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Vážení spoluobčané,
bez dlouhých úvodů přejdu ihned k jednomu z hlavních témat, které řešili dubští zastupitelé na svém
březnovém veřejném zasedání. Tím tématem je, již
v minulém čísle avizované, rozhodování o dalším
provozu naší mateřské školy. Předpokládám, že
vzhledem k tomu, že zpráva o výsledku hlasování proběhla nejen novinami, mohli jste se o něm
dočíst v usnesení a řada z vás se zasedání osobně zúčastnila, je vám známo, jak zastupitelé v této
záležitosti hlasovali, přesto je mojí povinnosti vás
o dalším vývoji kolem školky alespoň zkráceně informovat.
Většinou hlasů bylo rozhodnuto, že se děti vrátí
do původních prostor mateřské školy v Luční ulici,
k čemuž se přiklonili nejen samotní zaměstnanci
školky, ale také většina rodičů, kteří byli přítomni
na únorové schůzce konané na malé škole. Poslední měření, která zde provedl Zdravotní ústav
se sídlem v Liberci, opět potvrdila, že koncentrace
azbestových a minerálních vláken v ovzduší vnitřních prostor všech oddělení byla nižší než 250/m3.
Na základě těchto výsledků očekávám v nejbližších
dnech doručení kladného stanoviska Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, která nám předběžně dala souhlas k návratu dětí do stávající MŠ.
S přípravou a úklidem v jednotlivých odděleních
budou stejně tak jako se stěhováním věcí nazpátek pomáhat pracovníci městské údržby, veřejné
služby i VPP.
Za zmínku jistě stojí také výsledek ankety, která
byla umístěna na webových stránkách města a v níž
měla veřejnost možnost hlasovat pro dvě varianty

Slovo úvodem
řešení budoucnosti MŠ v Dubé. Na výběr byla varianta výstavby nové MŠ nebo přestavba části základní školy a trvalé přemístění MŠ do budovy dubské školy. Pro výstavbu nové školky hlasovalo 51 %
korespondentů, zbývajících 49 % se přiklonilo k finančně méně náročné akci, tedy k přestavbě části
základní školy. Možnost vyjádřit svůj názor, který
byl v tak citlivé záležitosti, jako je budoucnost celého školství v našem městečku, pro a jistě i ostatní
zastupitelé důležitý, měli občané také prostřednictvím dotazníků, které byly distribuovány do domovních schránek. Z rozeslaných cca 450 dotazníků se
nám jich na úřad vrátilo 119, což je dle mého názoru velmi hezké číslo. Celkem 28 % občanů v nich
vyjádřilo přání nechat postavit novou školku. Většina dotazovaných, celých 69 %, označilo variantu
přestavby základní školy a zbývající 3 % občanů
odevzdala dotazník bez označení jakékoliv varianty.
Jsem velice ráda, že jste neváhali dát najevo svůj
názor v řešení tak zásadní otázky, jakou je budoucnost celého školství v našem městečku a všem, kteří tak učinili, ať už formou vyplnění internetové ankety nebo odevzdáním vyplněného dotazníku tímto
ještě jednou děkuji.
Stejně tak děkuji občanům, kteří nám zastupitelům sdělili svůj názor prostřednictvím otevřeného
dopisu, o němž jsem na březnovém zasedání rovněž v krátkosti mluvila, a pod který se podepsalo
celkem 51 občanů, kteří tak veřejně vyjádřili své
obavy o budoucnost základní školy i budoucího chodu města v případě, že bychom se rozhodli přistoupit k výstavbě nové školky.
Po přestěhování dětí zpět do areálu v Luční

ulici budou dle doporučení odborníků z KHS LK
v požadovaných termínech prováděna kontrolní
měření, abychom měli jistotu, že prostředí, v němž se děti pohybují, pro ně nepředstavuje zdravotní riziko. Vzhledem k plánované a částečně již
probíhající optimalizaci školství v České republice
se do budoucna k řešení školství a udržení dvou
samostatných školských zařízení v Dubé opět budeme muset vrátit.
Od dubna bude mít město k dispozici 10 pracovníků na VPP, které se nám podařilo získat od
úřadu práce. V porovnání s předešlými roky, kdy
jsme zpravidla měli o pět pracovníků více, se jedná
o značné snížení jejich počtu. Přesto musím konstatovat, že je to velký úspěch, neboť původně
bylo, vzhledem k omezení finančních prostředků
ÚP, počítáno se třemi až čtyřmi VPP pro každou
obec. Snížení počtu pracovníků VPP budeme kompenzovat přijetím dalších pracovníků na veřejnou
službu, kteří se až do teď starali o udržování čistoty a pořádku v Dubé i okolí a nápomocni byli i při
jiných akcích. Ostatně, všichni pracovníci přidělení
na VPP byli vybíráni právě z občanů vykonávajících
veřejnou službu, a to více méně odměnou za dobře
a svědomitě odváděnou práci.
V posledních týdnech jste si mohli všimnout,
že Slávie „ožila“. Naši pracovníci spolu s veřejnou
službou vyklízeli vnitřní prostory tohoto rozsáhlého
komplexu, zejména pak taneční sál, malý sál, prostory kuchyně a další interiérové části, v nichž bylo
v mnoha případech ještě původní a již zcela nepoužitelné vybavení. Úklidu se dočkaly také půdní prostory, které byly zaplněny starými střešními taška-
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Střípky z radnice

