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Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
za několik týdnů skončí první polovina letošního roku a zejména dětem začnou dlouho
očekávané dvouměsíční prázdniny. Měsíce, které pro někoho představují dobu odpočinku, znamenají ovšem pro město nejvíce práce.
Stejně jako v minulém vydání bych se ráda
zmínila o pokračujících přípravách na sezónu v Autokempu Nedamov, kde v květnu oba
správci spolu se zaměstnanci městské údržby
a pracovníky VPP odvedli pořádný kus práce.
Výsledkem jsou nejen krásně upravené travnaté plochy, ale také opravené a natřené lavičky, nově upravená ohniště se sezením, natřené
chatky, pokladna i plavčíkárna či nové dřevěné
zábradlí určené k odkládání jízdních kol. Souběžně s tímto začali naši pracovníci v letním
kině rovnat a opravovat dlaždice na schodech
v hledišti. Ačkoliv je třeba vyndat a vyrovnat
každou dlaždici zvlášť, musím říci, že s dosavadním výsledkem jsme velice spokojeni. Začátek června je také termín pro dokončení prací
na výstavbě nové nosné konstrukce na promítací plátno. Jsem přesvědčená, že veškeré realizované opravy a úpravy v letním kině povedou
k maximální spokojenosti jeho návštěvníků.
Pracovníci města se v posledních týdnech
aktivně věnují také úklidu v jednotlivých obcích,
kde sekají trávu a uklízejí veřejná prostranství.

V souvislosti s tímto prosím naše občany o trpělivost, neboť není možné uklidit a posekat vše
najednou. Vesměs se jedná o rozlehlé plochy,
které je třeba udržovat, což je časově náročné,
obzvláště vzhledem k počtu pracovníků, které je
na tyto práce možné vyčlenit. Přesto věřím, že
budeme vše zvládat bez větších problémů.
Ve čtvrtek 26. května proběhlo v Liberci
vyhlášení výsledků dalšího ročníku soutěže
o Zlatou popelnici 2010. Slavnostního předávání cen jsem se tentokrát bohužel nemoha
zúčastnit, proto mě zastoupil a ocenění převzal místostarosta Dubé pan Tomáš Novák.
Jak jistě víte hlavním posuzovaným kritériem
této soutěže je množství vytříděného odpadu
– tedy plastů, skla, papíru a dalších komodit.
Po celý rok 2010, který byl letos vyhodnocen,
bylo do soutěže o Zlatou popelnici zapojeno 215
obcí a měst z celého Libereckého kraje, který
je spolu s obalovou společností EKO-KOM každoročně jejím vyhlašovatelem. Někteří z vás se
možná o výsledcích již dočetli z denního tisku,
proto vás nebudu napínat a s potěšením vám
oznamuji, že Dubá se v konkurenci všech ostatních měst umístila na krásném třetím místě. Odměnou za pomyslný bronz byla městu předána
glazurovaná váza. Poděkování za tento úspěch
patří všem, kteří se podíleli a nadále podílejí
na rozvíjení systému odpadového hospodářství
v našem městě, ale především všem občanům,

kteří poctivě třídí a v neposlední řadě také naší
základní škole, kterou lze označit za průkopníka
třídění odpadu v Dubé.
Ráda bych vás všechny srdečně pozvala na
Letní slavnosti města Dubá, které se odehrají
2. července na autobusovém nádraží v Dubé.
Jako každý rok je i letos připraven bohatý kulturní program. Letošní slavnosti budou hostit
celou řadu známých osobností – Magdu Reifovou, Aleše Cibulku, Vítka Fialu, Jolanu Voldánovou, Martina France, Michala Jagelku, Ivanu
Andrlovou, Vladimíra Hrona, Milana Drobného
a v neposlední řadě čestnou občanku města
paní Evu Pilarovou. Na své si zcela nepochybně přijdou návštěvníci všech věkových kategorií. Více se o programu dočtete na samostatných plakátech.
S koncem června se nezadržitelně blíží i konec školního roku a s ním předávání vysvědčení,
proto přeji všem školákům, aby se mohli pochlubit co možná nejlepšími známkami, a aby si celé
prázdniny, které jistě netrpělivě očekávají, náležitě a hlavně ve zdraví užili. A všem ostatním,
kteří v průběhu letních prázdnin plánují vyrazit
na vytouženou dovolenou, přeji samé příjemné
zážitky. Užijte si krásný a pohodový začátek léta
a doufejme, že se na nás po celou dobu bude
smát sluníčko.
Mgr. Zdeňka Šepsová,
starostka města Dubá
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telefon: 487 870 201

Střípky z radnice

Dubáček

e-mail: mesto.duba@tiscali.cz

Město Dubá bude i v letošním roce poskytovat finanční příspěvky na opravu fasád, na výměnu oken a na zřízení domovních čistíren odpadních
vod. Bližší informace získáte na Stavebním úřadě Dubá, tel. číslo 487 870 103, paní Lenka Čermáková. Žádosti je nutné podat nejpozději do úterý
dne 15. listopadu 2011 na podatelnu Městského úřadu Dubá.

Závěrečný účet města Dubá za rok 2010

V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, byl sestaven závěrečný účet města Dubá za rok 2010:

Rozpočet města pro rok 2010 byl schválen na veřejném jednání městského zastupitelstva dne 21.1. 2010
Schválený rozpočet:
Příjmy celkem
45 669 100 Kč
Výdaje celkem
45 669 100 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů
0 Kč
V průběhu roku bylo schváleno 5 rozpočtových opatření:
22.4.2010, 24. 6. 2010, 9. 9. 2010, 16. 12. 2010, 31.12. 2010.
Skutečný výsledek hospodaření za rok 2010 je:
Příjmy celkem
46 407 733 Kč
Výdaje celkem
48 758 196 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů (ztráta)
-2 350 463 Kč
Vykázaná ztráta byla kryta z přebytků hospodaření minulých let. Byla
způsobena předfinancováním akcí, na které byla přislíbena dotace, avšak
finanční vypořádání proběhlo začátkem roku 2011.
Účetní zisk v hospodářské činnosti byl za rok 2010
Podle organizačních složek:
Městské lesy Dubá
Autocamp Nedamov

1 575 441,-Kč
1 279 470 Kč
295 971,- Kč

Příjmy byly rozpočtovány s ohledem na probíhající krizi bez navýšení.
Proto byl naplněn původně schválený rozpočet na 102 % a upravený rozpočet na 99 %. Bylo to také proto, že město získalo na realizaci svých
projektů státní a krajské dotace ve výši 13 537 000 Kč.
Výdaje města sloužily k zajištění nutných provozních výdajů spojených
s chodem celého správního území.
Navíc bylo pamatováno zejména na výdaje dlouhodobého charakteru. Město eviduje seznam akcí uskutečněných v tomto roce za celkem
27 118 000 Kč.

Dubáček
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Nejvýznamnější z nich jsou
– výstavba pěti stok kanalizace v Dubé za 18 833 000 Kč,
– dokončení lesní cesty u Křenova za 3 813 000 Kč, rekonstrukce domu
č. 12 na Masarykově náměstí za 1 011 000,- Kč, úpravy parků Na Výsluní a u domu č.p. 200 za 455 000,- Kč a nové osvětlení na Panské Vsi a
na Křenově za 412 000,- Kč.
Finanční prostředky města k 31.12.2010:
Běžné účty
Česká spořitelna
Ostatní BÚ
Termínovaný vklad u ČSOB
Sociální fond
Fond rozvoje bydlení
Účet hospodářské činnosti
Finanční prostředky celkem

2 331 tis. Kč
156 tis. Kč
1 651 tis. Kč
88 tis. Kč
13 tis. Kč
1 207 tis. Kč
5 446 tis. Kč

Město Dubá má zřízeny dvě příspěvkové organizace – Základní školu
Dubá a Mateřskou školu Dubá.
Základní škola skončila účetní rok 2010 se ztrátou - 1 240,79 Kč.
Mateřská škola skončila účetní rok 2010 se ziskem 31 253,34 Kč.
V obou příspěvkových organizacích prováděl finanční výbor kontrolu
hospodaření a doporučuje městskému zastupitelstvu výsledek hospodaření schválit.
Součástí tohoto závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření. pracovníky Krajského úřadu Libereckého kraje.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubá za rok 2010 je
k nahlédnutí na městském úřadě nebo na internetových stránkách města: www.mestoduba.cz
Závěrečný účet města bude projednán na veřejném jednání městského
zastupitelstva dne: 19. 5. 2011
Závěrečný účet města byl vyvěšen na úřední desce dne: 3. 5. 2011

