, tak fyzické stránce,
a myslím, že každý z rodičů přihlášených dětí mi tuto
věc bude moci potvrdit.
Tento rok jsme udělali velký pokrok i s dospělými
(seniory) karategi, kteří dokazují, že v každém věku se
dá začít cvičit tradiční karate. Začnu tím, že pochválím pana Lukáše Dalekého, který zahájil kurz trenéra
IV. třídy a na soutěžích zamotá hlavu soupeři o něko-

lik let vyšší praxí. Dětem jde dobrým příkladem a mně
je velkou oporou stejně jako pan Martin Volejník, který
po jednom roce tréninku v Beringinu, je nominován na
MČR – Martine, klobouk dolů!
Dále máme v řadách Kamila Imricha, který má velký potenciál ve všech směrech a tréninky s ním jsou
pestřejší a stejně tak soutěže.
Dalším plnohodnotným karategou je Honza Dalecký, který dokazuje, že začít trénovat tradiční karate se
dá v každém věku a tím se pro mě a ostatní stává velkým vzorem! Naším nepostradatelným členem je také
Barunka Tomášková, po všech směrech velmi talentovaná karatistka, která se nám zotavuje ze zdravotních
komplikací. Tak se nám dej Barunko brzo dohromady!
No a nemohu zapomenout na našeho posledního přihlášeného, Bedřicha Janďourka, který nám v začátcích
svých tréninků ukazuje veliké odhodlání a myslím, že
i skrytý talent. Jen tak dále, prosím vydržet!
Pro náš karate klub je samozřejmě důležité i vystupování našich karategů (cvičenců) při seminářích
se zahraničními světově váženými sensei (trenér na
mistrovské úrovni).
Což plně zvládla má dcera Natálie i se synem
Markem, kteří nám dělají báječnou vizitku nejen na
těchto seminářích, ale i na soutěžích, také i na ostatních akcích. Jejich příprava a trénink je z 80 % v jejich
kompetenci, což je veliká zodpovědnost, a já jsem na
ně moc pyšný.
Nyní se dostáváme z věcí dobrých, k těm špatným.
Špatných věcí nakonec moc není, to je dobré, ale chvály bylo dost a je třeba také kritizovat.
Každý, kdo nás trochu monitoruje a zajímá se o náš
KK Beringin, ví, že se mé osobě tuto soutěžní sezónu moc nedařilo.
Pár let jsem neprohrával a můj sensei (trenér) Ing.
Rachny Soebajo,který mě vychovává v duchu tradičního karate od mých 9. let, uznal za vhodné, dát mi lekci
pokory tak, že mě vzal na mistrovství světa do Bělehradu, na soutěžní disciplíny KATA I KUMITE. V disciplíně
KATA- (souhra akce proti hodně soupeřům) jsem si připomenul, že sebezdokonalování a seberozvíjení nemá
v tradičním karate žádné hranice, a také, že je třeba více
trénovat! Toto jsem si připomněl i v disciplíně KUMITE.
Kde to mezi mnou a mým zkušeným soupeřem z Běloruska hodně jiskřilo. Sice jsem s TATAMI odešel jako
poražený, ale obohacen o zážitek z toho, jak dva velcí rivalové si po ostrém zápasu v KUMITE podají ruce
a jeden druhému uctí jeho výkon. Poučení, které jsem si
vzal je to, co chci předávat svým svěřencům.
1) Nikdy nebudeme tak dobří, abychom nemohli být lepšími!
2) Tradiční karate využívat na soutěžích, tam ukazovat, čeho jsme svým tréninkem dosáhli a ne venku,
na ulici, pokud se nejedná o sebeobranu!
3) Náležitá úcta ke všem kolem sebe, i když se
jedná o přímého soupeře, tím se potvrzuje myšlenka
tradičního karate, že největším uměním, je docílit vítězství bez boje!
Rád bych však svým svěřencům tímto způsobem
vzkázal, že ze mne, jako ze senseje nemusí být až
tak zklamaní, jelikož na mistrovství světa bylo obrovské množství zranění a sensei se jim i přes své polámané tělo navrátil bez většího zranění. A dokud nejde
o zdraví, nejde o nic životně důležitého!
A ubránit své zdraví a zdraví svých blízkých nebo
slabších a ohrožených, je hlavním cílem KARATEDO!
(vesty karate).
Na úplný závěr bych rád poděkoval všem, co podporují naši věc, ať je to jakýmkoliv způsobem.
Rád bych upozornil na poslední akce před letními
prázdninami a to je:
FUDOKANCAP – 16. června - Praha LODĚNICE
Letní slavnosti – 30. června autobusové nádraží
v Dubé – Exhibice
Od září proběhne v ZŠ Dubá další nábor nových členů, přihlásit se je možné také na tel. čísle
775 665 353. Nábor je od 5 do neomezeného počtu let!
V průběhu letních prázdnin proběhne aktualizování stránek KK Beringin, na kterých naleznete vše důležité o nás!
Marek Hruška
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PLACENÁ INZERCE