mi, které nebezpečně zatěžovaly stropy v pokojích,
na nichž již začaly být patrné praskliny způsobené
právě nepřiměřenou zátěži. V jednom z pokojů byl
strop částečně poškozen a bylo třeba jej nechat
odstranit. Z bezpečnostních důvodů byla v jednom
z pokojů vybourána a odstraněna jedna z novodobých příček, která byla postavena přímo na jednom
z poškozených trámů. Na Slávii jsou průběžně prováděny opravy střechy, aby nedocházelo k zatékání
vody dovnitř a dalším možným problémům. To však
nestačí a vzhledem k tomu, že se v našem městě
jedná o jedinečnou a významnou památku, o jejíž
zprovoznění v minulosti prostřednictvím dotazníků
velká část občanů projevila zájem, je třeba se záchranou Slávie začít opět aktivně zabývat. Studie
a projektová dokumentace ke stavebnímu povolení jsou hotové, nyní jsou zpracovávány prováděcí
projekty k rekonstrukci střechy nad sálem a vstupním křídlem.
Stejně jako sušárna chmele je i Slávie jednou
z důležitých památek, jejíž zprovoznění, byť jen částečné, by bylo obrovským přínosem pro zkvalitnění
občanské vybavenosti Dubé a podpory cestovního
ruchu, který zejména v turistické sezóně představuje nemalé příjmy také pro místní živnostníky.
V souvislosti s cestovním ruchem bych vás ráda
upozornila, že počínaje 2. dubnem se do Nedamova
opět vrací oba naši správci, tedy pan Marek Hruška
i pan Miroslav Hliňák, kteří o Nedamov a jeho návštěvníky pečovali již v minulém roce. První letošní akcí, která se v Nedamově uskuteční, bude již
tradiční pálení čarodějnic, na které jste 30. dubna
od 17 hodin všichni srdečně zváni. Více informací
k této akci se dočtete na samostatných plakátech a
pozvánce v tomto vydání. Následující den, 1. května se od 13 hodin bude na Masarykově náměstí
konat tradiční prvomájový koncert s bohatým doprovodným programem. V šatlavě radnice budete
moci např. shlédnout výstavu – Slávie, její historie,
současnost a budoucnost. Nezbývá než doufat, že
nám při obou akcích bude počasí přát, a že se společně sejdeme v co největším počtu.
Závěrem vám chci popřát veselé Velikonoce,
dětem bohatou pomlázku a šťastné prožití oblíbených svátků tolik vytouženého jara.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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Slet čarodějnic
30. dubna v Nedamově od 1700 hod.
Budou zde připraveny soutěže o dobrůtky.
Všechny čarodějky budou ohodnoceny dárečkem.
Pak začne ten pravý rej
za doprovodu hudební skupiny
SUNSET.
Nezapomeňte buřtíky a košťata!!!
Těšíme se na vás!

OZNÁMENÍ

Hromadné očkování psů a veterinární poradna
se uskuteční v neděli dne 15. dubna 2012 v době od 9 00 do 1200 a v odpoledních hodinách
od 1700 do 18 00 hod. v ordinaci v Nedamovské
ulici v Dubé.

UZAVŘENÍ SBĚRNÉHO
DVORA DUBÁ

Dovoluji si vás upozornit, že ve dnech 6. a 7.
4. 2012 (pátek a sobota) a dále v úterý 10. 4.
2012 bude sběrný dvůr Dubá uzavřen z důvodu
čerpání řádné dovolené. Žádám tímto všechny
občany, aby v uvedené dny neodkládali žádný
odpad před sběrný dvůr.
V nezbytných a neodkladných případech je
možné si zpřístupnění SD domluvit telefonicky na čísle 724 857 243, toto platí pro pátek
6. 4. (v době od 8 do 14 hodin) a v úterý 10.
4. (v době od 8 do 15 hodin).
Všem předem děkuji za pochopení a dodržování čistoty kolem SD.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

JUBILEA

1. květen 2012
na náměstí v Dubé
začíná ve 13,00 koncertem
Další odpolední program
průjezd historických bicyklů
Veteran klubu Dubá
včetně historických kostýmů
ukázka Karate klubu Beringin
vystoupení dubských mažoretek

Z městské matriky

Zikan Miroslav, Zakšín
Vondráček Zdeněk, Dubá
Nešetřilová Hilda, Dubá
Urban Jindřich, Deštná
Krejčová Imgrid, Dřevčice
Packová Emílie, Dřevčice
Šestáková Marie, Dubá
Ptáček Jaroslav, Dubá
Petrová Helena, Dubá

75 let
80 let
85 let
87 let
75 let
80 let
70 let
83 let

Dne 9.4.2012 uplyne 8 let, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec,
děda a praděda pan Lubomír Gurný.
Stále vzpomíná a nikdy nezapomene
celá rodina.

Dne 22. 4. 2012 uplynou již
tři roky, od chvíle kdy nás
navždy opustil pan Vladimír Martínek z Dubé. Stále
vzpomínají manželka a děti
s rodinami.
Dne 29. dubna 2012 uplynou
čtyři roky od doby, kdy nás
navždy opustila paní Libuše
Janďourková ze Zátyní. Kdo
jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Stále vzpomínají manžel
a děti s rodinami.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 112 – Integrovaný záchranný systém,
hasiči – 150, záchranná služba – 155, policie – 158, hasiči Dubá – 725 076 553
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Usnesení z veřejného zasedání
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Usnesení č. 3/2012 ze dne 22. března 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 paní starostky
předložený program veřejného zasedání Zastupitelstva města Dubá č. 3/2012.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

2) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu pana Tomáše Nováka (ODS)
a pana Lubomíra Wagenknechta a zapisovatele usnesení paní Mgr. Janu Maškovou.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 2/2012 ze dne 16. února 2012
včetně nedořešených bodů z předchozích
usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 3/2012
kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha
k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě písemné žádosti (složka č. 5/12), vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje městských pozemků: část p.p.č.
118/3, ostatní plocha, část p.p.č. 121/2, zahrada, o celkové výměře cca 300 m 2 , v obci
Dubá, katastrální území Dubá. Jedná se
o části pozemků navazující na přilehlé pozemky p.p.č. 121/3 a p.p.č. 121/7. Výměra a
rozsah pozemků bude upřesněna geometrickým plánem.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městského pozemku
(záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 31/11): podle vypracovaného
geometrického plánu se jedná o p.p.č. 2503/
10, ostatní plocha o výměře 1 191 m 2 , v obci
Dubá, katastrální území Dubá. Strana kupující: společnost Millenium Technologies, a.s.,
se sídlem Praha, kupní cena činí 142 920,- 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

4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městského pozemku
(záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná
žádost č.ev. 1/12): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o p.p.č. 484/15,
ostatní plocha o výměře 22 m 2 , v obci Dubá,
katastrální území Dubá. Strana kupující: pan
L.V., kupní cena činí 2 640,- 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 nedo-

jde 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. 24/11): podle vypracovaného
geometrického plánu se jedná o p.p.č. 164/7,
ostatní plocha o výměře 65 m 2 , p.p.č. 3010/11,
ostatní plocha o výměře 9 m 2 , v obci Dubá,
katastrální území Dubá. Strana kupující: paní
A.J., kupní cena činí 2 960,- 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

4e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městského pozemku
(záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, žádost
č.ev. 3/12): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o p.p.č. 164/8, ostatní plocha
o výměře 68 m 2 , v obci Dubá, katastrální území Dubá. Strana kupující: paní S.P., kupní cena
činí 2 720,- 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

4f) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městského pozemku
(záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, žádost
č.ev. 4/12):
podle vypracovaného geometrického plánu
se jedná o p.p.č. 164/9, ostatní plocha o výměře 41 m 2 , v obci Dubá, katastrální území
Dubá. Strana kupující: pan S.Č., kupní cena
činí 1 640,- 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