Z městské matriky

Tomášek Václav, Dubá 70 let
Šímová Libuše, Dubá 87 let
Voldřich Miroslav, Deštná 88 let
Mika Václav, Dubá 83 let
Černý Karel, Dubá 75 let
Cmuntová Anastázie, Zátyní 86 let
Štewich Zdeněk, Dubá 83 let
Bártová Dagmar, Dubá 82 let
Pařízek Jaroslav, Dřevčice
Novotná Zdena, Dubá 75 let

NAROZENÍ

Maříková Vendula, Dubá

ÚMRTÍ

Rupert Miroslav, Dubá

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří
se přišli dne 19. května 2011 naposledy
rozloučit se zemřelým
panem Miroslavem Rupertem.
Rodina Sýkorova

Prostřednictvím Dubáčku bych chtěla srdečně poděkovat obci Vrchovany za milé a nečekané překvapení v podobě dárku k mým kulatým narozeninám. Jitka Šrubařová
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 112 – Integrovaný záchranný systém,
hasiči – 150, záchranná služba – 155, policie – 158, hasiči Dubá – 606 372 919, nebo 725 076 553

Dubáček -
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Zlatá popelnice 2010

Závěr května patřil v Liberci jako každoročně
slavnostnímu vyhlášení výsledků prestižní soutěže o Zlatou popelnici, tentokráte za rok 2010.
V této soutěži se utkalo celkem 215 měst a obcí
z celého Libereckého kraje, z nichž bylo vybráno
dvacet finalistů – deset obcí a deset měst.
Liberecký kraj, který je spolu se společností EKO-KOM vyhlašovatelem a pořadatelem této
soutěže, se v letošním roce rozhodl vyhlásit konečné pořadí v restauraci na libereckém Ještědu,
kam jsem se vydala spolu s mítostarostou Dubé
Tomášem Novákem.
Vyhlášení pořadí jednotlivých finalistů obvykle provází příjemná atmosféra, ale i napětí z toho,
jak dopadnete. Nejinak tomu bylo i letos.

O tom, že jsme v minulém roce vytřídili méně
odpadu určeného k recyklaci, jsem vás v Dubáčku již informovala. Vzhledem k tomuto faktu se
dalo předpokládat, že prvenství, které jsme získali za rok 2009, neobhájíme. A také jsme jej neobhájili. Nicméně jsme získali krásnou bronzovou
příčku, což je samo o sobě velkým úspěchem, za
který si všichni z vás, kteří se podílíte na tídění odpadu v našem městě, zasloužíte poděkování. Je pravdou, že konkurence v této soutěži je
obrovská a složení finalistů se rok co rok mění,
proto je obrovský úspěch, že jsme se umístili už
třetí rok po sobě.
Za třetí místo, které jsme díky vám všem získali, jsme do Dubé přivezli krásnou vázu.

Nezbývá než vás všechny požádat, abyste
nepolevovali a i nadále se aktivně zabývali poctivým tříděním domovního odpadu. Neděláme
to přeci jen pro nějaké ocenění, ale pro lepší budoucnost nás všech. Odpadů přibývá a skládky
se velmi rychle zaplňují. Čím více plastů, papíru
a skla skončí v barevných kontejnerech na tříděný odpad, tím více jej má šanci být recyklováno
a znovu využito.
Děkuji vám všem za odpovědný přístup k této
problematice a věřím, že v dalším ročníku Zlaté
popelnice bude naše společná snaha opět zúročena.

V samotném závěru dubna udělila starostka
města Dubá Mgr. Zdeňka Šepsová již druhou
Cenu města Dubá, a to paní Anitě Petráňové.
Udělení této ceny paní Petráňové za mimořádný přínos městu v oblasti kulturního a společenského života schválilo městské zastupitelstvo na základě návrhu Komise pro občanské
záležitosti na svém veřejném zasedání dne 17.
února 2011, a to jednomyslně.
Paní Petráňová vedla po více než 35 let
městskou knihovnu, postarala se o její rozšíření, skutečně výrazné navýšení počtu knižních
titulů i zanesení jednotlivých knih do elektronického systému. Dříve osobně roznášela knihy

až domů k těm čtenářům, jimž zdravotní stav
neumožňoval knihovnu navštěvovat. Po celou

dobu se s ochotou věnovala všem návštěvníkům místní knihovny a řadu let také vedla Klub
seniorů, přičemž se výrazně podílela na tvorbě
programu tohoto klubu.
Cenu města Dubá slavnostně převzala
paní Petráňová v obřadní síni Městského úřadu Dubá za přítomnosti několika desítek gratulantů.
Paní Petráňové patří velké poděkování za
vše, co udělala pro naše město a jeho občany.
Do dalších let jí přejeme mnoho štěstí, zdraví
a spokojenosti.
Zuzka Martínková,
foto V. Zýval

Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

Udělení Ceny města Dubá

Město Dubá vás srdečně zve na

LETNÍ SLAVNOSTI MĚSTA
v sobotu 2. července 2011 na autobusovém nádraží v Dubé

Program:
10,00 - 11,00 hod. Madla Reifová z Kouzelné školky
11,.00 - 12,00 hod. program pro děti, beatboxová kapela
VETERÁN KLUB – historické bicykly
Přestávka
Hosté Aleše Cibulky:
13,00 hod. Úvod celého odpoledne, Aleš Cibulka
13,10 hod. Rapeři
13,30 hod. Vítek Fiala & JAZZ STANDARD
14,00 hod. Jolana Voldánová
14,15 hod. Ukázka karate KK Berringin
14,45 hod. Martin France
15,15 hod. Septima M. Ševčíka

15,45 hod. Martina a Pavel Studničkovi,
soutěž o projížďku na koních
ve Vrchovanech
16,00 hod. Michal Jagelka
16,15 hod. Ivana Andrlová
16,30 hod. Vladimír Hron
17,00 hod. Milan Drobný
17,30 hod. Eva Pilarová
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Usnesení z veřejného zasedání

Dubáček

Usnesení č. 5/2011 ze dne 19. května 2011 z ustavujícího 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. 5/2011.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
2) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu paní
Mgr. Janu Maškovou a pana Lubomíra Wagenknechta
a zapisovatele usnesení paní Markétu Slezák.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 3/2011 ze dne 24. března 2011 č. 4/2011 ze dne
21. dubna 2011 včetně nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 4/2011 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha k nahlédnutí na
Městském úřadě Dubá.
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě písemné žádosti (složka č. 8/11),
vyhlásit a zveřejnit záměr prodeje městských pozemků:
část p.p.č. 673, ostatní plocha, část p.p.č. 771/1, ostatní plocha, část p.p.č. 1219/2, ostatní plocha, část p.p.č.
1238/1, ostatní plocha, o celkové výměře cca 170 m2,
v obci Dubá, katastrální území Dřevčice. Výměra a rozsah pozemků bude upřesněna geometrickým plánem.
Jedná se o pozemky zasahující do stavby „Most ev. č.
2601-0 přes Heřmánecký potok u Sušice“.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr byl již
vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 7/11): p.p.č.
444/10, zahrada o výměře 207 m2, v obci Dubá, katastrální území Deštná u Dubé. Strana kupující: paní O.J.,
kupní cena činí 12 420,- 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: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městské budovy (záměr byl již vyhlášen
a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 6/11): budova bez
čísla popisného nebo evidenčního (stavba technického vybavení – vodárna v Nedamově) stojící na pozemku st.p.č. 45, v obci Dubá, katastrální území Nedamov.
Uvedený stavební pozemek není ve vlastnictví města
Dubá. Strana kupující: Severočeská vodárenská společnost, a.s. Teplice, kupní cena činí dle znaleckého posudku 37 190,- 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: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městských pozemků (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 33/10): p.p.č.
847/7, ostatní plocha o výměře 25 m2, p.p.č. 3096/21,
ostatní plocha o výměře 444 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Strana kupující: Ředitelství silnic
a dálnic ČR, kupní cena činí dle znaleckého posudku
32 830,- Kč, splatnost kupní ceny se stanovuje ve dvou
splátkách: 1. splátka ve výši 16 415,- Kč se splatností
nejpozději při podpisu kupní smlouvy, 2. splátka ve výši
16 415,- 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: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
4e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva převzít bezúplatně formou darování do vlastnictví města Dubá nabízený pozemek (složka č.ev. 9/
11) p.p.č. 2812/1, ostatní plocha (ostatní komunikace)
o výměře 58 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá.
Strana darující: pan V.M.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
4f) ROZHODLO na návrh majetkového výboru zastupitelstva odkoupit do vlastnictví města Dubá (složka č.
10/11) nabízené pozemky st.p.č. 129, zastavěná plocha
a nádvoří (zbořeniště) o výměře 111 m2, p.p.č. 98/9, trvalý travní porost o výměře 65 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Strana prodávající: pan V.M., celková
kupní cena činí 15 920,- Kč se splatností při podpisu
kupní smlouvy.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
5a) VZALO NA VĚDOMÍ po projednání ve finančním
výboru zastupitelstva předloženou zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření města Dubá za rok 2010,
vypracovanou Krajským úřadem Libereckého kraje, odbor kontroly, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě
Dubá a na internetových stránkách města Dubá.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva hospodaření města Dubá za rok 2010 se záporným výsledkem ve výši 2 350 462,84 Kč, tato ztráta byla
pokryta z přebytků hospodaření města Dubá minulých
let.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Provedená kontrola nezjistila v
hospodaření města Dubá v roce 2010 žádné závažné
chyby a nedostatky. Děkuji všem zaměstnancům, kteří
se o to zasloužili, především pak hlavní účetní města
paní Danuši Červené.
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
2010, a to ve výši 1 575 440,95 Kč, a v této souvislosti
ROZHODLO na návrh finančního výboru zastupitelstva, že tato částka bude ponechána jako rezerva v
hospodářské činnosti na budoucí investice v Autocampu
Nedamov.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
5c) VZALO NA VĚDOMÍ po projednání ve finančním
výboru zastupitelstva předložený rozbor hospodaření
příspěvkové organizace města Dubá – Základní škola Dubá za rok 2010, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá a na internetových stránkách města
Dubá.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva záporný hospodářský výsledek hospodaření
této příspěvkové organizace za rok 2010, a to ve výši
1 240,79 Kč, a tato ztráta bude uhrazena z provozních
prostředků roku 2011 této příspěvkové organizace.
pro: 11
proti: 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 rok 2010, viz příloha k nahlédnutí na
Městském úřadě Dubá a na internetových stránkách
města Dubá.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva kladný hospodářský výsledek hospodaření
této příspěvkové organizace za rok 2010, a to ve výši
31 253,34 Kč.
SCHVÁLILO na návrh ředitelky Mateřské školy
Dubá převod kladného hospodářského výsledku do

