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Měsíčník informací z Dubé a okolí

zdarma

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, v úvodním sloupku pro měsíc březen jsem si pro vás
připravila dvě hlavní témata. Tím prvním, a z mého pohledu velice důležitým, je podepsání smlouvy o přeshraniční spolupráci s polským městem
Mirsk. O předešlých setkáních s představiteli Mirska, ať už u nás v Dubé
nebo přímo v Polsku, jsem vás v minulosti v našem zpravodaji již několikrát
informovala. Zatím poslední schůzka se konala 10. února v Dubé, kam přijela šestičlenná delegace. Opět k nám zavítal starosta Mirska Andrej Jasiński,
Joanna Trudzinska, jež má v Mirsku na starost turistiku a tentokráte i čtyři
radní. Nechyběla samozřejmě ani tlumočnice paní Ing. Barbara Vítková.
Milou návštěvu jsme uvítali na naší radnici, odkud jsme se vydali na
prohlídku mateřské školy, kde nás paní ředitelka Mgr. Zdena Šindelářová
provedla všemi třemi pavilony a seznámila s vybavením a chodem v jednotlivých odděleních. Děti pro naše hosty připravily spolu se svými učitelkami
hezké dárky se zimní tématikou. Z reakcí polských sousedů vyplývalo, že
se jim naše školka líbí a přímo unešení byli také z elektrické sauny, kterou zde mají děti k dispozici. Další zastávkou byla Ekoškola Dubá, kde nás
paní ředitelka Mgr. Jindřiška Skalická spolu se svojí zástupkyní Mgr. Janou
Maškovou provedly starou i novou budovou, ukázaly nám např. chemickou
laboratoř, počítačovou učebnu, školní jídelnu, dílnu či prostory chovatelského kroužku. Naši hosté si spolu se žáky vyzkoušeli práci s interaktivní
tabulí, s tablety při výuce cizího jazyka a třeba v sedmé třídě, kam jsme
neohlášeně vstoupili při vyučování, nám Natálka Hrušková předvedla ukázku karate, za které získala nespočetně ocenění, a to včetně Ceny města
Dubá. I ze školy si naši hosté odnesli pěkné dárky. Následovala prohlídka
Klubového domu, kde jsme nahlédli prakticky do všech prostor, a to včetně
keramické dílny, kde jsme všichni obdivovali nápaditost a dokonalé provedení výrobků dětí z naší školy.
Poslední a z celého dne asi nejdůležitější chvíle se odehrála v zasedací místnosti zastupitelstva, kde došlo ke vzájemnému podpisu partnerské smlouvy o budoucí spolupráci mezi Dubou a Mirskem. Po slavnostním přípitku na oficiálně zahájenou spolupráci našich dvou měst
jsme se odebrali na pracovní oběd,
kde jsme si vyměnili poznatky ze všech
předešlých setkání a zároveň hovořili
i o plánech nadcházejících. Navázáním
přeshraniční spolupráce s polským Mirskem začínáme psát zcela novou a dosud nepoznanou kapitolu, o níž jsem přesvědčena, že se nesmazatelně zapíše do
historie našeho města. Zatím, co větší
města spolupracují i s několika zahraničními městy najednou, pro nás je to zcela
nová zkušenost a já věřím, že bude přínosná pro obě strany. Prvním projektem,
na kterém začínáme pracovat, je výměna
zkušeností našich úředníků a spolupráce
infocenter. V současné době čekáme na
jeho schválení. Výhledově ovšem máme
větší cíle, což jsem nastínila již dříve.
Přeshraniční spolupráce totiž umožňuje
společně žádat o nemalé dotační prostředky. V plánu máme také výměnné
pobyty, do nichž bychom rádi zapojili
nejen předškolní a školní děti, ale třeba také naše občany a seniory. O vývoji