4g) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městských nemovitostí (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, žádost
č.ev. 32/11): podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o budovu č. p. 166 (objekt k bydlení) na Malé Straně v Dubé stojící na
st.p.č. 312, st.p.č. 312, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 197 m 2 , p.p.č. 230/4, ostatní

plocha o výměře 577 m 2 , v obci Dubá, katastrální území Dubá. Strana kupující: pan M.K.
a paní D.K., kupní cena činí 270 310,- 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

4h) ROZHODLO na návrh majetkového výboru zastupitelstva odkoupit do vlastnictví
města Dubá (složka č. 2/12) nabízený pozemek p.p.č. 1447/3, trvalý travní porost o výměře 400 m 2 , v obci Dubá, katastrální území
Dražejov u Dubé, včetně porostů. Převod pozemku bude uskutečněn prostřednictvím notářské kanceláře JUDr. Evy Nohejlové, Praha,
v rámci vyřízení dědického řízení po zemřelé
paní O.V., celková kupní cena činí 12 000,- Kč
se splatností při podpisu kupní smlouvy.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního výboru zastupitelstva týkající se provedených kontrol hospodaření příspěvkových
organizací města Dubá Základní školy Dubá
a Mateřské školy Dubá, zprávy o přezkumu
hospodaření města Dubá za rok 2011 a stavu finančních prostředků města Dubá ke dni
29. 2. 2012, který je 13 milionů 529 tisíc Kč.
6) ROZHODLO na návrh Komise pro regeneraci městské památkové zóny města Dubá
v rámci přidělených finančních prostředků ve
výši 400 000,- Kč od Ministerstva kultury ČR
na Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
ČR na rok 2012, v letošním roce realizovat následující stavební akci: kulturní památka: budova čp. 12 na Masarykově náměstí v Dubé,
vlastník objektu: město Dubá, navržená akce
obnovy: výměna střešní krytiny a lokální oprava krovů, oprava komínů, výměna svodů a instalace hromosvodu.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

7) VYBRALO na doporučení hodnotící
komise na realizaci stavební akce „Výměna
střešní krytiny a lokální oprava krovů, oprava
komínů, výměna svodů a instalace hromosvodu na městské budově čp. 12 na Masarykově
náměstí v Dubé“ zhotovitele firmu Miroslav
Hochman – KLEMPÍŘ, se sídlem Dolní Sedlo,
Hrádek nad Nisou. Stavební akce bude provedena podle předložené cenové nabídky.
Cena za dílo činí 1 489 963,- Kč bez DPH.
Pokud by došlo před podepsáním smlouvy
o dílo k odstoupení zhotovitele od realizace
díla, pak bude zakázka zadána firmě Roman
Střihavka, tesařské a pokrývačské práce, se
sídlem Nosálov, Mšeno u Mělníka, která podala druhou nejnižší cenovou nabídku ve výši
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1 750 385,- Kč bez DPH.

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

komentář starostky: Malého výběrového řízení se zúčastnilo pět firem. Hodnotící komise
upozorňuje na nutnost uvést ve smlouvě, že
dodavatel musí splnit všechny podmínky souhrnné technické zprávy, především s ohledem
na výskyt azbestu ve střešní krytině.
8a) ROZHODLO na návrh paní starostky na
základě vypracovaného stavebně technického
průzkumu budov MŠ s ohledem na výskyt azbestu a měření koncentrace minerálních a azbestových vláken vnitřního prostředí budov MŠ
ve dnech 19. 12. 2011 a 9. 2. 2012, o navrácení žáků MŠ z provizorních prostor základní
školy do areálu mateřské školy. K přestěhování žáků dojde až po obdržení kladného stanoviska Krajské hygienické stanice Libereckého
kraje, se sídlem v Liberci.
pro schválení: 6 proti schválení: 3 zdrželo se: 1

komentář starostky: K přestěhování dětí zpět
do mateřské školy by mělo dojít během dubna
tohoto roku. Čekáme ještě na kladné stanovisko KHS, ve školce bude proveden úklid a popř.
vymalování oddělení Sluníček.
8b) PROJEDNALO optimalizaci školství
v Dubé v následujících letech. Zastupitelstvo
se bude touto záležitostí nadále zabývat a po
získání všech potřebných podkladů rozhodne
o rekonstrukci části základní školy k využití
pro MŠ nebo o výstavbě nové mateřské školy.
komentář starostky: Zastupitelstvo si je vědomo důležitosti zajištění budoucnosti školství
v Dubé a nastavení systému mateřské školy,
1. a 2. stupně základní školy tak, aby i v bu-

doucnosti bylo pro město finančně únosné. Je
třeba mít na mysli řadu souvisejících problémů,
které je ve městě třeba řešit. Ráda bych poděkovala všem občanům, kteří odpověděli na
dotazník o budoucnosti školství v Dubé a znovu ukázali, že se aktivně zajímají o život v našem malebném městečku. Podrobnější informace se budete moci dočíst v mém úvodním
slovu v Dubáčku.
9) POVĚŘILO pana místostarostu zastupováním města Dubá při jednáních v záležitosti možného vstupu města Dubá do nově tvořeného honebního společenstva pod názvem
Honební společenstvo Dubá.
pro schválení: 10 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

10) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
a) zadání vypracování projektové dokumentace na II. a III. etapu bezbariérové trasy
komentář starostky: K realizaci 2. a 3. části projektu Město Dubá – město bez bariér je
třeba vypracovat projektovou dokumentaci pro
územní rozhodnutí, stavební povolení a zadávací dokumentaci stavby. K nabídce byli vyzváni
čtyři dodavatelé. Město obdrželo tři nabídky, jeden se písemně omluvil. Všechny nabídky byly
úplné a o pořadí v malém výběrovém řízení
rozhodla nabízená cena dodávky. Na doporučení hodnotící komise jsem vybrala a k podpisu
vyzvu PROMOS SOSNOVÁ, spol. s r.o. – Ing.
Štěpánek, Česká Lípa s nejnižší nabízenou cenou 280 712,- Kč.
b) veřejné služby a veřejně prospěšných
prací v roce 2012
komentář starostky: Od 1. 1. 2012 došlo k
sociální reformě a dlouhodobě nezaměstnaní

Dubáček

mají za úkol odpracovat až 20 hodin týdně
za to, že pobírají dávky a stát za ně platí pojištění. Tito spoluobčané, tzv. Veřejná služba
(VS), budou pracovat pro naše město a především se budou věnovat úklidu a udržování
zeleně. Do budoucna počítáme s jejich pomocí
i např. při převádění přes přechody u základní školy nebo při plánovaném rozšíření otevírací doby zrekonstruované zahrady v areálu mateřské školy pro veřejnost. Úřad práce
nám také poskytl koordinátora veřejné služby, který pracovníkům zadává práci, kontroluje ji, vede elektronicky veškerou dokumentaci
o pracovnících a komunikuje s úřadem práce.
Město tak ušetří značné finanční částky, protože VS pracuje zadarmo a také plat koordinátora poskytuje úřad práce.
Od 2. dubna pak bude pro naše město pracovat 10 pracovníků na veřejně prospěšné práce (VPP), stejně jako v minulých letech. Tito
pracovníci budou zaměstnanci města, na jejichž výplatu z větší části přispívá úřad práce.
Podařilo se nám tedy i v letošním roce získat
z řad našich nezaměstnaných spoluobčanů ty,
kteří budou pracovat pro čistší, krásnější a přitažlivější město Dubá.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka Města Dubá,
Tomáš Novák, místostarosta Města Dubá

Příští veřejné
zasedání zastupitelstva
se bude konat 19. 4.
od 18.00 v Dubé.

Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v únoru

l Dne 1.2.2012 od 14:44 do 15:56 hodin vyjela jednotka k požáru do Nedamova s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár tepelné izolace v okolí průchodu kouřovodu.
Lokalizace požáru byla provedena pomocí ručního hasícího přístroje P6 před příjezdem jednotky. Na místě bylo provedeno rozebrání části
stěny a odstranění ohořelého zateplení. Příčina
vzniku požáru byla sálavé teplo v okolí průchodu
kouřovodu.

l Dne 2.2.2012 od 16:38 do 18:52 hodin vyjela jednotka k požáru v obci Deštná s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár osobního automobilu. Lokalizace a následná
likvidace byla provedena jedním proudem vysokotlaku. Příčina vzniku požáru byl elektrický zkrat
po výměně akumulátoru. Škoda byla vyčíslena na
20.000,- Kč.
l Dne 8.2.2012 od 13:33 do 17:34 hodin vyjela jednotka k požáru do Českolipské ulice v Dubé
s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byl zjištěn požár odpadu v pískovcovém sklepě.
Lokalizace a následná likvidace byla provedena
jedním proudem „C“. Na odvětrání sklepa byla
použita přetlaková ventilace. Zásah probíhal

v dýchací technice z důvodu velkého zakouření
a hoření umělých hmot. Příčina vzniku požáru
byl otevřený oheň, nedbalost nebo úmyslné zapálení. Požár byl beze škod.

l Dne 15.2.2012 od 17:38 do18:47 hodin vyjela
jednotka k technické pomoci na komunikaci III. třídy, číslo 2601 v KÚ Drchlava s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý vzrostlý strom přes celou vozovku. Jednotka provedla
pomocí motorových řetězových pil jeho postupné
rozřezání a následné odstranění z komunikace.
Před odjezdem byl proveden úklid vozovky.
l Dne 15.2.2012 od 20:22 do 21:14 hodin vyjela jednotka k požáru kotelny do Valdštejnské
ulice v Doksech s technikou CAS-25 Liaz v počtu
1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu, provedeném
průzkumu a zahlášení se veliteli zásahu z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa byla
jednotka dána do zálohy na místě zásahu a posléze odeslána zpět na základnu.
l Dne 19.2.2012 od 12:19 do 16:42 hodin vyjela jednotka k technickým pomocím do Zahradní
ulice v Dubé, Zátyní, Heřmánek a Dřevčic s technikou DA-12 A30 v počtu 1 + 6. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjiš-

těno: V Zahradní ulici Dubá ucpaný kanál dešťové vody, který byl následně vyčištěn a zajištěn
odtok vody z tajícího sněhu. V Zátyní byl zjištěn
zamrzlý přepad odtoku z požární nádrže, který
se nepovedl zprovoznit. Na místě bylo nasazeno kalové motorové čerpadlo HERON na odčerpání a snížení hladiny vody v nádrži. Z důvodu
dešťových srážek a tajícího sněhu byla provedena kontrola a uvolnění odtoků vody v nejvíce
rizikových místech KÚ Dubá, a to v Heřmánkách
a Dřevčicích.
l Dne 25.2.2012 od 13:10 do 16:30 hodin byla
vyslána jednotka z nařízení Hejtmana Libereckého kraje k monitoringu, kontroly a vyčištění propustí na vodních tocích v KÚ Dubá (povodí Liběchovky). Výjezd s technikou DA-12 A30 v počtu
1 + 4. Po příjezdu na místa kontrol bylo provedeno vyčištění propustí od naplavenin, čímž se
zamezilo lokálním povodním.
l Dne 25.2.2012 od 07:33 do 08:44 hodin vyjela jednotka k likvidaci úniku ropných látek do
Deštné s technikou RZA 1 Nissan Patrol v počtu
1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn únik motorového oleje
z osobního automobilu. Únik byl zlikvidován deseti litry sorbentu Vapex.
Jaroslav Hoza

Dubáček -
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Hasiči radí občanům

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR LIBERECKÉHO KRAJE

Pravidla pálení biologického odpadu
Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují na svých
zahradách a zahrádkách. Proto jsou jarní měsíce každoročně spjaty s vypalováním porostů
a pálením biologického odpadu (listí, větví,
rostlinného odpadu
apod.). Z hlediska pohledu požární ochrany
je tato činnost spojena
se zvýšeným rizikem
vzniku požáru.
Vypalování porostů je zákonem
č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně,
ve znění pozdějších
předpisů zakázáno
a porušení zákazu je možno trestat
u fyzických osob až
do výše 25 000 Kč
a u právnických
osob postihem do
500 000 Kč. Na rozdíl
od vypalování porostů
není pálení shrabané
trávy, listí či klestu zákonem výslovně zakázáno. I na tuto činnost
platí však určitá pravidla a omezení.
Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, které provádí podnikající fyzické a právnické
osoby. Je to zejména povinnost ohlašovat každé pálení na územně příslušné operační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého
kraje. Pálení lze nahlásit telefonicky na čísle
950 470 111 nebo z pohodlí domova po internetu pomocí jednoduchého formuláře, který je

Otevírací doba lékárny
v Dubé
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO
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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).

uveřejněn na webových stránkách www.hzslk.cz
v horní pravé části nazvané „pálení klestí“. Při
ohlašování pálení je nutno uvést následující informace:
l datum a místo pálení
l osobu, která je za pálení odpovědná + kontakt (mobilní telefon)
l dobu po kterou bude pálení probíhat

Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na
fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na
svém pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického odpadu, je vhodné také ohlásit pálení na informační a operační středisko HZS Libereckého kraje.
I pro tyto práce na soukromém pozemku platí

určitá pravidla:
l Je třeba dodržovat povinnosti vyplývající ze
zákona o ovzduší a platných obecně závazných
vyhlášek obcí (požární řád obce, vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem apod.)
l Pálení musí být po celou dobu přítomna osoba starší 18 let.
l Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin.
l Při nepříznivých
povětrnostních podmínkách (silný vítr,
inverze) by se pálení
mělo přerušit.
l Je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých
předmětů
(domy,
auta, ploty apod.)
a mít k dispozici jednouché hasební prostředky (lopata, kbelík
s vodou, písek apod.)
l Velikost ohniště
je třeba volit tak, aby
všechen hořící materiál shořel v době, kdy
je na místě přítomen
dozor.
l Po ukončení pálení se musí ohniště
řádně uhasit a prolít
vodou. V období sucha je třeba ohniště
kontrolovat i v průběhu následujícího dne, popřípadě opakovaně prolít vodou.
l V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho uhasit vlastními silami, je osoba provádějící pálení povinna okamžitě vzniklý požár ohlásit
místně příslušnému operačnímu středisku HZS
kraje, případně na tísňové linky 150 nebo 112.
nprap. Jiří Košek, oddělení kontrolní činnosti
HZS Libereckého kraje

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota, neděle - 7. a 8. 4.
MUDr. Jitka Červenková
Náměstí Svobody 250, Zákupy
tel: 487 726 134

sobota 21. 4.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

sobota 5. 5.
MUDr. Martin Bartoň
Dlohá 99, Jablonné v Podj.
tel. 487 762 377

pondělí 9. 4.
Mgr. Andrej Ivanov
Děčínská 246, Žandov
tel. 487 850 436

neděle 22. 4.
MUDr. Ilona Tulisová
Revoluční 164, Stráž p. R.
tel. 487 851 360

neděle 6. 5.
MUDr. Jiří Voříšek
Dlohá 99, Jablonné v Podj.
tel. 487 762 377

sobota 14. 4.
MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176

sobota, neděle - 28. a 29. 4.
MUDr. Alexandra Bruncová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 973

neděle 15. 4.
MUDr. Marcela Pánková
Máchova 70, Doksy
tel. 487 872 304

úterý 1. 5.
MUDr. Naděžda Motlíková
Eliášová 1545/9, Česká Lípa
tel. 487 853 014
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Dubáček

PLACENÁ INZERCE

AUTODÍLNA CHLÁDEK

OPRAVY VŠECH DRUHŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL
JESTŘEBÍ 67
tel.: 777 692 381
e-mail:autodilnachladek@seznam.cz
web: www.autodilnachladek.cz
MECHANICKÉ A KAROSÁŘSKÉ PRÁCE
PNEUSERVIS
GEOMETRIE
VÝMĚNY OLEJŮ
ZABEZPEČENÍ VOZIDEL
SERVISNÍ PROHLÍDKY
PŘÍPRAVA NA STK
PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ A PNEUMATIK

PLACENÁ INZERCE

Dubáček -
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PLACENÁ INZERCE

UHELNÉ SKLADY LUKA
Markvart Ladislav

Ořech – I (Ledvice)
Ořech – II (Ledvice)
Kostka

Polské uhlí
Uhelné brikety
Dřevěné brikety

Uhlí je skladováno v hale. Rozvoz vozy Man a Multikar.
Doprava zdarma + složení pásovým dopravníkem zdarma.
Tel. 723 524 112

Prodej palivového dřeva
PLACENÁ INZERCE

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

nově otevřeno v areálu pily Luka

PLACENÁ INZERCE

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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Zajímavosti z Dubska

KAMENNÁ ZAJÍMAVOST
Pro přírodu a krajinu na Dubsku jsou typické skalní útvary, často skryté v lesním porostu. Většinou se jedná o pískovcové skály,
tvarované vodní erozí. Výjimkou je například
čedičový suk Koreckého vrchu nebo znělcová
kupa Vlhoště. V pískovcích vznikly působením
eroze na mnoha místech kaňony, zářezy či naopak skalní věže, někde se vyvinuly mikrotvary,

Cesta k vrcholu Kamenného vrchu

kterým se říká voštiny, pseudoškrapy, či železité inkrustace.
V CHKO Kokořínsko byla na ochranu cenných geologických lokalit vyhlášena maloplošná
zvláště chráněná území, v severní části to jsou
přírodní památky Husa, Krápník, Špičák u Střezivojic a Kamenný vrch u Křenova. Kromě takto
chráněných partií nalezneme i na mnoha dalších
místech zajímavé skalní útvary, v okolí Dubé například u Dražejova, u Lhoty, na Čapu, na Rači
a jinde. A samozřejmě i mimo CHKO, třeba v Nedamově, pod Sušicí či u Horek.
Přírodní památka geologického charakteru
Kamenný vrch u Křenova byla vyhlášena v roce
1991. Skalní hřbet dosahuje v nejvyšším bodě
nadmořské výšky 382 m a je cennou ukázkou
takzvaných železivců – útvarů, které se nazývají voštiny nebo také kamenné růže. Tyto útvary
vznikly selektivním zvětráváním pískovce, prosyceného hydroxidy železa.
Ke Kamennému vrchu půjdeme po modré
turistické značce kolem Černého mlýna na Panskou Ves a dále směrem k Beškovu. Mineme vodárnu z roku 1913, kolem které rostou zajímavé
staré kultivary akátu, a půjdeme ještě několik desítek metrů směrem k Beškovu. V místech, kde
je vpravo vedle cesty malá loučka (v současné
době jsou zde složené klády), se dáme po cestě ostře doprava a mírným stoupáním dojdeme
až ke skalnatému vrcholu. Nejprve můžeme obdivovat rozeklaný skalní suk a o něco dále mo-

Rozeklané skalisko pod vrcholem

hutný hřeben, který tvoří holý masív s fantaskní
výzdobou.
Vrátíme-li se posléze k vodárně, můžeme jít
zpět do Dubé přes osadu Křenov, kde je řada
půvabných roubených staveb. Sejdeme dolů do
údolí a dáme se po silnici doprava. Kolem Rozprechtického rybníka se po červené turistické
značce mladou lipovou alejí vrátíme do Dubé.
–myš–

Kamenný vrch

Hřeben Kamenného vrchu

Detail skaliska

Detail vrcholku Kamenného vrchu

Kamenný vrch

Dubáček

Na Kamenném vrchu

Dubáček -
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OHROŽENÁ KRÁSA

Jednou z nejstarších osad na Dubsku jsou Rozprechtice. Uvádí je již výčet majetku, který šlechtici Albrecht a Jan v roce 1253 přenechali řádu

Křížovníků s červenou hvězdou. Dubou s vesnicemi, mezi nimiž byly i Rozprechtice, získal pak
po roce 1257 Jindřich (Hynek) z rodu Ronovců.
Vesnice Rozprechtice byla pravděpodobně zdevastována v průběhu husitských
válek, tak jako mnoho jiných lokalit. Později je zmiňována samota či statek Rozprechtice, sousedící se vsí Švihov, ke které
patřil i nedaleký mlýn. Švihov ovšem náležel k panství Houska, kdežto Rozprechtice
spolu s Dubou byly součástí panství Novoberštejnského. Amatérský historik Petr
Randus dohledal zmínku o Jiříku z Rozprechtic z roku 1408. U profesora J. V. Šimáka v Knize o Housce je uveden Jakub
Liška z Rosprasy, který roku 1630 neúspěšně žádá připojení Rozprechtic k panství houseckému. Na Müllerově mapě
Čech z roku 1720 jsou Rozprechtice zakresleny jako ves, ale posléze se jméno
vztahuje ke statku. Dnes jsou Rozprechtice vedeny jen jako ulice města Dubá.