fondu rezervního ve výši 26 253,34 Kč a do fondu odměn ve výši 5 000,- Kč této příspěvkové organizace.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
5e) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva závěrečný účet města Dubá za rok 2010, a to
bez výhrad, viz příloha nahlédnutí na Městském úřadě
Dubá a na internetových stránkách města Dubá.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: V roce 2010 jsme získali na realizaci projektů našeho města státní a krajské dotace
ve výši 13 537 000,- Kč a celkem realizovali akce v hodnotě 27 118 000,- Kč. Děkuji všem zaměstnancům, kteří se podíleli na přípravných pracích, získávání dotací a
jejich vyúčtování nebo přímo na realizaci jednotlivých
akcí. V neposlední řadě děkuji také panu místostarostovi Tomáši Novákovi za jeho aktivní celoroční činnost a
pomoc, zvláště v oblasti technické a organizační.
5f) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního výboru zastupitelstva týkající se stavu finančních prostředků
města Dubá k 30. 4. 2011.
6a) VYBRALO na návrh paní starostky na základě
výsledku posouzení hodnotící komise na akci „Zpracování územního plánu Dubá“, ARCHTEAM – Ing. arch.
Milan Rak, Ph.D., Náchod, podle předložené cenové
nabídky, viz příloha. Konečná cena za dílo činí 580
000,- Kč.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
6b) SCHVÁLILO na návrh paní starostky rozpočtovou
změnu č. 2 rozpočtu města Dubá na rok 2011: zvýšení
výdajů v paragrafu 3639 Komunální služby a místní rozvoj o částku 580 000,- Kč, tato částka bude převedena
z finanční rezervy města Dubá.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
7) SCHVÁLILO na návrh paní starostky na základě
předložené písemné žádosti správce Římskokatolické
farnosti Deštná pana Mgr. Milana Mordačika poskytnout finanční příspěvek z rozpočtu města Dubá ve výši
33 500,- Kč na restaurování kazatelny kostela Sv. Václava v Deštné. Tento finanční příspěvek bude poskytnut
za předpokladu, že Římskokatolická farnost Deštná získá dotaci ve výši 100 000,- Kč z fondu MK ČR.
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
8) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky
týkající se:
a) přípravných prací v Autocampu Nedamov na
sezónu 2011
b) provedeného zpevnění povrchu pod kontejnery v Heřmánkách
c) znovuumístění křížového kamene v městském
lese Šibeník
d) slavnostního otevření Naučné stezky Beškovský les
e) předání Ceny města Dubá paní Anitě Petráňové
f) setkání s Ondřejem Suchým v městské
knihovně
g) pálení čarodějnic v Autocampu Nedamov
h) kulturní akce 1. května na dubském náměstí
i)
Dne rodiny v Autocampu Nedamov
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka
Tomáš Novák, místostarosta

Příští veřejné
zasedání zastupitelstva
se bude konat 23. 6.
od 18.00 v Dubé.
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Pálení čarodějnic

Stejně jako v letech předešlých uspořádalo
30. dubna město ve spolupráci s hasiči tradiční pálení čarodějnic v nedamovském autokempu. Ačkoliv letos nám počasí skutečně nepřálo a první hodina plánovaného programu byla
značně poznamenaná silnou bouřkou, nakonec
se nebesa umoudřila a ukázala svoji vlídnější
tvář. Děti se naplno vrhly do soutěží, které pro
ně připravila jednotka dubských hasičů, zasou-
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těžily si i o nejkrásnější čarodějnické masky
a převleky a vyhrály tak plno sladkých cen.
O skvělou zábavu se při večerním programu
postarala kapela SUNSET. Všem účastníkům,
malým soutěžícím, organizátorům akce a v neposlední řadě našim hasičům patří velké poděkování za vydařenou akci.
Zuzka Martínková

Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v únoru

l Dne 7.4.2011 od 17:57 do 20:52 hodin vyjela jednotka k požáru do Nedamovské ulice
v Dubé za mlékárnou) s technikou CAS-25 Liaz
a CAS-32 T148 v počtu 1 + 9. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
požár travního a křovinatého porostu na ploše
200 x 100 metrů. Lokalizace a následná likvidace byla provedena dvěma proudy „C“ a jednoduchými hasebními prostředky (lopaty). Příčina
vzniku požáru byla ve vysypání žhavého popela
na stařinu a povětrnostními podmínkami. Požár
beze škody, uchráněno: 500.000,- Kč.
l Dne 9.4.2011 od 00:20 do 01:08 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci III. třídy číslo 2785 – Ždírecký důl s technikou
RZA I Nissan Patrol a CAS-25 Liaz v počtu 1 + 9.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byly zjištěny tři spadlé stromy přes celou
komunikaci. Jednotka pomocí motorových řetě-

zových pil provedla postupné rozřezání a následné odstranění spadlých stromů z vozovky. Před
odjezdem byl proveden úklid komunikace.
l Dne 9.4.2011 od 08:51 do 09:36 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci
III. třídy číslo 27325 v KÚ Nedamov s technikou
DA-12 A30 v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý strom v komunikaci. Jednotka pomocí motorové řetězové pily provedla postupné rozřezání
a následné odstranění spadlého kmene stromu.
Před odjezdem byl proveden úklid vozovky.
l Dne 19.4.2011 od 14:32 do 16:17 hodin vyjela
jednotka k požáru do Tuháně s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu a
provedeném průzkumu byl zjištěn výbuch kanistru
s vysoce hořlavou látkou a popálení jedné osoby, která byla v péči Záchranné zdravotní služby.
Jednotka provedla zajištění místa události a vy-

hledávání možných skrytých ložisek požáru. Místo zásahu bylo předáno vyšetřovateli příčin požárů z Hasičského záchranného sboru Libereckého
kraje, ÚO Česká Lípa a kriminální Policii ČR.
l Dne 22.4.2011 od 09:08 do 09:10 hodin vyjela jednotka k nahlášenému požáru trafostanice
v Doksech, Zámecké ulici s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 4. Při výjezdu byla jednotka
Operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, ÚO Česká Lípa odvolána zpět na základnu.
l Dne 27.4.2011 od 15:35 do 18:34 hodin vyjela jednotka na taktické cvičení do České Lípy na
letiště Špičák s technikou CAS-25 Liaz v počtu
1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu a zahlášení
se veliteli cvičení se jednotka zúčastnila nařízené odborné přípravy k plnění letadla „Dromedár“
Letecké hasební služby ministerstva zemědělství
určené na hašení lesních požárů.
Jaroslav Hoza

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

nově otevřeno v areálu pily Luka
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Vandalové – co s nimi?