vzájemné spolupráce vás budeme pravidelně informovat prostřednictvím našeho zpravodaje.
Druhým tématem je kronika města. Po nečekaném úmrtí našeho kronikáře pana Mgr. Kamila Matějoviče v září roku 2015 bylo zaznamenávání života a dění v Dubé svěřeno nově sestavené letopisecké komisy, které
od listopadu 2015 předsedá paní Linda Staňková. Posledním rokem, který
v konceptech stihl celý připravit pan K. Matějovič, byl rok 2014. Do kroniky jej začal přepisovat, nicméně bohužel zůstal tento rok nedokončený. Po
několika stranách věnovaných roku 2014 se tak v kronice poprvé objevilo
písmo paní Lindy Staňkové a ilustrace paní Mgr. Veroniky Matějkové. Výsledek jejich práce je ohromující. Chtěla bych tímto jak paní L. Staňkové,
tak paní V. Matějkové veřejně poděkovat za neuvěřitelně pěkné a pečlivé
dokončení zápisu zmíněného roku. Pan K. Matějovič by na ně i na kroniku byl zcela nepochybně hrdý a věřím, že by byl více než spokojený s naším výběrem jeho nástupců. Přepis do kroniky není vůbec jednoduchý
a vyžaduje ohromnou míru soustředění, pevnou ruku a smysl pro estetiku a umělecké cítění. Paní L. Staňková má skutečně krásné písmo a paní
V. Matějková zase skutečný talent, její ilustrace věrně zachycují reálnou
podobu krajiny i budov.
Rok 2014 byl díky nim dokončen a zároveň jím byla ukončena i celá čtvrtá
kniha kroniky. Následující rok 2015 je jako první sestavován již bez jakékoliv
přispění pana Mgr. Matějoviče, což zejména při přípravě konceptů, které sepisuje naše ekoložka Zuzka Martínková, není vůbec jednoduché. Shromažďování příloh, jež jsou nedílnou součástí kroniky mají na starost paní Leona
Maříková a slečna Bc. Lucie Heringová. Věřím ale, že se nám letos podaří
dohnat mírné zpoždění, do něhož se kronika dostala a že během letošního
roku vznikne jak celý zápis za rok 2015, tak i za rok minulý.
Všem členkám letopisecké komise tímto ještě jednou děkuji za práci,
kterou odvádí při tvorbě naší kroniky.
V polovině února přišlo oteplení, rychlé tání i deště, které na mnoha
místech způsobily zvedání vodních toků. V době, kdy píši tento sloupek je
u nás sníh na většině míst už minulostí a ve vzduchu už je pomalu, ale
jistě cítit blížící se jaro. Proto nám všem přeji, ať se na nás brzy usměje
sluníčko a my se opět můžeme těšit z krásných a teplých dnů.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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PLACENÁ INZERCE

Město Dubá a Diakonie Broumov pořádají ve dnech
čtvrtek 9. a pátek 10. března 2017 humanitární sbírku
pro potřebné občany. Sbírka se v obou dnech uskuteční
v přízemí radnice v době od 8.00 do 15.00 hodin. Věnovat
můžete letní i zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, větší kusy látek, obuv, hračky, knihy apod.
Kontaktní osoba pro případné dotazy či domluvení odvozu
věcí, pokud je na úřad nemůžete dopravit sami,
je sl. Zuzana Martínková, tel. č. 724 857 243.

JUBILEA

Pařízková Kristina, Dřevčice
Marklová Marie, Dubá
Velikova Vlasta, Dubá
Antošová Růžena, Dubá
Brychová Růžena, Dubá

80 let
85 let
70 let
87 let
84 let

NAROZENÍ

Maximo Antonín Kubík, Dubá

Ladislav Bárta, Dubá
Vladimír Faifr, Plešivec

Dne 29. 3. 2017 uplyne 14 let od chvíle, kdy nás navždy
opustil pan Jaroslav Šimák z Dubé.
Stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami.
Dne 25. 3. 2017 uplyne 10 let od chvíle, kdy nás navždy
opustil náš tatínek a dědeček pan Josef Leška z Dubé.
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
S láskou stále vzpomínají děti s rodinami
Dne 30. 3. 2017 tomu budou již čtyři roky, co nás v nedožitých
63 letech náhle a nečekaně opustil náš kamarád pan Jaroslav
Pergl z Dubé. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 14. 3. 2017 tomu budou dva roky, co nás
navždy opustila naše milovaná přítelkyně
Jana Odvárková. S láskou stále vzpomíná přítel
Fanda s rodinou a kamarádky.

Z městské matriky
Byla jsi plná života, tvá mysl plná snění
a nikdo z nás se nenadál, jak rychle se vše změní.
Utichly kroky i tvůj hlas,
ale tvůj obraz zůstává v nás.
Dne 30.3.2017 uplyne druhý smutný rok od
chvíle, kdy nás navždy opustila milovaná
maminka, babička, prababička a sestra paní
Milena Hrabětová ze Zakšína.
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají děti, vnoučata
s rodinami a sourozenci.

ÚMRTÍ

Dne 7.3.2017 by oslavil 100. narozeniny pan
Josef Miláček z Dražejova. Zemřel 5.1.2013
v nedožitých 96 letech. S láskou v srdci stále
vzpomínají syn Pavel s rodinou.