Eko- den v MŠ

V rámci projektu ZELENÁ ŠKOLA ve spolupráci
s firmou REMA Systém, která zajišťuje sběr, třídění a recyklaci baterií a vysloužilých elektrospotřebičů, pořádá naše školka v Dubé ekologický
den. Ve dnech 16.4.-24.4. od 8-16 hodin můžete
k nám do školky dopravit různé vysloužilé spotřebiče – pračky, lednice, sporáky, žehličky, vrtačky, televize atd. Současně vybíráme po celý
školní rok do sběrného boxu i vybité baterie, CD,
DVD, tonery, klávesnice a ostatní příslušenství
k PC, elektronické hračky a malé elektrospotřebiče. Box je umístěn v prostorách školky v ZŠ,
kam je můžete kdykoliv donést. Tímto projektem
prohlubujeme ekologické cítění u dětí již v předškolním věku.
Pokud nemáte elektrospotřebič k nám jak dopravit, lze se domluvit na odvozu u paní učitelky
Mynaříkové přímo ve školce nebo kontaktovat na
mobil 775 950 997. Děkujeme všem za spolupráci a ochranu životního prostředí.
MŠ Dubá, B. Mynaříková

V mapě Stabilního katastru z let 1826-1843 je
zákres rozprechtického dvorce přibližně ve stejném rozsahu jako dnes. V roce 1877 byla u Rozprechtic nalezena
nádoba s brakteáty – což jsou jednostranné mince,
ražené z velmi
tenkého většinou
stříbrného plechu.
Zavedl je Přemysl
Otakar I. v letech
1226–1228. V roce
1878 byla původní
obytná část dvorce
čp. 163 přestavěna
na nynější vznosný novorománský
dům.
Po druhé světové válce se vyvlastněného areálu chopilo zemědělské družstvo a posléze Státní statek Dubá.
Po roce 1989 byl statek vrácen v restituci a res-

tituentka jej prodala v roce 1994 firmě První
dubská investiční s.r.o. z Nedvězí. Sídlo v tomto

statku však měly dnes již zrušené firmy Dubská
energetická společnost s.r.o. a Dubská Truhlářská s.r.o.. Posléze úvěry zatížený dům koupila

běloruská společnost GALS spol. s r. o. Ta provedla v areálu některé stavební úpravy, jako je
stavba odpadové jímky a základové desky pro
dostavbu chybějící přední části areálu, kde
by, dle plánů společnosti GALS, měl být
vybudován dům pro správce. Mezitím se
ovšem zhroutil zadní objekt, který v 90. letech dostavěla Dubská Truhlářská. I hlavní
budova má rozsáhle poškozenou střechu
a jediným stavebním zásahem v poslední
době na ní bylo zazdění oken.
Výzdoba fasády domu je velmi působivou ukázkou štukatérského umění.
Tvarově pak odpovídá novorománskému
slohu, který spolu s dalšími neo slohy
byl součástí historismu, prosazujícímu se
v architektuře v polovině 19. století. Podobnou úpravu fasády jako dům čp. 163
v Rozprechticích mívala i tak zvaná Malá
škola v Dubé, ale její původní vzhled se
dochoval jen na starých fotografiích.
–myš–

Ze života škol
MŠ informuje:

Upřesnění místa konání
zápisu do Mateřské školy
Vážení rodiče, zápis do mateřské školy pro školní rok 2012-2013
se bude konat v budově mateřské školy.
Vzhledem k tomu, že stále ještě pobýváme v prostorách základní
školy, nebude se konat původně plánovaný Den otevřených dveří
v mateřské škole, ale můžete si jít prohlédnout učebny v základní
škole a zde se alespoň rámcově seznámit s prací paní učitelek.
Termín pro podávání přihlášek je 11.4.2012
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Projektový den
– Den země

Ekoškola Dubá Vás srdečně zve na projektový
den – Den Země, který se koná v pátek 20.4.
2012 od 15,00 – 18,00 v areálu školy. V případě
špatného počasí proběhne v tělocvičně – přezůvky s sebou.
Cílem projektu je podpora společných aktivit
rodičů, dětí a pedagogů. Projektový den zahrnuje 4 stanoviště: Stanoviště č. 1 – U Popelky
– separace odpadů, stanoviště č. 2 – prostředí
školy – v keramické dílně, stanoviště č. 3 U Vodníka – přenášení vody, stanoviště č. 4 Energeticky úsporný dům.
Po absolvování všech stanovišť rodina obdrží
titul Ekorodina. Podmínkou účasti je alespoň jeden dospělý z rodiny + děti. Těšíme se na Vás.
Michal Civín, Martin Kohout, ekotým IX. třídy

Druháci
a kedlubny

V rámci projektu Ekoškola si každá třída vybrala
jednu rostlinu, o kterou se bude starat. Druháci
si pro letošek vybrali kedlubnu. Tu si vypěstují ze
semínek, která již vyseli 15. března do pařeniště
ve třídě. Všichni se podíleli na přípravě – někdo
sypal zem do pařeniště, někdo vytvářel řádky,
všichni seli a divili se, že z tak malého semínka
může vyrůst kedluben. Teď hlídáme a rosíme.
Rostlinku si pak každý přesadí na školní zahradu. Tak hodně úspěchů.
Mgr. Jana Mašková

Dobrý skutek

Vykonat dobrý skutek není pro druháky z Ekoškoly Dubá vůbec velký problém. Během vyučovací hodiny napadlo Aničku, že bychom si mohli
zase udělat Den dobrých skutků a svou myšlenku vypustila na svět. No a bylo to. Paní učitelka vyhlásila hned ten den jako Den dobrých
skutků a těšila se, co děti vymyslí. Mareček se
mazlil s maminkou a postaral se o pejska Malenku, Dan pověsil prádlo a složil trička. Anička
zametla schody v celém domě. Jára vysál byt.
Eliška tvořila s mamkou dárky na jarmark. Natálčin dobrý skutek posílám naskenovaný, protože
je úžasný jako Natálka. A že to nejsou hrdinské
skutky? Ale jsou, jen si uvědomit, že i maličkostí uděláme radost a pomůžeme. Z celé třídy
21 dětí pomohlo 7. Jste šikulky,
Jana Mašková