Chystáte se na rekonstrukci
a chybí Vám zedník nebo nářadí?
Rádi Vám s tímto problémem pomůžeme.
Nabízíme zednické práce všeho druhu
i půjčení nářadí. To vše za nízké a pro Vás
příjemné ceny v blízkém okolí.
Půjčovna elektronářadí
a zednické práce

tel.: 775 946 786
775 946 782

Vrchlického 773, Doksy
PLACENÁ INZERCE

BioContent

www.biocontent.cz
Váš internetový obchod s bio potravinami,
bylinkovými sirupy, přírodní kosmetikou, ekodrogerií…,
který Vám nabízí také jedinečný
BEDÝNKOVÝ SYSTÉM
s čerstvou zeleninou IPZ a Bio zeleninou
Neváhejte a vyzkoušejte kvalitní, čerstvou zeleninu,
která jede od farmáře přímo na odběrné místo,
kde si ji vyzvednete!
DOVOZ DOMŮ V RÁMCI DUBÉ pouze 20 kč!
Rozvoz bedýnek začíná již koncem května,
rozvoz ostatních potravin již nyní !
Nákupem IPZ a BIO bedýnky přispíváte 5,- Kč
ve prospěch nadačního fondu KAPKA NADĚJE.
Nákupem ostatního zboží z našeho eshopu
přispíváte 2,- Kč/kus ve prospěch nadačního fondu
KAPKA NADĚJE. DĚKUJEME!
Kontakt: info@biocontent.cz
tel.: 777 068 061
Navštivte také náš partnerský webový obchůdek:
www.ceskahracka.net

VÁŽENÍ
INZERENTI!
Upozorňujeme na změnu cen inzerce
od 1. května,
a to následovně:
Celostránkový
1/2 stránky
1/4 stránky
1/8 stránky
1/16 stránky

1.200,650,350,200,100,včetně DPH
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Zajímavosti z Dubska

ČERTOVA ROKLE

Působivou lokalitou je Čertova rokle u Dřevčic.
Z dřevčické návsi se dáme po zelené turistické
značce směrem na takzvanou Rafandu. Sejdeme
do údolí k několika domům Poustky. Nejstarší je
poloroubený dům po pravé straně z roku 1795.
Poustka je pozůstatek zaniklé osady Pačkov. Zelená turistická značka nás vede do údolí potoka,
kde naleznema zaklenutou kamennou studánku
s reliéfem Ukřižování. Kupodivu se jmenuje Čertova, tak jako celá rokle. Nové dřevěné chodníčky, můstky a informační tabule zhotovily v roce
2010 Lesy ČR.

Naproti němu stoupá prudká pěšina doprava
nahoru ke zřicenině Chudého hrádku. Turista má
zde několik možností. Může vyjít nahoru k hradu a cestou naproti zřícenině vyjít na kraj lesa
a odtud se vrátit do Dřevčic. Nebo po prohlídce
Chudého hrádku opět sejde do údolí a bude pokračovat pěšinou podél potoka.