Řádění vandalů v našem okolí poznalo již
v loňském roce naše sdružení MS Výr Dubá na
vlastní kůži, za jeden den bylo zničeno šest kazatel v lokalitě U Prokopa, vzniklá škoda se vyšplhala na 50 000 korun. Celý případ byl zdoku-

mentován a předán policii ČR a též byla naším
sdružením vypsaná odměna na dopadení těchto,
nebojím se napsat hovad, kteří toto dělají. Čtyři
posedy byly tehdy shozené, rozbité a dva posedy byly dokonce zapálené, jeden tak,, chytře,, že
ohořely i stromy v jeho těsném okolí a bylo jen
štěstí, že nechytl les hned za nimi. Policie bohužel nic nevyšetřila a případ se prozatím odložil.
Prozatím trvalo jen do letošních Velikonoc,
kdy nám byla způsobena další škoda a to, když
tito ubožáci rozmlátili a totálně zničili centrální krPLACENÁ INZERCE

Tesaři

truhláři

Beneš

l
l
nabidka prací: rekonstrukce roubených chalup,
stavba nových roubených chalup,
půdní vestavby,
krovy nové i opravy,
altány, pergoly, venkovní stání pro auto,
plotové dílce,
truhlářské a pokrývačské práce
Kontakt tel: 777 619 989,
723 878 264 Martin Benes
e-mail: tesari.benes@centrum.cz

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
všechny soboty,
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).

melec pro zvěř v lokalitě Vrabcov. Vzniklá škoda
15 000 Kč. Dokážu pochopit, že nějaký blb rozbije posed, protože mu vadí, že se z něho střílí zvěř, ale nepochopím, jak někdo může rozbít
krmelec. Co na to říci, jak tomu zabránit, nevím.
Podezření na skupinu osob sice máme, ale pokud je někdo nechytí přímo při činu, tak se zatím nedá bohužel nic dělat. Možná by to chtělo,
aby ne trochu, ale hodně přitlačila při vyšetřování
policie, protože příště to může být místo posedů
a krmelců majetek či zdraví spoluobčanů a pak
se, jak je zvykem u nás v republice, bude jen
chodit, bědovat, lomit rukama a říkat no jo, to se
mělo, proč se něco neudělalo a nebo, že došlo
k pochybení apod… Takže se raděj kolem sebe
dívejte a nebojte se takové lidi prásknout.
Petr Slaba
Foto Jan Havelka
www.myslivost.cz/msvyrduba
PLACENÁ INZERCE

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek,
firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen dominant žíhaný,
kropenatý, černý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!
Mimosezonní prodej.
Cena od 120,- do 135,- Kč/ks.
Stáří slepiček 14–17 týdnů
Prodej se uskuteční
ve čtvrtek 30. června 2011 v Dubé
u kostela od 13:15 hod.
Případné bližší informace na tel:
728 605 840, 415 740 719, 728 165 166

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

V Dubé bude
bezpečněji

Vážení přátelé, občané Dubé a okolí, chalupáři
a majitelé firem.
Již dvacet let chrání společnost HENIG –
security servis majetek lidí před trestnou činností a negativními vlivy přírody. Čtyřiadvacet
hodin denně, sedm dní v týdnu dbáme na to,
aby naši klienti mohli v klidu spát.

Henig
Základem naší činnosti jsou dodávky, montáže a servis zabezpečovacích systémů, které
jsou napojeny na dohledová centra v České
Lípě a Stráži pod Ralskem. Zásahové skupiny
sídlící v těchto centrech, mají díky tomu dokonalý přehled, co se v okolí těchto měst děje
a v případě napadení hlídaného objektu zajistí
všechny potřebné kroky k ochraně majetku do
příjezdu Policie ČR.
Své služby bychom nyní rádi nabídli i vám.
Od 1. června 2011 proto rozšiřujeme akční rádius našich zásahových skupin také o oblast
Dubé a přilehlého okolí. Zásahová skupina sídlící přímo v prostorách Městského úřadu Dubá,
bude mít dostatek času pro kvalifikovaný zásah
ve vaší lokalitě a tím i k ochraně vašeho majetku. A to všechno vás bude stát méně, než
byste čekali. Jedinou větší investici představuje instalace zabezpečovacího systému. Samotné střežení vám zajistíme už od 200 korun
měsíčně.
Budeme velmi potěšeni, pokud vás naše nabídka na přiloženém letáku zaujme. V případě
dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na
telefonním čísle 487 883 120. Rádi zodpovíme
veškeré vaše dotazy.
Za HENIG-security servis,s.r.o.
Martina Hebelková,
jednatelka společnosti

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 4. 6.
MUDr. Zdeňka Lysická
Ústecká 2855, Česká Lípa
tel. 487 521 663

neděle 12. 6.
MUDr. Jiří Voříšek
Dlouhá 99, Jablonné v Podj.
tel. 487 762 377

sobota 25. 6.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

neděle 5. 6.
MUDr. Jaroslav Lysický
Bulharská 844, Česká Lípa
tel. 487 823 530

sobota 18. 6.
MUDr. Naděžda Motlíková
Eliášová 1545/9, Česká Lípa
tel. 487 853 014

neděle 26. 6.
MUDr. Ilona Tulisová
Revoluční 164, Stráž p. R.
tel. 487 851 360

sobota 11. 6.
MUDr. Irena Rohlíčková
Čs. Armády 1566, Česká Lípa
tel. 487 854 047

neděle 19. 6.
MUDr. Eva Jiřinská
Havlíčkova 443, Česká Lípa
tel. 487 521 356

Dubáček -

Měsíčník informací z Dubé a okolí
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Na přibližně desetikilometrový pěší výlet se vydáme z Dubé po modré turistické značce nedamovskou lipovou alejí ke koupališti. U zrenovovaného Černého mlýna půjdeme doprava, stále

Přes Beškov

věd ČR. Jdeme úzkou silničkou, mineme objekt
vodárny mezi ozdobnými akáty a stále po modré turistické značce dojdeme na rozcestí, kde se
dáme v přímem směru vzhůru lesní cestou. Vpravo od ní je vidět původní úvoz. Posléze vedle
cesty vidíme lom na pískovec, cesta na kamenném podloží jde po jeho hraně.
Odbočíme na pěšinu a podle značení půjdeme na vrchol Velkého Beškovského vrchu
(474 m n.m.), kde kromě pískovce vystupuje na
povrch i čedič. Mohutné buky, pahýly 5 mrtvých

Měsíčník informací z Dubé a okolí -
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se zbrázděným povrchem. 9 Pěšina přechází
na druhou stranu rokliny, kde posléze odbočí-

Skály u pěšiny

me doprava stezkou mezi borůvčím. Napravo
jsou zase skalní tvary, pěšina pokračuje opět po
vrstevnici zářezem ve stráni, prudce klesá, za
mohutnou skalní hranou už zahlédneme střechu
domu osady Beškov. Pěšina vede mírně vlevo a
z kopce dolů až na loučku s fotbalovou brankou
a dvěma 10 velkými balvany, z nichž jeden při-

Černý mlýn

po modré značce. Kmeny stromů podél silnice
jsou červenohnědě zbarvené díky neškodné řase
Trentepohlia umbrina. Potok a mokřiny po pravé
straně spadají do přírodní rezervace Mokřady
horní Liběchovky. Na levé straně se tyčí skály. Naproti zanedbanému pomníku, upomínajícímu na konec II. světové války, za kterým vidíme
zbytky Ženského mlýna, odbočíme ze silnice doprava. Na kraji lesa můlžeme obdivovat půvabný
areál roubeného domu. Stále po modré značce
vystoupáme do skály vytesaným schodištěm na
Panskou Ves.

Vrchol Velkého Beškovského vrchu

stromů a rozeklané skalní útvary vyvolávají iluzi
pralesní krajiny. Hradba 6 pískovcových bloků, jejichž povrch 7 je rozbrázděn 8 voštinami, ohraničuje na pravé straně vyhlídku na Dubou.

U Beškova

pomíná berana nebo možná slona, v druhém je
vysekaný výklenek. Kolem nich sejdeme na štěrkovou cestu mezi domy. Na křižovatce se dáme
rovně a posléze ostře doleva dolů, cesta se stáčí na dno rokliny. Vlevo se 11 zvedají pískovco-

Roubený dům pod Panskou Vsí

Na Velkém Beškovském vrchu

Kamenné schodiště na Panskou ves

Modrá turistická značka pokračuje kolem roubeného domu se štítem vykládaným břidlicí, vlevo pak vidíme parabolické antény Ionosférické a
telemetrické observatoře, která je detašovaným
pracovištěm Ústavu fyziky atmosféry Akademie

Z vrcholu Beškova se vrátíme na cestu a
dáme se po ní doprava směrem ke Kočičímu
hřbetu, přejdeme mírné návrší, scházíme dolů,
ale na rozcestí neodbočíme po značce ostře doleva, ani nepůjdeme rovně, ale dáme se doprava pěšinou, která obkružuje pahrbek, porostlý
borůvčím a několika borovicemi. Pěšina se dál
zařezává do svahu, jde po vrstevnici, po pravé straně jsou opět pískovcové skalní útvary

Skály u cesty z Beškova

vé bloky, někde se stopami těžby kamene. Ústí
cesty na silnici hlídá mohutná pískovcová věž.
Na silnici se dáme doprava.
Po levé straně je vlhké údolí přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky, po pravé

Dubáček -
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Mineme kapličku roku 13 1902, stíněnou velkou lípou, vedle ní je známý pramen pitné vody
s hrníčky pro pocestné. Dále dojdeme ke skupince domů, kde se střetává katastrální území

zcela vyhořel.
Doleva ze silnice odbočuje nově zbudovaná
15 lesní cesta, uzavřená závorou. Cedule u ní
informuje, že cesta byla postavena z prostředků města Dubá a Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova. Po silnici dále pokra-

Domy pod Křenovem

Beškovská kaplička

straně silnice se opět tyčí skály. Můžeme ale
obdivovat i 12 roubené objekty na úpatí skal.