Koupím
starší pivní sklenice,
lahve a tácky
s nápisy zrušených
pivovarů.
Tel.: 732 170 454

Dne 10. března uplyne 1 rok od úmrtí paní
Květoslavy Procházkové. S láskou stále
vzpomínají manžel Milan, dcera Radka
s rodinou, syn Milan s rodinou a sestra Jarka.

Dne 1.3.2017 uplynulo 9 let od chvíle, co nás
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček pan Josef Žák z Dřevčic. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte s námi. S bolestí v srdci
a s láskou vzpomínají manželka a děti.
Je těžké tomu uvěřit ale 12. března 2017 uplyne, dlouhých
5 let, co nás navždy opustil milovaný tatínek, manžel, bratr,
dědeček, strýc a v neposlední řadě kamarád a soused Pan
Miloslav Resl..
Zůstalo tady po něm pouze prázdné místo a spousty krásných
vzpomínek.
Rád bych poděkoval všem,kteří s námi vzpomenou a zapálí
svíčku. Jiří Resl s rodinou.

Srdečné blahopřání
Dne 5. března 2017 oslavila významné životní jubileum naše milovaná manželka, maminka, babička
a sestra, paní Vlasta Veliková z Dubé.
Přejeme Ti tímto k Tvým krásným 70. narozeninám spoustu štěstí, pevné zdraví, hodně radosti, klidu
a pohody. Zároveň Ti chceme poděkovat za všechny ty roky, kdy jsi o nás s láskou pečovala a dělala vše
pro to, abychom se měli dobře a nic nám nechybělo. Moc si tě za to vážíme a doufáme, že společně oslavíme
ještě mnoho a mnoho Tvých dalších narozenin. Milá maminko, máme tě moc rádi a moc pro nás znamenáš.
Vše nejlepší Ti přejí manžel Filip, děti s rodinami a bratr.
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Usnesení z veřejného
zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 2/2017 ze dne 16. února 2017 z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá.
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Zastupitelstvo města Dubá na svém zasedání
přijalo následující usnesení:
1) URČILO na návrh paní starostky zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu pana MUDr. Jiřího Klementa a paní Ludmilu
Kadlečkovou a zapisovatele usnesení paní Evu
Jelenovou.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

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

3) VZALO NA VĚDOMÍ informace vedoucího
Obvodního oddělení Doksy Policie ČR npor. Bc.
Jakuba Musila, týkající se proběhlých změn ve
vedení tohoto oddělení, záměru zřídit v Dubé
služebnu policie s úředními hodinami pro veřejnost a dalších námětů pro vzájemnou spolupráci
s městem Dubá.
komentář starostky: Všichni přítomní s povděkem přijali návštěvu vedoucího Obvodního oddělení Doksy Policie ČR npor. Bc. Jakuba Musila
a věří v úspěšnou spolupráci mezí policií a městem. Domnívám se, že toto je správný směr k tomu, abychom navázali na spolupráci z minulých
let a zároveň ji rozšířili tak, aby se občané Dubé
cítili bezpečněji, měli blízko k osobním jednáním
s příslušníky policie a posilovala se tím prestiž
těch, kteří nás chrání a pomáhají. Panu npor. Bc.
Jakubovi Musilovi přeji hodně úspěchů v nové
pozici a těším se na další spolupráci.
4) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 1/2017 ze dne 26. ledna 2017, včetně
nedořešených bodů z předchozích usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 2/2017 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha.
5a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost – složka č. 2/17): pozemkové parcely parcelní číslo 3011/3, ostatní plocha (jiná plocha),
o výměře 119 m2, v obci Dubá, katastrální území
Dubá. Strana kupující: manželé pan R.B. a paní
O.B., kupní cena činí 4 760,- Kč plus 21 % DPH,
plus správní poplatky, vše se splatností nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu
kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení
tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde
k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva v návaznosti na platné usnesení Zastupitelstva města Dubá č. 4c-8/2016 ze
dne 20. 10. 2016, odkoupit do vlastnictví města
Dubá (složka č. 21/15) pozemek včetně porostů:
pozemkovou parcelu parcelní číslo 654, ostatní
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plocha (neplodná půda), o výměře 313 m2, v obci
Dubá, katastrální území Horky u Dubé. Jedná se
o pozemek, který je součástí uceleného komplexu městských pozemků, zejména lesního charakteru, a proto je vhodné, aby jej město Dubá
získalo do svého vlastnictví. Strana prodávající
je Česká republika – Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, se sídlem Praha, kupní
cena činí 7 350,- Kč plus poplatky.
SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva v této souvislosti uzavřít Kupní
smlouvu č. UCL/4457/15/KS-713/OE/17/Van mezi
Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových (strana prodávající) a městem Dubá (strana kupující), viz příloha.
pro schválení: 8 proti schválení: 0 zdrželo se: 0