Dubáček

a půjdeme rovně. Posléze pak na rozcestí odbočíme cestou doleva. Stoupáme podél vysokých
bizarně tvarovaných skalních bloků až dojdeme
na náhorní planinu k osadě Sušice. Cestu u velkých stromů přehrazuje elektrický ohradník, ale
po pravé staně má drát žlutou umělohmotnou
rukověť s háčkem, kterým si průchod otevřeme.
Malou dřevěnou brankou mezi stromy s drátěným
hákem projdeme mimo pastvinu. Oboje – ohradník i branku za sebou dobře zajistíme.
Polní cesta vede půvabnou končinou podél
pastvin a ústí na sušickou silnici. Na křižovatce jsou boží muka z roku 1911. Jdeme vlevo
silnicí, posléze mineme druhá boží muka, stojící u odbočky k jednomu z domů. Silnici lemuje nádherná, i když nepravidelná alej vlašských
ořešáků. V místech, kde u silnice stojí vodárna
z roku 1909, se na polnostech vlevo od silnice
kdysi rozkládala ves Zdislav či Zdislavice. Na
starých mapách se tyto polnosti nazývají zkomoleně Küslitz.
Nedaleko křižovatky s dřevčickou silnicí odbočíme na polní cestu doleva. O něco dále na
rozcestí se pak dáme vpravo nahoru. Vyjdeme
mezi pole, odkud je krásný rozhled, vidět je i Ještěd. Cesta nás dovede zpět do Dřevčic.
–myš–

HRÁDEK ZVANÝ CHUDÝ

Po pravé straně rokle se zdvíhají pískovcové
věže a skalní bloky, tvarované erozí. Posléze dojdeme k druhé studánce, zvané Rasova, kterou
také obnovily Lesy ČR. V bažinatém dně údolí
býval již ve roce 1402 rybník jménem Kuchynky, který byl součástí dědického podílu Jindřicha
Vaňka z Dubé. Původní mlýn, který pod rybníkem
stával, se nedochoval. Hráz rybníka se 26.4.1903
při bouřce protrhla a voda poškodila mlýn natolik,
že již nebyl obnoven. Na jeho místě vznikla kovárna a nyní domek slouží k rekreaci.

Pěšina o něco dále přejde na druhou stranu údolí, vlevo nad ní se opět zvedají pískovcové skály. Na rozcestí odbočuje zelená turistická značka přes potok k vodárně. Po ní bychom
došli do Holan. Zvolíme jinou zajímavou cestu

Oblast Dubska má velmi dlouhou historii, dokazují to archeologické nálezy, ale i písemné doklady a snad nejvýrazněji stavební památky. Z těch
nejstarších se dochovaly především různě velké
zbytky opevněných sídel - hradů. V širším okolí
se nacházejí takové skvosty jako je hrad Bezděz,
Houska, Kokořín či Starý Berštejn. Ale i v samotném správním území města Dubá leží několik velmi zajímavých lokalit s více či méně zachovanými
zbytky hradních staveb.
Nejzachovalejším hradem ve správním území
města Dubá je Chudý hrádek u Dřevčic. Neklamné známky po opevněném sídle nalezneme na
Čapu a v místě zvaném Pustý zámek, kde stával
hrad Zakšín. Nepatrné zbytky je možné vypátrat
v lokalitě Starý zámek, kde stálo opevněné sídlo,
pravděpodobně zvané Kluk. Historie dnes již zcela zničeného hradu Dubá je dostatečně známá
a známé je i zatím neúspěšné pátrání po hrádku
Lov. Velmi malé zbytky opevněné stavby jsou i na
Zámeckém vrchu u Zátyní.
Chudý hrádek u Dřevčic se původně nazýval
pouze Hrádek, ale poměrně brzy získal přívlastek
Chudý. V literatuře 19. století se používá název
Wüste Schloss - Pustý zámek, podle toho se místu říká i Pauska či česky Poustka. Toto jméno se

Dubáček -
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ovšem vztahuje i k zaniklé vsi Pačkov, či Packov.
Dnes se jménem Poustka nazývá část Dřevčic,
stojící v místech bývalého Pačkova. Chudý hrádek byl osídlen již v druhé polovině 14. století,

jak dokládají archeologické nálezy. První písemná zmínka pochází z roku 1391, kdy Jindřich