Blatce a Nedamov, tedy i správní území Blatců
a Dubé. Roubený dům čp. 16 náleží ke Křenovu a je památkově chráněný. 14 Sousední zděný dům patří k osadě Beškov, právě tak jako
starobylý roubený Křenovský mlýn, který stával na druhé straně silnice a který v roce 1996

Rozprechtický statek

čujeme podél Rozprechtického rybníka, míjíme
Rozprechtický statek, 16 stále marně volající po
opravě, a kolem empírového pavilonu a Šibeničního mlýna se vrátíme do Dubé.
–myš–

ZAJÍMAVOST Z PŘÍRODY DUBSKA

Sokol stěhovavý
Na území CHKO Kokořínsko prokazatelně hnízdí více než 100 druhů ptáků. Zajímavou skupinu
tvoří dravci, z nichž někteří jsou poměrně hojní,
například káně lesní a poštolka obecná, méně
se vyskytuje krahujec obecný. Další druhy hnízdí
vzácněji, třeba jestřáb lesní, nebo v okolí mokřadů moták pochop. Zaznamenán byl také včelojed lesní, ostříž lesní nebo moták pilich. Některé
druhy dravců sice na Kokořínsku pravděpodobně
nehnízdí, ale byly zde vzácně spatřeni, a to luňák hnědý, káně rousná a dřemlík tundrový. Dříve zde také hnízdil raroh velký a poslední dobou
se na Kokořínsku v hnízdním období objevuje
i sokol stěhovavý. Zjištěna byla pravděpodobně
3 stabilní hnízdiště.
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) náleží
do čeledi sokolovitých (Falconidae). Může být až
50 cm velký s rozpětím křídel až 120 cm a může
dosáhnout hmotnosti 1,5 kg. Samice je větší než
samec. Sokol stěhovavý má štíhlé tělo, při letu
jsou pro něj charakteristická dlouhá srpovitě zahnutá, ke konci se zužující křídla. Dospělí jedinci mají vrchní část těla zbarvenou tmavě šedě,
spodní je bělavá až okrová s příčným tmavým
vlnkováním. Samice je zbarvená více do hněda.
Na hlavě sokola stěhovavého jsou zřetelné bělavé tváře s černohnědým vousem pod černým
okem. Zbarvení může být v různých oblastech
variabilní. Mláďata a mladí ptáci mají celkově
hnědavé zbarvení. Pro sokolovité ptáky je charakteristický tak zvaný zejk, ostrý výběžek horní

strany zobáku, sloužící k usmrcení kořisti. Zobák
sokola stěhovavého je šedočerný se žlutým ozobím, zřetelné jsou kulaté nosní otvory.
Sokol stěhovavý si hnízdo nestaví, zabere
většinou hnízdo jiných ptáků, a to využívá mnoho let po sobě. Může hnízdit ale i jen na holém
podkladu, na skále, či skalní římse, mimo skalní
oblasti hnízdí i v hradních zříceninách či ve výškových budovách měst. Samice snáší 3 - 5 světlých mramorovaných vajec, při sezení se střídá
se samcem, po 28 - 32 dnech se líhnou mláďata,
která krmí oba rodiče. Mladí ptáci opouštějí hnízdo asi po 5 týdnech, ale i poté se ještě 2 měsíce
o ně rodiče starají a učí je lovit. Sokol stěhovavý

dospívá ve věku 12 - 14 měsíců, dožít se může
až 20 let. Vytváří páry na celý život, ale pokud
jeden z páru zahyne, najde si druhý nového partnera. Je to samotářský denní pták. Pověstné jsou
jeho svatební lety, kdy na sebe sokoli ve velké
rychlosti s křikem vzájemně naletují a předávají
si obřadně potravu.

Sokol stěhovavý loví většinou z výšky, do
které vystoupá krouživým letem. Velice rád využívá ke stoupání teplých vzdušných proudů. Pokud spatří kořist, složí křídla k tělu a střemhlav
zaútočí rychlostí až 360 km/h. V letu loví ptáky
až do velikosti kachny, výjimečně uloví i hlodavce či netopýra. Nestravitelné části potravy vyvrhuje ve formě malých vývržků.
Sokol stěhovavý je rozšířen po celém světě
mimo Antarktidu, Island, Nový Zéland a některé části Jižní Ameriky. U nás byl až do 50. let
20. století poměrně rozšířený, ale vlivem používání DDT jeho stavy kriticky poklesly, protože jedovaté látky (pesticidy) způsobily snížení
plodnosti samic a poškození vajec. Do poloviny
70. let u nás sokol stěhovavý vymizel. V 80. letech se začal znovu objevovat a od té doby jeho
počty mírně stoupají. Jedná se ale stále o kriticky ohrožený druh. Škodit mu může nejen člověk,
ale z přirozených nepřátel především výr velký.
Od středověku je sokol stěhovavý využíván jako
velmi cenný sokolnický dravec.
Sokoli stěhovaví mohou migrovat na velké
vzdálenosti, od nás mohou na zimu odlétat do
západní a jižní Evropy, do Španělska, případně i do severní Afriky, naopak k nám mohou na
zimu zalétat ptáci ze Skandinávie. V poslední
době ale sokoli zůstávají celoročně v naší republice. Kromě Kokořínska u nás hnízdí na Šumavě, na Českomoravské vrchovině a na Broumovsku a Děčínsku.
–myš–

Sběrný dvůr v Dubé

Vážení spoluobčané, v případě, že bude sběrný dvůr v Dubé uzavřen (ať už z důvodu čerpání dovolené či jiných provozních důvodů), DŮRAZNĚ vás žádám, abyste dovezené odpady či elektrozařízení neponechávali složené u vrat do dvora. V opačném případě se odložením jakéhokoli
odpadu mimo stanovená místa dopouštíte porušení městské vyhlášky. Na dobře viditelném místě na oplocení SD je umístěna cedule s telefonním
číslem na pracovnici města, která vám ve stanovené hodiny může přijít bránu odemknout a umožní vám přístup ke kontejnerům s odpadem. Věřím,
že utratit pár korun za půlminutový telefonát je pořád lepší než muset platit pokutu, kterou vám může vyměřit přestupková komise.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá
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Ze života škol
Ekoškola Dubá
Zelenina
informuje…
ve škole

… 15. 6. proběhne sběr papíru na školním dvoře
od 7,30 – 7,55 hodin…
… v rámci akce Děti v pohybu, která proběhla
20. 5. 2011 při oslavách Dne Země, nasbíraly děti na Expedicích Zelené kilometry celkem
1 689,9 km…
… v týdnu od 2. 5. do 6. 5. 2011 sbíraly děti Zelené kilometry při cestě do školy a ze školy, celkem jich nasbíraly 1 586 km…
… od dubna 2011 byla ve škole rozšířena separace odpadů o bioodpad, celkové množství
směsného odpadu za týden se podařilo snížit
ze 7 kg na 5 kg…
… ve školní zahradě se každá třída stará o svou
rostlinku...
… 1 183 je počet zachráněných žabek dětmi naší
školy při jarním tahu…
… ve školním roce 2011 – 2012 nás čeká v červnu 2012 obhajoba titulu Ekoškola, pokud se podaří, škole získá titul již na pět let…
… připravují se úpravy školního dvora na základě
návrhů dětí z ekotýmů…
Mgr. Jana Mašková

Den rodiny
v Nedamově

U příležitosti Mezinárodního dne rodiny proběhla
15.5. v Nedamově pod záštitou města Dubá akce
pro celé rodiny.
Zúčastnit se mohli všichni. Soutěžilo se ve
stavění hradů z písku, děti uvítaly malování na
obličej, ukázky bojového umění předvedl Karate
klub Beringin, opékaly se buřtíky, zpívalo se, kdo
chtěl, mohl se vyfotit u pohádkových postaviček,
známých především dětem, které se učí anglicky
s Mortimer English Clubem. Světoznámý loutkář
pan Luděk Richter nám zahrál několik pohádek
včetně jedné poučné hororové.
Na zábavné odpoledne se krásně vyčasilo
a až teprve podvečerní liják vyhnal návštěvníky z areálu autokempu. Děkujeme partnerům
akce!