6a) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se stavu finančních
prostředků města Dubá na bankovních účtech ke
dni 31. 1. 2017, který byl 10 milionů 749 tisíc Kč
včetně hospodářské činnosti.
6b) SCHVÁLILO protinávrh paní starostky oproti
návrhu finančního výboru zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti paní Mgr. Zdeny
Šindelářové ředitelky Mateřské školy Dubá – příspěvková organizace, IČO 70695831, viz příloha,
poskytnout příspěvek z rozpočtu města Dubá ve
výši 200 000,- Kč na úhradu opravy kanalizace
a sociálního zařízení na rok 2017 a poskytnout jej
jako samostatný závazný ukazatel rozpočtu. Zároveň se schvaluje použití rezervních fondů, případně fondu reprodukce majetku na dofinancování plánované akce opravy kotelny, rekonstrukce
sociálního zařízení a opravy nefunkčního kanalizačního potrubí.
pro schválení: 6 proti schválení: 2 zdrželo se: 0

6c) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru
zastupitelstva rozpočtovou změnu č. 2 rozpočtu
města Dubá na rok 2017, viz příloha.

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

komentář starostky: V rozpočtové změně se
řeší zvýšení výdajů: paragraf 2212 – Silnice
o 30 tisíc Kč na posyp pro zimní údržbu, paragraf
3111 – Mateřské školy o 200 tisíc Kč na příspěvek na opravu kanalizace a sociálního zařízení,
paragraf 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek
o 16 tisíc Kč na rozšíření zálohování kamerového
systému, paragraf 6402 – Finanční vypořádání
minulých let o 43 tisíc Kč (vratky dotací po vyúčtování na volby 22 tisíc Kč a na dotaci od Libereckého kraje na hřbitovní zeď 21 tisíc Kč).
Bez vlivu na saldo příjmů a výdajů je úprava
Daně z příjmů města Dubá, která je výdajem
a zároveň příjmem rozpočtu a upravuje se dle
skutečně vypočítané daně po provedení účetní
závěrky. Snižují se příjmová položka 1122 – Daň
z příjmů právnických osob za obce a výdajový
paragraf 6399 – Ostatní finanční operace o 11 tisíc Kč. Návrh úpravy rozpočtu města Dubá č. 2 je

předkládán jako schodkový ve výši 289 tisíc Kč.
Navrhovaný celkový schodek rozpočtu pro rok
2017 je výši 2 milionů 539 tisíc korun a bude kryt
z finančních prostředků na účtech města.
6d) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se změn rozpočtové skladby po novelizaci vyhlášky o rozpočtové
skladbě č. 323/2002 Sb., viz příloha.
7) ROZHODLO na návrh paní starostky v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, pod názvem
„Stavební úpravy – Hotel Slávie – Dubá, TZB 3“,
spočívající v realizaci dílčích projektů „D.1.4.3
– Vytápění“ a „Plynofikace“, kterou je na základě kritéria nejnižší nabídkové ceny nabídka firmy
Karel Hochman, IČO 14841053, se sídlem Dolní
Sedlo, Hrádek nad Nisou, nabídková cena činí celkem 930 613,- Kč bez DPH. Pokud by došlo před
podepsáním smlouvy o dílo k odstoupení vybraného dodavatele od realizace zakázky, pak bude
zakázka zadána společnosti s další nejnižší cenovou nabídkou uvedenou v Zápisu hodnotící komise
ze dne 13. 2. 2017. Smlouva o dílo bude uzavřena
nejdříve po uplynutí lhůty k podání námitek.
SCHVÁLILO na návrh paní starostky smlouvu o dílo mezi městem Dubá a firmou Karel
Hochman, IČO 14841053, se sídlem Dolní Sedlo, Hrádek nad Nisou.
POVĚŘILO paní starostku podpisem smlouvy o dílo mezi městem Dubá a firmou Karel
Hochman, IČO 14841053, se sídlem Dolní Sedlo, Hrádek nad Nisou.
pro schválení: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 1