V předmětu Člověk a zdraví se učíme, jak žít
zdravým způsobem života, jak si chránit své
zdraví. Využila jsem nabídky a přihlásila jsem
své žáky do soutěže Sapere, s podtitulem „Vědět, jak žít“. Soutěžili všichni žáci IX. ročníku
a odvážlivci ze VII. ročníku.
Nejdříve jsme se intenzivně připravovali v již
zmíněném předmětu Člověk a zdraví. Neváhali
jsme k prohloubení našich znalostí využít i internet, abychom si procvičili nejen svou čtenářskou gramotnost, ale i počítačovou. Trénovali
jsme i ukázkový test, který má Sapere na svých
stránkách.
Když jsem se vítězky školního kola zeptala,
kdo vyhrál, odpověděla: „No přece já!“ Tak jsem
ji ujistila: “Ano, ty.“ „Cože? Pronesla Michaela
Hradecká, vítězka školního kola. Mou pochvalu,
že je šikovná, s náležitou pýchou přijala.
Na 2. místě se umístila Jana Blahutová ze
VII. třídy a na 3. místě Štěpánka Zývalová, také
ze VII. třídy. Jana Blahutová se nemohla zúčastnit soutěže v okresním kole, tak ji nahradil další
úspěšný soutěžící Petr Voldřich z IX. třídy.
Po vyhlášení výsledků okresního kola jsem
mohla své žáky potěšit oznámením, že jsme
v okresním kole zvítězili.
Pod vedením kapitánky Michaely Hradecké
a s pomocí Štěpánky Zývalové, Petra Voldřicha
se našim soutěžícím podařilo úspěšně vyřešit
i test v krajském kole. Umístili se na 3. místě.
Blahopřeji!
Úspěšné umístění nás povzbudilo, abychom
se i v příštím roce zúčastnili soutěže. S chutí a s odvahou, kterou nám již budou dodávat
naše zkušenosti.
Jsem ráda, že naši soutěžící potvrdili, že
mají teoretické znalosti o zdravém životním sty-

Berka z Dubé dělil své panství a pro sebe a své
mladší syny si ponechal právě Chudý hrádek,
a také Housku, Milčany a Frýdland.

V roce 1402 byl Chudý hrádek součástí dědického podílu Jindřicha Vaňka z Dubé. Spolu
s hradem získal Jindřich Vaněk také město Dubou s tržním právem, ves Dřevčice s dvory, vsi
Zdislavice či Zdislaw (dnes zaniklá) a Sušici, dále
Nedvězí a mlýn ve Stříži, poplužní dvůr Vřísek
(u Drchlavy) a posléze i Pavlovice. Chudý hrádek
pak zdědil jeho syn Jindřich, který se také psal
„z Hrádku“. Například v listopadu roku 1432 spolu
s dalšími pány zpečetil Jindřich Berka z Dubé, seděním na Hrádku, smlouvu o prodeji hradu Houska s panstvím Janu Smiřickému ze Smiřic.

Ze života škol
Vědět jak žít
lu na vysoké úrovni. Do každého kola soutěže
jsem soutěžící musela přihlásit unikátním přihlašovacím klíčem. Naše škola je jistě unikátní
v tom, že žákům II. stupně umožňuje, aby věděli, jak mají žít i v praxi. K mnohým aktivitám,
jako jsou např. Zdravé svačiny, patří jistě i to,
že se žáci při Praktických činnostech učí vařit.
Jak dívky, tak chlapci.

Bodlinky
na kolech

To tu ještě nebylo! Bodlinky vyrazily na kolech
na okruh z Dubé na Panskou Ves, pod Beškov,
kolem Kluka do Rozpechtic k rybníku a domů.
Devět Bodliňáků – Vojta, Natálka, Šárka, Kája,
Štěpka, Janička, Honza, Jana a Pavel – připravilo
své stroje a s přilbou na hlavě, svačinou a pitím
se odstartovalo. Všichni dodržovali správné
rozestupy, nikdo neměl silniční lišej a všichni si
to užili. Cestou jsme potkali slepýše, blatouchy
a nádherné pohledy do kraje. Bylo to super!
Jana, Pavel, Bodlinky

Od roku 1519 patřil Chudý hrádek Jiřímu Kaplíři Osterskému ze Sulevic, poté jej roku 1532
získal Václav z Vartenberka a připojil ho k panství Rybnov. V roce 1543 byl Chudý hrádek spolu
s pustými vesnicemi Pačkov a Zdislavice a s pustým dvorem Vřískem přičleněn nově postavenému Novému zámku v Zahrádkách. Naposledy je
Chudý hrádek uváděn v roce 1622 při konfiskaci majetku české šlechty po bitvě na Bílé Hoře.
V té době je již hrad nepoužívaný a zpustlý. Za
I. republiky patřily lesy se zříceninou Chudého
hrádku a Dolským mlýnem pod ním k velkostatku
v Zahrádkách. Nyní hradní zříceninu vlastní Ing.
Dita Lopko z Kolína.
Chudý hrádek stojí na strmé pískovcové ostrožně nad soutokem Dolského potoka a potoka, přitékajícího směrem od Dřevčic. Opevněné
předpolí hradu bylo v sedmdesátých letech 20.
století rozoráno a zničeno. Ze samotného hradu se zčásti zachoval palác, na kterém je patrné více stavebních etap. Nejstarší zdivo nese
neklamné stopy dávného požáru, po kterém byl
hrad přestavěn. Na východní straně se nachází
14 m hluboká okrouhlá nádrž na vodu a ve skále
jsou i sklípky. Zachovaly se také pozůstatky obvodové hradby. Volně přístupná zřícenina Chudého hrádku je památkově chráněná.
–myš–