V rámci projektu Ekoškola si každá třída vybrala na školní zahradě jednu rostlinu, o kterou se
bude starat. Prvňáci si zasadili hlávkový salát

11. květen byl letos vyhlášen jako
Český den proti rakovině. My prvňáci
jsme se také zapojili včetně paní učitelky, a to částkou 160,-Kč.
Mgr. Jana Mašková a prvňáci
a budou o něj pečovat. Také si zjistili různé zajímavosti o salátu, např. že potřebuje slunné místo, může se vysazovat celoročně, má hodně vitamínů a je vynikající pro snižování váhy – prostě
se nacpete a žádné kalorie k vám nenaskáčou.
Rostlinky budou také pravidelně pozorovat, jak
se mění její vzhled.
Prvňáci a Jana Mašková

Bodlinková
expedice

Medování
u prvňáčků

Žluté hlavičky pampelišek už dostaly tu správnou barvu, a tak jsme se vypravili na louku, abychom natrhali celkem 600 hlaviček pampelišek.
Protože nás bylo 20, tak to vycházelo 30 květů na jednoho. Proto měli někteří z nás 20, 39
a podobné pochybné počty. Paní učitelka nám
vysvětlila, že musíme mít podle receptu správný počet, jinak to nebude dobré. Takže v rámci

Na své pravidelné čtvrteční schůzce se Bodlinky rozhodly provést kontrolu jilmové aleje, kterou
vysázely v roce 2005. Takže nejstarší Bodlinky
si pamatují, jak přiložily ruku k dílu a ve Vrabcově vysázely 10 prťavých jilmečků, které přivezl
zástupce společnosti Čmelák.

Dneska jsou to už krásné vzrostlé stromky,
všem se daří a rostou přímo před očima. Na
naší expedici jsme bohužel našli „stopy“ člověčí
nedbalosti – vyhozené baterie – které putují do
sběrné nádoby ve škole. Prozkoumali jsme posed, zahráli si pozorovací hru a objevili skokánka v potoce. Vzácné škeble jsme si jen jemně
pochovali a hned vrátili zpět do vody. Některé
zmožené Bodlinky začaly posilovat, aby vydržely cestu zpět.
Expedice se vydařila.
Jana, Pavel, Bodlinky

matematiky došlo na přepočítávání. Pak jsme
pampelky nasypali od hrnce, který nám zapůjčily paní kuchařky. Květy jsme zalili třemi litry
vody, přidali tři nakrájené citrony a šlo se vařit.
V hrnci to bublalo a začalo to vonět. Druhý den
ráno jsme obsah hrnce přecedili přes utěrku
a přidali tři kila cukru. Dobře rozmíchaná hmota pak putovala na vařič a celé se to vařilo už
bez pokličky. To byla vůně!
Medík se povedl, někteří jsme ho ani domů
neodnesli. Tak snad jen recept pro mamku.
Prvňáci a Jana Mašková

Dubáček -
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Karneval
zvířat…

...aneb čekání na Paganiniho
Prvňáci Ekoškoly Dubá zahájili květen kulturním pondělím. První hodinu dodělávali dárky
pro maminky v keramické dílně ke Dni matek.
Mamky, máte se na co těšit.
Ostatní si zatím vyprávěli o prožitém víkendu v relaxační místnosti. Pak následovala cesta
do MŠ, kde se děti aktivně zapojily do divadelního muzicírování. Koncertní dirigent seznámil děti
s nejrůznějšími hudebními nástroji a děti si na ně
zahrály. Ke slovu se dostaly housle, heligon,trumpeta, činelky, dřívka, flétny a dokonce i dudy.

Proč jezdíme rádi do Pekla

Naučná stezka Peklo, která začíná v České Lípě
– Dubici a končí v Zahrádkách u zámku, nás láká
každý rok. Jednak tam na jaře kvetou nádherné
bledule, ale kromě toho je tam spousta pekelných
zákoutí, která lákají k průzkumu
po celý rok.
Letos
jme
Peklo prozkoumali na čtvrteční výpravě 12.
května. Celkem
patnáct Bodlinek
se posilnilo před
vstupem do Pekla pod skalní vyhlídkou. Dokonce ve svačinové
nabídce byly i
řízečky.
Při vstupu
nás uvítali skokánci a kosák, který lovil žížalky v listech. Skalní tunel je nejvyhledávanější zajímavostí, protože je tam tma jako v pekle a jekot se šíří do
všech stran.
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Robečský potok nás provázel po celou cestu.
Karba je skalní osada, která Peklo uzavírá.
Letos jsme na tajném místě zakopali listinu
s podpisy a uvidíme, zda jí příští rok najdeme.
Výstup
do skalního
okna
byl opravdu
jen pro odvážné, ale
hurá, máme
jich dost.
Unave ní jsme dodali energii na cestu
zpět v místní hospodě.
Dali jsme
si banánky
v čokoládě a nanuky. Některé menší Bodlinky usínaly, ale i velké
měly dost.
Byla to zdařená výprava.
Pavel, Jana Bodlinky

Medový vítr…

Na závěr se děti dočkaly Mistra a mohly si
s ním i zahrát.
Děkujeme MŠ za milé pozvání, všem se nám
moc líbilo.
Prvňáci a Jana Mašková

Dopravní
pohádka

Kamil, Kuba a baba Havárie jsou jména postav
z dopravní pohádky O Honzovi, kterou zhlédly
děti z I. stupně naší školy. Aktivně se zúčastnily
poznávání dopravních značek v lese, kde došlo
v moderním království k dopravní nehodě.

…nám zafoukal do tváře, když jsme nakoukli do
medometu u pana včelaře Petra Žaloviče. Ten
nás velice ochotně provedl svým včelím královstvím. Prohlídka začala v medovně, kde jsme se
naučili odvíčkovávat. Pak putovaly rámky do medometu, což je velký hrnec s úchyty pro rámky.
Ty se pak točí a medík vyletí do stran a vytéká
do nádoby. Medový vítr nás voňavě ofoukal. Ná-

vštěva pokračovala prohlídkou nových úlů, jukli jsme do včelího obýváku a kuchyně zároveň.
Následně jsme pronikli do sklepa, kde v bedýnce
hučel včelí roj, který pan Žalovič odchytil venku den před naší návštěvou. Včelky se musí dát
do chladu, aby se uklidnily, a pak budou usazeny do úlu. Možná by se to mohlo vyzkoušet i na
některé naše „hodné“ děti. Nakonec jsme si na
sebe navlékli včelí kloboučky a po skupinách
jsme navštívili včelín. Pan včelař má 9 starých
a 8 nových úlů.
Zjištěné zajímavosti: včelí roj čítá asi
70 000 včel, což je asi 7 kg, včelky nesbírají na
květech pyl, ale nektar, který se odpařuje a zůstává z něj medík. Všichni med ochutnali a jen
se olizovali.
Včeličkám jsme přinesli cukr, aby se moc nezlobily, že jim med mizí. Děkujeme pan Žalovičová za čas, ochotu a trpělivost.
Prvňáci a Jana Mašková

ČERVNOVÉ AKCE POŘÁDANÉ KMD:

– Celé Česko čte dětem – nedělní posezení u ohýnku s opékáním a se čtením pohádek Jiřího
Žáčka v Nedamově
– 8. 6. poslední přednáška Hero před prázdninami (téma Pitný režim u kojenců a malých dětí)
– 17. 6. přednáška na téma Očkování – hostem bude dětská lékařka MUDr. Zina Ropková. Hlídání
dětí zajištěno!
– okružní cesta lodí na Máchově jezeře (termín upřesníme)
Setkávání a volná herna pro děti i v červnu – každou středu od 8 hodin!
Čtvrteční cvičení v tělocvičně ZŠ skončilo. Místo toho se setkáváme od 16 hodin v prostorách Klubu
malých Dubáčků, cvičíme, hrajeme si a když je pěkně, využíváme zahradu MŠ.
Děkujeme divadlu z Hradce Králové, pohádka
byla vtipná, srozumitelná, poučná i zábavná.
Mgr. Jana Mašková

Na prázdniny připravujeme:
13. 7. tradiční výlet do ZOO. Závazné přihlášky v infocentru.
Každou středu od 9 hodin zpřístupněná zahrada mateřské školy, včetně možnosti pobýt v klubu.
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Kultura
Kam jít v červnu

Prosíme všechny pořadatele, aby zasílali své programy vždy do 15.dne v měsíci na adresu kultura@mestoduba.cz
ST 8. Městské divadlo Nový Bor

19,00

Cena za něžnost

Dojemná a vtipná komedie podle
250,slavného filmu, který získal 5 Oscarů.
Matka žije jen pro svou dceru Emmu,
které se snaží organizovat a kontrolovat život. Skvělé herecké obsazení
Hudební festival, na kterém vystoupí: předprodej
Vees, The Spankers, Hm..., Alaverdi,
120,Schwarzprior, Nauzea Orchestra,
na místě
The Roads, Obří broskev, Lingers, B4
150,a dalších 12 účinkujících na 4 hudebních scénách.