komentář starostky: Práce na vytápění a plynofikaci budou rozděleny do dvou let v závislosti na
postupu souvisejících prací ostatních profesí. V roce 2017 se předpokládá realizace plynofikace jako
celku, spalinových cest a trubních rozvodů otopné
soustavy. Po dokončení povrchů stavebních konstrukcí (omítky, malby, obklady apod.) v roce 2018
se předpokládá osazení topných těles a další dokončovací a kompletační práce.
Jsem skutečně ráda, že se nám každým rokem
daří investovat do Slávie, jedné z nejdůležitějších
kultrurních památek ve městě, nemálo peněz, a že
se kvapem blížíme plánovanému znovuotevření jejího sálu. Slávie byla kulturním stánkem známém
v širokém okolí, tak si ji pamatuje hned několik
generací obyvatel Dubé, z nichž pro mnohé je
Slávie doslova srdeční záležitostí. Zařízení jejího
typu v našem městě opravdu chybí, proto se znovu zprovoznění sálu stalo jednou z našich priorit.
Pokud vše půjde podle plánu, mělo by k němu dojít v roce 2018. Díky své velikosti pak bude moci
hostit nejen divadelní představení, ale také plesy,
koncerty, zábavy, nebo třeba akce typu školní akademie apod. Zkrátka dojde k výraznému obohacení kulturního života v našem městě.
8) ROZHODLO na návrh paní starostky v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru
nejvhodnější nabídky Veřejné zakázky malého
rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/
2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pod názvem „Obnova vstupních portálů skalních sklepů
v Dubé – II“, spočívající v pokračování II. etapy
realizace projektu „Areál skalních sklepů v ulici
Sadové, Projekt obnovy“, kterou je na základě
kritéria nejnižší nabídkové ceny nabídka firmy

Petr Tamchyna, IČO 18418554, se sídlem Doksy, nabídková cena činí celkem 330 777,- Kč bez
DPH. Pokud by došlo před podepsáním smlouvy
o dílo k odstoupení vybraného dodavatele od realizace zakázky, pak bude zakázka zadána společnosti s další nejnižší cenovou nabídkou uvedenou v Zápisu hodnotící komise ze dne 13. 2.
2017. Smlouva o dílo bude uzavřena nejdříve po
uplynutí lhůty k podání námitek.
SCHVÁLILO na návrh paní starostky smlouvu o dílo mezi městem Dubá a firmou Petr Tamchyna, IČO 18418554, se sídlem Doksy.
POVĚŘILO paní starostku podpisem smlouvy o dílo mezi městem Dubá a firmou Petr Tamchyna, IČO 18418554, se sídlem Doksy.
pro schválení: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 1

komentář starostky: V letošním roce budeme pokračovat v obnově areálu skalních sklípků č. 13, 14, 17, 26, 30, 33, 34 a 35 v Sadové ulici. Na realizaci akce jsme obdrželi dotaci
200 000,- Kč od Ministerstva kultury ČR z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR na
rok 2017.
9) SCHVÁLILO na návrh zastupitele pana
MUDr. Jiřího Klementa na základě předložené písemné žádosti paní Anny Šimákové předsedy Společenství vlastníků jednotek domu
č.p. 83-85, ul. Školní, Dubá, IČO 27336361,
poskytnout finanční dar z rozpočtu města Dubá
ve výši 30 000,- Kč na spolufinancování oprav
anglických dvorků na zadním průčelí domu čp.
83-85 v ulici Školní, Dubá, v této souvislosti bude
uzavřena smlouva o poskytnutí finančního daru
z rozpočtu města Dubá, viz přílohy.

PLACENÁ INZERCE

SCHVÁLILO na návrh paní starostky rozpočtovou změnu č. 3 rozpočtu města Dubá na
rok 2017, tj. zvýšení výdajů v paragrafu 3745 –
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň o částku ve
výši 30 000,- Kč. Navrhovaný celkový schodek
rozpočtu pro rok 2017 je výši 2 milionů 569 tisíc korun a bude kryt z finančních prostředků
na účtech města.
pro schválení: 7 proti schválení: 0 zdrželo se: 1

10) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
Zprávu o hospodaření Městských lesů Dubá
– organizační složka města Dubá, za rok 2016,
zpracovanou Ing. Josefem Štveráčkem odborným lesním hospodářem Městských lesů Dubá,
viz příloha.
komentář starostky: Městské lesy vykázaly
za rok 2016 zisk ve výši 1 948 684,- Kč. Celou
zprávu si můžete přečíst na internetových stránkách města www.mestoduba.cz. Ing. Josefovi
Štveráčkovi a všem zaměstnancům městských
lesů děkuji za celoroční práci ve prospěch našich občanů.
11) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
Zprávu o činnosti města Dubá a Městského úřadu Dubá za rok 2016, zpracovanou sl. Zuzanou
Martínkovou, viz příloha.
komentář starostky: Zpráva o činnosti města,
je velmi obsáhlá, obsahuje údaje z jednotlivých
odborů města Dubá, nejdůležitější investiční, kulturní a společenské akce, které proběhly v uplynulém roce. Dále je zde přehled složení vedení
města, zastupitelstva, komisí starostky, výborů
zastupitelstva, osadních výborů a kontakty na
zaměstnance Městského úřadu Dubá. Závěr
zprávy tvoří Seznam zrealizovaných investičních