A co povzbuzovalo paní učitelku do dalších
soutěží? Poděkování a povzbuzení od organizátorky soutěže „Sapere-Vědět, jak žít“ – paní
Lucie Štolbové. Poděkování patří i všem žákům,
kteří se soutěže zúčastnili.
Mgr. Drahuše Čavnická

Král švihadla

Dne 25. 4. 2012 proběhla akce ŠD „ Král švihadla „. Podstatou soutěže byla vytrvalost. Děti mohly skákat přes švihadlo technikou, jaká jim nejlépe
vyhovovala, jak nejdéle vydrží. Skupiny byly rozděleny podle tříd. I chlapci techniku přeskoků zvládli.
Děvčata se ukázala, že umí i obtížnější přeskoky.
Soutěž nám příjemně zpestřili kluci, kteří čekali na
odpolední vyučování. Půjčili jsme jim švihadla a tak
nám ukázali, jak dobře umí skákat Ti „větší“. Na závěr jsme v každé kategorii vyhlásili „Krále švihadla“.
Dětem se sportovní odpoledne líbilo, dostaly sladkou odměnu a dáreček, který si sami vybraly. Z této akce jsem měla dobrý pocit, počasí nám přálo
a děti odcházely domů nadšené.
Lenka Treutnerová

14

Když se jede na školku v přírodě

Rodiče obvykle váhají, zda svou ratolest přihlásí
na školku v přírodě, kterou naše mateřská škola každý rok v Krkonoších pořádá. Zvládne dítě
odloučení od rodiny? Bude se mu stýskat? Není
na to ve čtyřech letech malé? To jsou nejčastější otázky. Co tedy radí psychologové a zkušené
paní učitelky?
Pro děti je týdenní pobyt v přírodě přínosný
z několika důvodů: ze zdravotního hlediska je
sedm dní na čerstvém horském vzduchu osvěžující a jistě alespoň trochu vyčistí organismus.
Většina dnešních rodičů vozí všude děti autem. A tak se někdo poprvé setká s tím, že musí
ušlapat delší vzdálenost třeba i s batůžkem na
zádech. Zprvu jsou děti línější, ale pak zjistí, že
to není nic tak hrozného a klidně zvládnou 8 km
denně. Zlepší se jejich tělesná kondice.
Bezva!! Kamarádi v pokojíčku, špitání do noci,
baterka pod peřinou, zakázané tajné mlsání, objevování nového prostředí, to je přece pro každého
dobrodružství, spousta legrace a nové zážitky.
Sebeobsluha – celý týden je dítě v kolektivu
vrstevníků. Paní učitelka je sice k dispozici, ale
nemůže fungovat jako jedna maminka pro jedno
dítě. Dítě se musí spolehnout především samo na
sebe. Obléknout se, zvládnout základní hygienu,
orientovat se ve svých věcech…..
Podle poznatků lékařů, psychologů, pedagogů je dokázáno, že většina toho, co dítě prožije
v prvních letech života je trvalé. A tady je nutné
zdůraznit nejdůležitější pohled na týdenní odloučení, a to na sociální zralost. Pro jedináčky je to

dobrá zkušenost, aby pochopili, že nemusí být
vždy středem pozornosti. Učí se ohleduplnosti
– spí jich víc pohromadě, ráno se budí postupně a nesmějí se vzájemně budit. Děti se musí
vypořádat se stýskáním po domově, rodičích,
sourozencích, což je přirozené i pro dospělého člověka.
Všechny děti po návratu ze školky v přírodě
trochu povyrostou, pochlapí se, samy zažijí pocit
že jsou větší, celkově se hodně osmělí a osamostatní, protože zvládly spoustu dní bez maminky.
Mají daleko větší sebevědomí a to je pro ně velký
krok v osobnostním zrání.
Jaroslava Sloupová
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Jarní tah