SO 11.

klášterní
zahrada
a KD Crystal

Česká
Lípa

od 12,00

VŠUDYBUD 11

SO 11.

Navrátilův sál

Nový Bor

19,00

J.I.P.

NE 12.

Jiráskovo
divadlo

Česká
Lípa

19,00

PÁ 17.

Jiráskovo
divadlo

Česká
Lípa

19,30

PÁ 17.

náměstí Míru

Nový Bor od 17,00

Sklářské slavnosti

17:00 Vernisáž výstavy Sklářského
muzea v Turistickém info centru
“TANGO sklo - proměny barevných
kontrastů”; 18:00 Boráček – dětská
taneční skupina, novoborské mažoretky + rodičovský team, pánská taneční skupina Rasputin - Kolín
19:00 koncert KRAKATIT – Jiří Bláha
Liberec – koncert; 21:00 MICHAL
HRŮZA a kapela HRŮZY - koncert

SO 18.

náměstí Míru

Nový Bor

od 9,00

Sklářské slavnosti

NE 19.

Amfiteátr
v zahradě VMG

Česká
Lípa

19,00

56. ročník – Dvořákův
festival

9:00 Zahájení sklářského trhu + nafukovací atrakce pro děti; 11:00 pohádka pro děti (Šermíři SHŠ Garde);
11:45 Sklářská muzika Míly Dočkala
14:00 Alá band Praha – dívčí dechovka; 15:30 Šermíři SHŠ Garde;
16:30 LOS RUMBEROS – koncert;
18:00 Fairoze - orientální tanečnice
Česká Lípa; 19:00 BENGAS – koncert; 21:00 ALLSTAR REFJÚDŽÍ
BAND; 22:30 DJ ZDENĚK - disko
oldies
Písně slunné Itálie s přednesem Valerie Zawadské.

PO 20.

Amfiteátr v
zahradě VMG

Česká
Lípa

19,00

ÚT 21.

Amfiteátr
v zahradě VMG

Česká
Lípa

17,30

SO 25. centrum města

Česká
Lípa

celý den

Jazzový večer, který rozehrají skvělí
muzikanti

70,-

Iva Bittová housle a zpěv Česká zpěvačka, houslistka a hereč- předprodej
ka. Patří k nejvýraznějším osobnos220,tem české alternativní hudební scény na místě
250,Geneze aneb černošský Úsměvná parodie vybraných biblic50,pán bůh a páni izraelité kých příběhů, vycházející z mentality
černošského národa…

Jiří Stivín a hosté. Jazzové skladby inspirované lidovou hudbou
a světovými evergreeny, včetně
skladeb Antonína Dvořáka a Jiřího
Stivína.
Českolipský dětský sbor Tradiční a pestrý koncert dětského
sboru na závěr sezóny 2010/2011.
Klavír: Kristina Leiblová. Sbormistr:
Petr Novák
56. ročník – Dvořákův
festival

Městské slavnosti

Tradiční červnové slavnosti města
Česká Lípa. Více na www.mucl.cz

140,180,-

70,(obdržíte
CD)
50,děti zdarma

Dubáček -

PÁ
1. 7.

Měsíčník informací z Dubé a okolí

Letní kino Nedamov – červenec

Piráti z Karibiku, Johnny Depp se vrací ke své ikonické roli kapitána USA, 137 minut, český dabing, mláNa vlnách
Jacka Sparrowa v akčním příběhu plném pravdy, zra- deži přístupný
podivna
dy, mládí a odchodů. Když se Jack setká se ženou ze Režie: R. Marshall
své minulosti, není si jistý, zda jde o lásku.
Hrají: J. Depp, G. Rush, P. Cruz, I.
McShane, K. R. McNally, A. Berges-Frisbey and S. Claflin

NE
3. 7.

Zdrojový kód

Když se kapitán Colter Stevens (Jake Gyllenhaal)
probudí v sedadle příměstského vlaku, netuší, kde
se tam vzal. Naproti němu sedí Christina (Michelle
Monaghan). Colter ji vidí poprvé v životě, ale Christina ho očividně dobře zná.

ÚT
5. 7.

Odcházení

Světově uznávaný dramatik a politik Václav Havel
se poprvé stane režisérem. Setkání Václava Havla
s filmovou režií, řečeno jeho slovy – v závěru jeho
veřejné kariéry – je symbolické.

PÁ
8. 7.

Nevinnost

NE
10. 7.

Na vlásku

Cesta z vrcholu na absolutní dno může být velmi
rychlá. Uznávaný lékař čelí obvinění z velmi těžkého
zločinu. Ze dne na den vyměnil dobrou adresu za
celu ve vazební věznici, odkud se nevina prokazuje
hodně těžko, zvlášť, když protistraně pomáhá člověk, který může být motivován pomstou.
Na vlásku je animovaná hudební komedie o dívce,
která má kouzelné vlasy zlaté barvy dlouhé víc než
70 stop. Princezna Locika je unesena z hradu svých
rodičů již jako dítě a zamčena v tajné věži a touží po
dobrodružství. Nyní je ve věku teenagera s bujnou
fantazií...

ÚT
12. 7.

Světová invaze

PÁ
15. 7.

Harry Potter
a relikvie smrti

NE
17. 7.

Shrek –
zvonec a konec

ÚT
19. 7.

Czech Made
Man

PÁ
22. 7.

Román pro
muže

NE
24. 7.

Zkus mě
rozesmát

Po mnoho let byly zaznamenány případy pozorování
UFO po celém světě. Ale v roce 2011 se to, co kdysi
bylo jen pozorováními, stane hroznou realitou, když
je země napadena neznámými silami. Los Angeles
se stane poslední výspou lidstva v bitvě.
První část začíná, když se Harry, Ron a Hermiona
vydávají na nebezpečnou misi, jejímž cílem je najít
a zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti.
Místo toho, aby jako za starých dobrých časů děsil
vesničany, teď jim otrávený Shrek rozdává autogramy. Co se to stalo s divokým zlobrem? Protože
se mu stýská po době, kdy byl „pravým netvorem“,
podepíše Shrek smlouvu se lstivým prodavačem iluzí
Rampelníkem.
Příběh sleduje jednu nečítankovou kariéru. Od otloukánka z chudé rodiny alkoholika, ke králi internetových domén. Už jako kluk pochopí, že spolehnout se
musí jedině sám na sebe. „Totáčem“ 80. let kličkuje
nepříliš vzorově a přelomový listopad prožije rovněž
nezvykle - mezi blázny v léčebně. Po revoluci už to
jede, ba letí.
Román pro muže vypráví příběh tří sourozenců – Cyrila, Bruna a Anety. Pevné pouto, které se mezi nimi
utvořilo po tragické smrti rodičů, kdy starost o výchovu mladšího bratra a sestry převzal výrazně starší
Cyril, prochází zvláštní zkouškou.
Ve filmu Zkus mě rozesmát požádá plastický chirurg,
který chodí s mnohem mladší učitelkou ze školy,
svou věrnou asistentku, aby předstírala, že je jeho
co nevidět bývalou manželkou, aby mu tak pomohla
urovnat jednu neuváženou lež.