akcí města Dubá, kde se mimo jiné mohou občané dozvědět, že v roce 2016 zrealizovalo město
Dubá akce za 16 milionů 400 tisíc Kč, kdy získané dotace byly ve výši 3 milion 100 tisíc Kč. V rekapitulaci seznamu se dále lze dočíst, že město
Dubá zrealizovalo od roku 2007 do konce roku
2016 akce za téměř 137 milionů Kč a na dotacích
bylo získáno více něž 43,5 milionu Kč.
Za celoroční práci děkuji místostarostovi panu
Tomášovi Novákovi, tajemníkovi MěÚ panu
Bedřichovi Janďourkovi, všem zaměstnancům
městského úřadu, zastupitelům a občanům, kteří přispěli k lepšímu a radostnějšímu životu v našem městě. Věřím, že občané si zprávu s chutí
přečtou. Zpráva je v písemné podobě k dispozici
na úřadě nebo si ji lze přečíst na internetových
stránkách města, kde bude zveřejněna.
12) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se pozvání na Masopust, který
se bude konat v sobotu dne 4. března 2017 od
14.00 hodin na náměstí v Dubé, a pozvání do
Klubu malých dubáčků pro zájemce na výrobu
masopustních masek ve čtvrtek dne 2. března
2017 od 14.00 hodin.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Tomáš Novák, místostarosta města Dubá

Příští veřejné
zasedání zastupitelstva
se bude konat
23. března v Dubé

MĚSTO DUBÁ NABÍZÍ LETNÍ BRIGÁDY
Zájemci se mohou hlásit nejpozději do 31. 3. 2017

Plavčík v Autokempu Dubá-Nedamov
Pracovní poměr bude sjednán dohodou na dobu určitou, a to od 1. července do 31. srpna 2017 (s přihlédnutím k vývoji počasí nástup možný již v červnu).
Požadavky zaměstnavatele:
dovršení věku 18 let, dobrý zdravotní stav, plavecká zdatnost.
Vybraní zájemci podstoupí školení.
Veškeré náklady s tímto spojené budou hrazeny městem.
V případě zájmu o spolupráci nebo doplnění dalších informací se obracejte na MěÚ Dubá – paní Libuši Benešovou na tel. čísle 728 168 134,
nebo na e-mail sprava.domu@mestoduba.cz.
Pokladní v Autokempu Dubá-Nedamov
Pracovní poměr bude sjednán dohodou na dobu určitou, a to od 1. července do 31. srpna 2017 (s přihlédnutím k vývoji počasí nástup možný
již v červnu). Dvě pracovní místa.
Požadavky zaměstnavatele:
dovršení věku 18 let, zodpovědnost při práci s penězi.
V případě zájmu o spolupráci nebo doplnění dalších informací se obracejte na MěÚ Dubá – paní Libuši Benešovou na tel. čísle 728 168 134,
nebo na e-mail sprava.domu@mestoduba.cz.

MĚSTO DUBÁ PŘIJME BRIGÁDNÍKY
starší 18 let na letní sezonu do Městského informačního centra.
Bližší informace podá pracovník Městského úřadu Dubá
sl. Lucie Heringová, tel. č. 487 870 490
Zájemci se mohou hlásit nejpozději do 30. 4. 2017.
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Revize kotlů