Při letošním jarním tahu žab pomáhaly z Ekoškoly Dubá třídy I., II., III., IV. a děti z MŠ. Celkem bylo za tento tah zachráněno 391 žabiček
a celkem za období od roku 2003 5 299 kvákalek. Všem dětem i dospělým, kteří se na pomoci
podíleli moc a moc děkuji.
KVAK Jana Mašková

Vody se nebojíme

Tak jako každý rok,i letos se děti z MŠ zúčastnily předplaveckého kurzu. Jak kurz probíhá? Děti
jsou rozděleny do třech družstev.Ti nejbojácnější
(3-4 roky) ,se seznamují s vodou pomalu, nenásilnou formou hry,v malém bazénku s delfínkem.
Větší děti (4-5 let)se učí plavat s pěnovými pomůckami, v mělkém bazénu.Ti nejstarší (5-7 let)
se učí plavat bez pomůcek v bazénu velkém.Malíčci brzy překonali počáteční ostych a spolu
s ostatními , se cítili ,jako ryby ve vodě. Po celou dobu výuky, nás provázelo radostné cachtání a čvachtání, největší odvážlivci se svezli na
tobogánu. Na konci kurzu, dostaly všechny děti
krásné mokré vysvědčení.
Gabriela Gardiny,MŠ Dubá

PLACENÁ INZERCE

Druháci v sedle

Farma koní Vrchovany přivítala v pondělí 7. května
druháky z Ekoškoly Dubá. Ti se vypravili autobusem
pod Starý Berštejn, aby si na farmě užili koníčkování. Podívali se do stájí, sledovali přípravu koníků
k jízdě a pak si vyzkoušeli samotnou jízdu. Na hřbetě nosily druháky Metelka a Jaga. Obě kobylky dostaly za odměnu sladkou mrkvičku a chlebík.
Cesta zpět proběhla „po svých“, přes pastvu,
kolem bunkrů do Nedamova. Ve studánce U skokana skutečně hlídkoval skokánek. Počasí a dobrá nálada se vyvedly.
Jana Mašková

UHELNÉ SKLADY PROVODÍN
Iveta Procházková
Prodej Ledvického uhlí:
Ořech 1, Ořech 2, Kostka
Při odběru uhlí nad 20 q
dárek a do 15 km doprava zdarma.
Uhlí je skladováno pod střechou.
Palivové dřevo:
metrové i štípané v délkách dle přání zákazníka.
Písek, štěrk, kámen.
Doprava je zajištěna.
Zemní práce nakladačem – Bobek 861
Tel: 737 284 652, 606 418 008
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Václav Zýval – Holky

Na začátek léta připravil
Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací v Galerii Pošta výstavu fotografií dubského
fotografa Václava Zývala,
člena Fotoklubu Dubá. Na
výstavě s názvem „Každá
žena je krásná“ představí
Václav Zýval snímky na
téma hledání ženské krásy. Slavnostní zahájení
výstavy proběhne v pátek 8. června od 18 hodin
a výstava potrvá do soboty
7. července.
Galerii Pošta v Dubé je
možné navštívit 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 telefonním čísle
607 138 832.
–myš–

Veteráni Dubá se 19.5. ve 13 hodin zúčastnili Mezinárodního srazu
historických vozidel pořádaném v rámci motoristické výstavy TEMPO,
a udělali „Přehlídku historických kol“ na Výstavišti Litoměřice.
Foto: Bohunka Mynaříková

Výstavy v České Lípě

Ambit muzea
Ambit českolipského muzea zaplní od 5. května
velkoformátové obrazy malíře Romana Hudziece. Název výstavy KRAJINA(´)Ř napovídá, že
zdrojem inspirace pro tvorbu výtvarníka je především krajina. V realisticky pojatých malbách
lze nalézt mnohdy pohádkové kouzlo, tajemství
a přeludy. Na jedinečnosti dílům přidává také
využití kombinovaných technik. Roman Hudziec
ukončil svá studia v ateliéru malby prof. Pavla
Nešlehy na Vysoké škole uměleckoprůmyslové
v Praze v roce 1993, a poté zde působil jako
odborný asistent.
Rozsáhlou výstavu ojedinělých výtvarných
děl je možné shlédnout do 24. června.