USA, 93minut, český dabing, do 12ti
let nevhodný
Režie: D. Jones. Hrají: J. Gyllenhaal,
M. Monaghan, V. Farmiga, J. Wright,
R. Peters, A. Kwan, S. Bakula
ČR, 97minut, mládeži přístupný
Režie: Václav Havel
Hrají: J. Abrhám, D. Havlová- Veškrnová, E. Holubová, V. Chramostová,
O. Kaiser, J. Dušek, T. Vilhelmová,
J. Budař, J. Lábus, J. Macháček
ČR, 98 minut, mládeži přístupný
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: O. Vetchý, A. Geislerová, L.
Munzar, H. Čermák, Z. Morávková,
A. Mihulová, A. Linhartová
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80,-

75,-

80,-

80,-

USA, 92 minut, český dabing, mládeži
přístupný
Režie: B. Howard, N. Greno
Hrají: M. Moore, Z. Levi, D. Murphy,
R. Perlman, J. Tambor, B. Garrett, M.
C. Gainey, P. F. Tompkins, R. Kiel. B.
Howard, A. Lockhart
USA, 112 minut, české titulky, do
12ti nevhodný
Režie: Jonathan Liebesman. Hrají:
Michelle Rodriguez, Aaron Eckhart,
Bridget Moynahan, Ne-Yo, Ramon

80,-

USA, 150 minut, české titulky,
mládeži přístupný
Režie: David Yates
USA, 92 minut, český dabing, mládeži přístupný
Režie: M. Mitchell
Hrají: M. Myers, E. Murphy, C. Diaz,
A. Banderas, J. Andrews, J. Hamm,
J. Cleese, C. Robinson
USA, 85 minut, český dabing, do
15-ti let nevhodný
Režie: T. Řehořek. Hrají: J. Budař,
K. Brožová, M. Písařík, M. Šteindler,
P. Bjelac, Z. Srstka, E. Kočičková, A.
Duchoslav, J. Krausová, P. Čtvrtníček, V. Hong, T. Matonoha, N. Lichý
ČR, 100minut, do 12ti let nevhodný
Režie: T. Bařina
Hrají: M. Donutil, V. Hybnerová, M.
Vladyka, T. Pauhofová, J. Budař, F.
Čapka, I. Chmela, P. Řezníček
USA, 116 minut, české titulky, mládeži přístupný
Režie: D. Dugan
Hrají: J. Aniston, A. Sandler, N. Kidman, B. Decker, N. Swardson

70,-

80,-

80,-

80,-

80,-
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Červen v Galerii Pošta

Podbezdězský spolek intelektuální, poetický
a okrašlovací nabízí návštěvníkům dubské Galerie Pošta výstavu dvou výtvarníků, jejichž tvorba může být považována za vzájemný protipól.
Ať již formátem, výtvarnými postupy či vyzněním
jednotlivých děl.
Mělnický malíř Zdeněk Šulc představuje velkoformátové expresivní kresby a malby, které
zaujmou výrazným pojetím. Oproti tomu Ladislav Lokajíček z Valů u Mariánských Lázní vytváří drátkovou technikou drobné plastiky, které
navozují dojem hravého lidového umění. Díla
obou výtvarníků byla vystavována již na mnoha

Zahájení
výstavy

V Galerii Pošta v Dubé bude v pátek 1. července od 18 hodin zahájena výstava děl známého
fotografa Pepy Středy, nazvaná „Panoramatický
svět“. Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlavací zve každého, koho zajímají
nevšední fotografie a kdo se s radostí pokochá
pohledy na krásy krajiny. Výstava potrvá do 30.
července
–myš–

místech České republiky, Zdeněk Šulc je známý
i v zahraničí.
Výstava potrvá do 25. června, otevřeno je
ve středu od 9 do 11 hodin, v pátek od 14 do
16 hodin a v sobotu od 10 do 12 hodin. Jiný
termín je možné dohodnout na telefonním čísle 607 138 832.
–myš–

Paličkovaná
krajka

Ambit českolipského muzea ožil v květnu paličkovanými „Divadelními postavami“ od krajkářky Jany
Kaplanové z Liberce. Tato bývalá členka baletního
souboru se řadu let věnuje vlastní výtvarné činnosti. Její životní cesta je díky rodičům od dětství
spojena s divadlem, a právě láska k tomuto druhu
umění ji po letech přivedla k vytvoření cyklu obrazů z něžné paličkované krajky. Výstava v muzeu
představí bezmála pět desítek nám dobře známých
postav z dramatických děl, ovšem to všechno v nečekané jemnosti, kterou jim autorka prostřednictvím
citlivého řemesla dokáže vtisknout.
Výstavu můžete navštívit do 19. června.
Jana Jakubská
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Zákaz ukládání bioodpadu v Nedamově

Jistě jste si všimli, že na přelomu zimy a jara
nechalo město vyčistit plochu navazující na
parkoviště pod koupalištěm v Nedamově. Jedná se o rozlehlou parcelu, která v letech minulých sloužila řadě lidí bohužel jako skládka.
Přes opakovaná upozornění sem byl občany,
a to nejen místními, navážen stavební odpad,
součástky aut, bioodpad (především tráva)
a mnoho a mnoho dalšího nepořádku, který
zde samozřejmě neměl vůbec co dělat. Ale
bohužel, dřívější vzhled tohoto pozemku takovým nepořádníkům jen nahrával. Tímto všechny upozorňuji, že v celém prostoru parkoviště
a sousední upravené plochy platí ZÁKAZ odkládání jakéhokoliv odpadu mimo přistavené
odpadní nádoby! Do nich je samozřejmě možné ukládat pouze to, k čemu jsou určeny.
Plocha sousedící s parkovištěm bude zatravněna a následně udržována jako všechna
ostatní veřejná prostranství. V případě, že zjistíme, porušení tohoto zákazu a budeme znát
viníka, uchýlíme se k pokutování.
Respektujte prosím snahu města o zlepšování vzhledu našich obcí.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

Sport
Veliký úspěch Beringinu v Praze

První dubnovou sobotu se v Praze tradičně konal Prague Open Karate Cup, na kterém měli naši dubští karatisté opět veliký úspěch a díky pravidelným a tvrdým tréninkům si každý ze závodníků odvezl alespoň jednu medaili. Velkou radost máme z mladších žáků, kteří si závody vyzkoušeli poprvé,
a celý tým skvěle uspěl v konkurenci z Prahy nebo Ústí n.L. z celkově devíti oddílů ve čtyřech kategoriích.
Většina členů Beringinu také úspěšně složila zkoušky pro zvýšení technického stupně u našeho senseie – prezidenta České federace tradičního
karate fudokan ing. Rachmy Soebaja. Všem gratulujeme.
Za KKB BT.

ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN-SHOTOKAN – VÝSLEDKY
KATA MLADŠÍ ŽÁCI 7 let a ml.
1. Hruška Marek ml.
KK Beringin
3. Žalovič Jan
KK Beringin
KATA MLADŠÍ ŽÁCI 8-9 let, 9. kyu
1. Pavlů Zdeněk
KK Beringin
3. Flégl František
KK Beringin
KATA MLADŠÍ ŽÁCI 8-9 let, 7. kyu
1. Dalecký Karel
KK Beringin
2. Tomášek Václav
KK Beringin
6. Dvorščík Štefan
KK Beringin
KATA MLADŠÍ ŽÁCI 8-9 let,6-4 kyu
2. Veselý Theodor
KK Beringin
KATA MLADŠÍ ŽÁCI 11-10 let 9-5 kyu
3. Horský Jan
KK Beringin
4. Dalecký Lukáš ml.
KK Beringin
KATA MLADŠÍ ŽÁKYNĚ 7 let a ml
1. Hrušková Natálie
KK Beringin
KATA MLADŠÍ ŽÁKYNĚ 9-8 let
1. Podráská Marie
KK Beringin

KATA STARŠÍ ŽÁKYNĚ 12-14 let, 9. kyu
2. Dvořáková Nikola
KK Beringin
KATA STARŠÍ ŽÁCI 12-14 let, 9-6 kyu
1. Kříž Jaroslav
KK Beringin
4. Novák Vojtěch
KK Beringin

KATA TÝM I.
1. Hrušková Natálie, Dvořáková Nikola,
Podráská Marie
KK Beringin

KATA senioři (od 18. l.) 1 kyu-Dan
1. Hruška Marek
KK Beringin

KATA TÝM II.
1. Hruška Marek, Hrušková Natálie,
Podráská Marie
KK Beringin
3. Pavlů Zdeněk, Flégl František,
Žalovič Jan
KK Beringin

KATA senioři (od 18. l.) 9 kyu-4 kyu
2. Dalecký Lukáš st.
KK Beringin
3. Imrich Kamil
KK Beringin

KATA TÝM III.
1. Kříž Jaroslav, Novák Vojtěch,
Veselý Theodor
KK Beringin

jyu ippon kumite ML. ŽÁCI, 9 - 8 let
1. Veselý Theodor
KK Beringin
2. Dalecký Karel
KK Beringin
3. Tomášek Václav
KK Beringin

KATA TÝM IV
1. Veselý Theodor, Horský Jan,
Tomášek Václav
KK Beringin
3. Nemeš Radek, Dalecký Karel,
Dalecký Lukáš ml.
KK Beringin

jyu ippon kumite ML. ŽÁCI - 11-10 let, 7 kyu
1. Dalecký Lukáš
KK Beringin
3. Horský Jan
KK Beringin
KUMITE senioři
2. Tomášek Václav
3. Dalecký Lukáš

KK Beringin
KK Beringin

KATA TÝM VI.
2. Dalecký Lukáš st., Imrich Kamil,
Dalecký Lukáš ml.
KK Beringin