V listopadovém Dubáčku jsme zveřejnili článek
s názvem „Jak je to s revizemi kotlů?“, ve kterém jsme vás informovali o zákonné povinnosti
zajistit si revizi kotle či krbových kamen napojených na otopnou soustavu. Zároveň jsme občanům nabídli možnost zapsat se do seznamu
zájemců, kterým náš úřad pomůže sehnat osobu oprávněnou k provádění těchto revizí. O pomoc nás požádalo celkem 67 občanů, z nichž 7
nebylo z našeho správního území (ani ty jsme
ale neodmítli). Jen pro připomenutí podotýkám,
že povinnost provádět jednou za dva kalendářní
roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva,
sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, mají majitelé kotlů
o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300
kW včetně.
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Revize jsme zajišťovali pro kotle značky Rojek, Dakon, Opop, Atmos, Viadrus a pro krbová
kamna. Sehnat vhodného „revizáka“ nebylo vůbec jednoduché, většina oprávněných osob provádí revize pouze pro několik výrobců, navíc byli
zahlceni prací a tak bylo třeba kombinovat a zadávat objednávky tak, aby rozpočítávané náklady
na dopravu vyšly naše občany co nejlevněji. Nakonec jsme domluvili spolupráci se čtyřmi osobami. Ti postupně provedli revize u všech, kdo se
na úřadě zapsali do zmíněného seznamu.
Nejvíce revizí bylo provedeno 14. a 15. února,
a to celkem 46. Vzhledem k časové tísni nebyly
v těchto dnech protokoly majitelům kotlů předány přímo na místě, doručeny byly hromadně na
úřad, a předány byly spolu s fakturami za provedení kontroly dodatečně. Zároveň bylo s občany
dohodnuto, že kopie protokolů těch, kdo chtějí
budou rovnou zaslány do České Lípy na městský
úřad, neboť právě obec s rozšířenou působností

je oprávněna k provádění kontrol plnění zákonných povinností jako je např. právě ona revize.
Tím pádem kolegyně v České Lípě ví, že tito majitelé kotlů mají vše v pořádku a tudíž mají na dva
roky vystaráno.
Vzhledem k tomu, že zcela jistě nemají ještě
revize hotové všichni, dovoluji si vám opět nabídnout pomoc a zprostředkování revize přes náš
úřad. Potřeba je jediné, zavolat mi na tel. číslo
724 857 243 nebo se dostavit osobně, nahlásit
mi jméno, adresu a výrobce kotle nebo krbových
kamen a o vše ostatní už se postarám já. Čím
více lidí se přihlásí, tím levněji jim samozřejmě
bude revize provedena. Proto mě prosím neváhejte kontaktovat. Všem, kteří si sami sehnali
oprávněnou osobu a splnili tak svoji povinnost
tímto děkuji, jste šikulové, všichni ostatní se na
mě mohou bez obav obrátit a já jim, stejně jako
všem předešlým, ráda pomohu.
Zuzka Martínková

Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá v lednu
l Dne 1.1.2017 od 13:10 do 14:15 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na Panskou Ves s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu
na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno kotě na stromě ve
výšce cca 8 metrů. Před sundáním kotěte byla jednotka odvolána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k další události. Oznamovatelka posléze informovala velitele jednotky o sundání kotěte
a poděkovala za poskytnutou pomoc.
l Dne 1.1.2017 od 14:15 do 15:23 hodin vyjela jednotka k požáru do Hálkovy ulice v Doksech s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu
na místo zásahu, zahlášení se veliteli zásahu z Hasičského záchranného
sboru ÚO Česká Lípa a provedeném průzkumu byl zjištěn požár bytové
jednotky. Technika CAS byla z rozkazu velitele zásahu dána do pohotovosti
na místě a jednotka vypomáhala s následným ošetřením zraněných osob.
l Dne 3.1.2017 od 9:48 do 10:18 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci II. třídy číslo 259 v KÚ Dubá s technikou CAS-25 Liaz
v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo
zjištěno havarované osobní vozidlo převrácené na střeše. Ve vozidle se
nacházely dvě osoby, které v době příjezdu jednotky byly mimo vozidlo
bez zranění. Jednotka provedla zajištění místa nehody, protipožární opatření (odpojení AKU) a zajištění úniku provozních kapalin. Na místě jednotka z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa, která nezasahovala.
Místo zásahu bylo předáno Policii ČR.