Galerie Jídelna
Po několika letech si opět připomeneme tvorbu
vyjímečného sklářského výtvarníka – akademického malíře Jiřího Šuhájka. Kromě skleněných
děl budou k vidění také velmi zajímavé rozměrné
malby expresivního charakteru.
Jiří Šuhájek vystudoval nejprve sklářskou školu v Kamenickém Šenově a poté absolvoval v roce
1971 v ateliéru skla u prof. S. Libenského na VŠUP
v Praze. Jeho volná tvorba i design jsou vysoce
uznávané, což dokládají četná ocenění nejen v ČR.
Výtvarník má za sebou přes padesát samostatných
výstav, svým dílem je zastoupen v mnoha sbírkách
od Anglie, přes USA až po Japonsko.
Výstavu je možné navštívit do 29. června.

Svaté schody v ambitu muzea
V ambitu Vlastivědného muzea na Svatých schodech se představuje se svou tvorbou zatím veřejnosti trochu utajený fotograf pocházející z Nového Boru, Jan Šulc. Tento osmatřicetiletý samouk
se věnuje fotografii již pět let. Ovšem, jak sám
říká, je teprve na samém počátku objevování tohoto výtvarného vyjadřování. Fotografování těší
a naplňuje autora výstavy natolik, že atmosféra
jeho snímků návštěvníka pohltí a zcela jistě také
okouzlí. Na černobílých i barevných fotografiích
Jana Šulce se objevuje především krajina Lužických hor a Českého středohoří.
Výstavu je možné navštívit do 1. července.
Daniel Váchal

Zveme vás na putovní výstavu, kterou připravila v rámci 70. výročí atentátu na Heydricha
Asociace nositelů legionářských tradic. Záštitu
nad výstavou převzali předsedkyně Poslanecké
sněmovny PČR Miroslava Němcová, britská
velvyslankyně v České republice J. E. Sian
MacLeod, ministr kultury ČR a ministr školství,
mládeže a tělovýchovy ČR.
Před pár dny to bylo právě 70 let, kdy ve
středu 27. května 1942 vykonali českoslovenští
parašutisté, členové paraskupiny Anthropoid, ortel nad zastupujícím říšským protektorem Reinhardem Heydrichem. Byl to nejvýznamnější čin
domácího i zahraničního odboje v období druhé
světové války. Pro většinu současné generace,
mladé lidi, žijící ve svobodném státě, se může
zdát připomínání období nacistické okupace českých zemí již zbytečné a mravní postoje válečné
generace Čechů a Slováků velmi vzdálené, až
nepochopitelné. Je však třeba je připomenout

právě proto, že jde o hrdinský čin odporu proti
teroru, který v různých formách stále ovládá životy milionů lidí na této planetě. I dnes v mnoha
zemích světa diktátoři diktují lidem, jak mohou
žít, co si mohou myslet. Také proto je velmi důležité připomínat tento čin spravedlivé odplaty za
genocidu a teror i po sedmdesáti letech.
Druhou důležitou linií je připomenutí jasného faktu, na který se často zapomíná: teprve po
operaci Anthropoid a následných represích – to je
až v druhé polovině roku 1942 – odvolaly Francie
a Velká Británie svůj podpis pod Mnichovskou dohodou. Důsledkem toho bylo, že Československo
bylo po roce 1945 obnoveno v původních předmnichovských hranicích, což zdaleka nemuselo
být samozřejmé, nebýt tohoto významného odbojového činu.
Na výstavě budete mít také možnost zakoupení doprovodné publikace, která popisuje
nejdůležitější události a motivace, které vedly

k atentátu, a zahrnuje období od podpisu Mnichovské dohody v roce 1938, přes vznik Protektorátu Čechy a Morava až po rok 1942, atentát na
Heydricha, co mu předcházelo a co následovalo.
Především se věnuje úloze domácího odboje
a osobnostem, bez jejichž obětavé pomoci a nakonec i životních obětí by tento nejvýznamnější
odbojový čin v Evropě v období 2. světové války nebyl uskutečnitelný. Publikace obsahuje více
než 300 obrázků doplněných přesnými informativními texty a fakty. Publikaci zpracovala Jindra
Svitáková, autorka výstavy
Výstava bude zpřístupněna v městské šatlavě
v termínu 25. 6. – 29. 7. ve všední dny od 8-18h,
o víkendech od 8-16h.

Výstava Někomu život, někomu smrt

Více informací: www.nekomuzivot-nekomusmrt.cz nebo www.anlet.cz
Za Veterán klub Dubá Bc.Petra Volejníková
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