Máme rádi
zvířata…

...a to všechna!
V chovatelském kroužku se dětí setkávají s nejrůznějšími druhy zvířátek. S hlodavci, s hady
i obojživelníky. Dokážou se o ně postarat – nakrmit, vyčistit, ale i pomazlit.
Jana, Pavel, děti

Měsíčník informací z Dubé a okolí -
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Žabí poděkování

Bodlinky na své čtvrteční schůzce vyrazily vyčistit
prostor kolem žabích zábran, aby žabky mohly cestovat bez obtíží do záchytných nádob. Pytel odpadků skončil v kontejneru a spokojenost s vykonanou
prací zavládla u všech. Odměnou bylo poděkování
dvou kakušek, které přišly poděkovat a nechaly se
odnést do rybníka. Labutě se sjely, aby si je prohlédly, ale po zjištění, že to není k jídlu, odplavaly. Následovalo venčení Fredyho, který už celkem
úspěšně chodí na vodítku. Schůzku jsme zakončili
kreslením přírodninami. Počasí bylo úžasné, nálada
skvělá. Připravujeme výpravu za bledulemi.
Děkujeme všem z MěÚ Dubá, kteří se podíleli
na perfektním postavení zábran.
Jana, Pavel, Bodlinky

Druháci v běhu

Na startu 39. ročníku Běhu 17. listopadu, který se
uskutečnil v náhradním termínu 14. března se na
startu objevila spousta nadšených běžců. V kategorii 2.–3. třída obsadili obě třetí místa druháci –
Eliška Mojteková a Marian Kica. Oběma gratuluji
a věřím, že příští rok je vítězství naše!
Mgr. Jana Mašková

Dubáček -
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Na stupních vítězů…

I v mateřské škole můžou děti zažít pocit vítězství
a pochlubit se medailí na krku. V březnu jsme
se jako každoročně zúčastnili tradičního Běhu
17. listopadu, který pořádá ZŠ Dubá. Proč až
v březnu? Bohužel s námi nekamarádilo počasí,
buď byla velká inverze, nebo velký mráz a nebo
pršelo, tak se závod stále posouval, ale konečně
to vyšlo a děti se už těšily, až dostanou zase ty
velký čísla pro závodníky a poběží kolem celého
hřiště. Soutěžili jsme ve dvou kategoriích: dívky
a chlapci.(pouze dobrovolníci)

2. místo Natálka Kadlečková, 3. místo Anička
Čermáková
Chlapci: 1. místo Míša Lupoměský, 2. místo
Ondra Mertin, 3. místo Kryštof Veselý
Všem závodníkům blahopřejeme za výkony
a účast v běhu.
B. Mynaříková, MŠ Dubá

Bodlinková výprava

11

Kožíšková hygiena

Už tři měsíce obývá prostory chovatelského
kroužku freťák Fredy. Je s ním spousta legrace,
je úžasný, zvědavý, hravý a vždy připravený provést nějakou neplechu. Proto je u dětí tolik oblíbený. Když přišel čas, aby Fredyho kožíšek navštívil koupelnu, nastaly velké přípravy. Napustit
vodu a vyzkoušet, je-li akorát. Odchytit freťáka,
který něco tušil. Namočení a pozor na ouška.
Šampónek a napěnění, spláchnutí a vysušení

Bodlinky chodí rády do lesa. Proto si naplánovaly jarní výpravu s opékáním buřtíků a hledáním
pokladu. Počasí objednal Pavel, proto se odpoledne vyklubalo ze zamračené oblohy sluníčko.

proběhlo docela rychle a bez větších protestů.
Vysušení už bylo příjemnější. Jakmile však byl
Fredy vypuštěn, okamžitě od nás udržoval bezpečnou vzdálenost, abychom si snad nevymyslili
pokračování. Máme ho moc rádi, je to zlatíčko.
Jana, Pavel, děti
Takže: PŘIPRAVIT-POZOR-START… a co
nejrychleji do cíle. Všichni běželi ze všech sil,
a i když měli chlapci hned po startu malou hromadnou nehodu, vstali a upalovali, jako by se
nic nestalo. Do cíle první doběhli ti nejrychlejší,
ale i ten poslední je důležitý pro ostatní, takže
zaslouží pochvalu za to, že zvládl tu důležitou
roli posledního, příště se toho ujme zase někdo jiný.
Kategorie: děvčata 1. místo Eliška Bendová,

Protože se blíží i jarní tah žab, nepřekvapil nás
nález skokánka hnědého, který si poskakoval
v trávě, ale vyfotit se nechal. Bílé sněženky byly
fakt kouzelné, jak se mezi křovím derou ven.
Opékací místo na nás čekalo v lesním zákoutí,
které lákalo k hledání ukrytého pokladu. Po nápovědách byl nalezen a sněden. Buřtíky, jablíčka a rohlíky se opékaly do zlatova, tudíž dobrá
nálada nebrala konce.
Jana, Pavel, Bodlinky

Jarmark

Druháci se připravovali velice pečlivě. Za vydatné
podpory sedmi rodičů rozšířili svou nabídku
velikonočních parádiček o úžasné výrobky. Pavel
poskytl vlastní výrobek – velikonoční nádivku,
která doslova zmizela. Veselo bylo i u zvířátek.
Velikonoční ladění proběhlo za veselého zpívání,
o které se postaraly děti ze Sboráčku.
Mgr. Jana Mašková

Kultura
Výstavy v Galerii Výstava Pavlíny Čambalové

Podbezdězský spolek intelektuální, poetický
a okrašlovací připravil na zahájení letošní výstavní sezóny v Galerii Pošta souhrnnou výstavu děl nedávno zesnulého Jiřího Vajdla z Nedamova. Návštěvníci si budou moci připomenout
svébytné malířské umění pana Vajdla a zároveň
i jeho literární nadání, které projevoval v básních
o zdejší přírodě a krajině, kterou dobře znal a měl
rád. Výstava bude v dubské Galerii Pošta zahájena v pátek 4. května v 18 hodin.

Po zimní pauze zahájí svůj letošní program Galerie Jídelna při českolipském muzeu výstavou
mladé sklářské výtvarnice Pavlíny Čambalové.
Šestadvacetiletá autorka se nejprve věnovala
na střední škole v Turnově broušení a rytí drahých kamenů. Poté studovala na sklářské škole
v Novém Boru, kde své schopnosti uplatnila ve
skle. Dnes se výstavou symbolicky vrací do našeho regionu až z Rakouska. Zde od roku 2008
pracuje ve Vídni pro známou sklářskou firmu Lob-

Další akcí v Galerii Pošta bude v červnu výstava tvorby dubského fotografa Václava Zývala. Na
druhou polovinu července a počátek srpna připravuje Podbezdězský spolek intelektuální a poetický návštěvníkům velkou výstavu obrazů významného malíře Aleše Krejči. Do poloviny září pak je
naplánována výstava obrazů již nežijícího malíře
Vladimíra Pintera.
–myš–

Základní umělecká škola v České Lípě pořádá
ve spolupráci s Vlastivědným muzeem a Galerií
výstavu s názvem „SPOLU“.
Na výstavě v ambitu představí devět Základních uměleckých škol Libereckého kraje výtvarné
práce svých žáků a studentů výtvarného oboru.
Zúčastní se Základní umělecká školy z České
Lípy, Cvikova, Jablonce nad Nisou, Jablonného
v Podještědí, Liberce, Mimoně, Nového Boru,
Stráže pod Ralskem a Žandova.
Vernisáž se koná 13. 3. 2012 v 16.30 hod a
výstavu bude možné navštívit od 14. 3. do 29. 4.
2012. Srdečně zveme všechny příznivce dětského výtvarného projevu.
K. Nešporová, ZUŠ Česká Lípa

meyr. Tvorba Pavlíny Čambalové představuje nejen vynikající řemeslo, ale také neotřelý přístup
k tématům s jistou ženskou citlivostí. Velmi často používá k vyjádření svého výtvarného záměru
figurální nebo portrétní rytinu. Zúčastnila se již
mnoha výstav v Čechách a v Německu.
Výstava pod názvem „Všimnutí“ bude obohacena básněmi haiku od Romana Szpuka. Navštívit ji můžete od 10. března do 30. dubna 2012.
D. Váchal

Výstava ZUŠ Digitalizace kina

Digitalizace Kina Máj v Doksech byla úspěšně dokončena. Kino bylo vybaveno špičkovou
technologií, která umožní projekci velmi kvalitního obrazu a zvuku, splňující ty nejvyšší nároky
současného diváka.
Ing. Eva Burešová, starostka města Doksy
Českolipské muzeum zve milovníky fotografie na výstavu historických a současných
fotografií hradu a kláštera Oybin, který je
jednou z nejvýznamnějších památek Horní
Lužice. V ambitu na Svatých schodech mohou návštěvníci muzea porovnat atmosféru
historických současných fotografií. Výstavu
můžete navštívit do 29. dubna.
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Sport
ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE
FUDOKAN-SHOTOKAN XII. POHÁR TKF
SENSEI RACHMY SOEBAJO

Datum konání a místo konání: 17. 3. 2012 Praha
VÝSLEDKY
KATA MLADŠÍ ŽÁCI 7 let a ml.
9 kyu
1. Hruška Marek ml.
KK Beringin
2. Jančák Filip
KK Beringin
KATA MLADŠÍ ŽÁKYNĚ 8-9 let
7-5 kyu
1. Hrušková Natálie
KK Beringin
KATA MLADŠÍ ŽÁCI 8-9 let
6 kyu
3. Tomášek Václav
KK Beringin
KATA MLADŠÍ ŽÁKYNĚ 10-11 let
6-5 kyu
4. Podráská Marie
KK Beringin
KATA MLADŠÍ ŽÁCI 11-10 let
9 kyu
1. Krejčí Filip
KK Beringin
2. Exner Timotej
KK Beringin
KATA senioři (od 18.l.)
7-5 kyu
1. Imrich Kamil
KK Beringin
3. Dalecký Lukáš st.
KK Beringin
1 kyu – Dan
4. Hruška Marek
KK Beringin

jyu ippon kumite MLADŠÍ ŽÁCI - 8-9 let
2. Tomášek Václav
KK Beringin
jyu ippon kumite MLADŠÍ ŽÁCI - 10-11 let,
3. Dalecký Karel
KK Beringin
KUMITE senioři
3. Dalecký Lukáš
KK Beringin
5 kyu
3. Dalecký Karel
KK Beringin
KATA TÝM II.
1. Krejčí Filip, Timotej Exner, Hruška Marek –
KK Beringin
KATA TÝM III.
2. Dalecký Karel, Hrušková Natálie,
Václav Tomášek
KK Beringin
KATA TÝM IV.
1. Mojteková Eliška, Hrušková Natálie,
Podráská Marie
KK Beringin
2. Dalecký Karel, Tomášek Václav, Krejčí Filip
4. Krejčí Filip, Filip Jančák, Hruška Marek
KK Beringin
KATA TÝM VIII.
2. Dalecký Lukáš st., Volejník Martin,
Imrich Kamil
KK Beringin

17. 3. 2012 se v Praze konal již 12. pohár tradičního karate Fudokan sensai Rachmy Soebaja. Za tvrdou přípravu na trénincích a pevné nervy hlavního trenéra Marka Hrušky, byli někteří
závodníci odměněni i čtyřmi medailemi. Všem karatistům gratulujeme a držíme palce do dalších
závodů.
Za Karate klub Beringin Bára Tomášková

TRÉNINKY KARATE

Tréninky probíhají každé pondělí a
středu v čase od 16-17:30h v tělocvičně ZŠ.
Zájemce z řad dětí i dospělých přijímáme v průběhu celého roku.
Více info na www.karate-beringin.estranky.cz nebo na tel.
775 665 353.

KONDIČNÍ CVIČENÍ

Zlepšení kondice, zformování postavy, důkladné protažení, posílení
celého těla, u pravidelně cvičících
také odbourávání přebytečného tuku
nebo „jen“ dobrý pocit z tělesného
pohybu – to všechno vás čeká na
hodinách kondičního cvičení s trenérem Markem Hruškou.
Cvičení probíhá každé po, st a nově
i pá – vždy od 18h v Malé škole
v Dlouhé ulici, 1.patro.
Nejhorší, co se vám může stát, když
začnete cvičit je, že se vám pohyb
stane návykem!

Československá obec legionářská
ve spolupráci s ústředím
Československé obce legionářské Praha
pořádá

LETNÍ TÁBOR LEGIONÁŘ
ve vybavené základně Kolej Peira
v Jesenici u Rakovníka
pro děti ve věku 9 – 15 let
(děti ve věku 6 – 8 let po domluvě)
v termínu
30. června – 14. července 2012.
Cílem je přiblížit účastníkům život čs.
legionáře prostřednictvím branných
sportů, získávání praktických dovedností při pobytu v přírodě a dalších zajímavých, i méně obvyklých aktivit.
Cena tábora: 4 900,- Kč,
pro členy ČsOL, jejich děti,
vnoučata atd. sleva 50%
Spojení:
ČsOL Česká Lípa, Žižkova 231,
470 01 Česká Lípa
Bc. František Gábor – sekretář ČsOL
e-mail: manager@obeclegionarska.cz
mobilní telefon: 722 944 824