l Dne 13.1.2017 od 05:04 do 06:40 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k dopravní
nehodě na komunikaci I. třídy, číslo 9 v KÚ Jestřebí, Podolec s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu, provedeném průzkumu a zahlášení se veliteli zásahu z HZS ÚO Česká Lípa byl zjištěn havarovaný nákladní automobil s návěsem. Kamion se zdemolovanou kabinou
se nacházel hluboko v příkopu, návěs zasahoval napříč vozovkou. Při nehodě
vůz poničil cca 20 metrů svodidel v majetku Ředitelství silnic a dálnic Liberec.
Jednotka vypomohla při vyproštění řidiče z kabiny tahače, provedla protipožární zabezpečení (odpojení AKU) a uzavření silničního provozu na komunikaci I. třídy. Odklon dopravy zajistila Policie ČR. Z rozkazu velitele zásahu
z HZS ÚO Česká Lípa byla naše jednotka odeslána zpět na základnu.
l Dne 15.1.2017 od 08:59 do 11:10 hodin vyjela jednotka k požáru na Panskou Ves s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár sazí v komínovém tělese.
Lokalizace a následná likvidace byla provedena pomocí kominického nářadí
ze střechy objektu (k sebejištění byl použit záchranný pás a lano). Na místě bylo provedeno vybrání sazí a popela z paty komína – 11 kýblů. Termokamerou z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa byla naměřena
teplota komínového tělesa přes 700° Celsia. V půdním prostoru došlo k porušení celistvosti pláště komína. Místo zásahu bylo protokolárně předáno
majiteli velitelem zásahu z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa
se zákazem používání do provedení revize odborně způsobilou osobou.
l Dne 19.1.2017 od 01:37 do 02:12 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k požáru
rodinného domu v Provodíně s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Po
příjezdu na místo zásahu, provedeném průzkumu a zahlášení se veliteli
zásahu z HZS ÚO Česká Lípa byla zjištěna závada na protipožárním čidlu
v druhém nadzemním podlaží RD. Z rozkazu velitele zásahu byly jednotky
odeslány na základny. Jednalo se o planý poplach.
l Dne 22.1.2017 od 01:56 do 02:29 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k technické
pomoci – otevření bytu s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu
na místo zásahu a provedeném průzkumu byl již byt otevřen synem majitelky. Na místě jednotka z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa,
která nezasahovala. Událost byla překvalifikována na planý poplach.

l Dne 4.1.2017 od 14:07 do 14:51 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k technické
pomoci na komunikaci III. třídy, číslo 2601 v KÚ Holany, Loubí s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném
průzkumu jednotka pomocí motorové řetězové pily provedla skácení nebezpečně nahnutého stromu, jeho rozřezání a následné odstranění z komunikace. Před odjezdem byl proveden úklid vozovky.
l Dne 4.1.2017 od 15:52 do 17:24 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy číslo 9 v obci Bukovec s technikou CAS-25 Liaz
v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla
zjištěna dopravní nehoda osobního automobilu, který se nacházel pod srázem převrácený na střechu. Ve vozidle byly dvě osoby, které v době příjezdu jednotky byly mimo vozidlo bez zranění. Havarovaný automobil byl
zajištěn proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku provozních
kapalin. Řidič se spolujezdkyní byli umístěni z důvodu možného podchlazení do kabiny vozidla CAS. Na místě jednotka z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa, která nezasahovala. Místo zásahu bylo předáno
Policii ČR.
l Dne 8.1.2017 od 11:29 do 12:10 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k dopravní
nehodě na komunikaci I. třídy, číslo 9 v KÚ Jestřebí s technikou CAS-25
Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu, provedeném průzkumu a
zahlášení se veliteli zásahu z HZS ÚO Česká Lípa byl zjištěn havarovaný
osobní automobil převrácený na střechu mimo komunikaci. Z rozkazu velitele zásahu byla jednotka odeslána zpět na základnu.

7

l Dne 27.1.2017 od 15:10 do 16:45 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy číslo 9 v KÚ Deštná s technikou CAS-25 Liaz
v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla
zjištěna dopravní nehoda nákladního automobilu s návěsem a autobusu.
V době dopravní nehody se v autobuse přepravovalo mimo řidiče 14 dospělých osob a jedno dítě. Došlo ke zranění dvou osob, z toho jedno dítě,
kterým byla poskytnuta předlékařská pomoc. Po dobu zásahu byl uzavřen
a následně řízen silniční provoz na komunikaci I. třídy. Na místě jednotka
z Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa, Záchranná zdravotní
služba, Policie ČR a správce komunikace, který následně zajistil úklid po
dopravní nehodě.
l Dne 28.1.2017 od 19:46 do 20:42 hodin byla jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k mezikrajské výpomoci do Středočeského kraje, ÚO Mělník, Medonosy k požáru
roubeného domu s technikou CAS-32 T 148 v počtu 1 + 2. Po příjezdu na
místo zásahu, provedeném průzkumu a zahlášení se veliteli zásahu z Hasičského záchranného sboru ÚO Mělník byl zjištěn požár sazí v komínovém
tělese roubeného domu. Jednotka z rozkazu velitele zásahu byla dána do
zálohy na místě události a posléze byla odeslána na základnu.
l Dne 30.1.2017 od 18:01 do 18:45 hodin Jednotka byla vyslána Krajským operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Liberec k požáru rodinného domu v Jestřebí s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4.
Po příjezdu na místo zásahu, provedeném průzkumu a zahlášení se veliteli
zásahu z HZS ÚO Česká Lípa byl zjištěn požár sazí v komínovém tělese,
který se rozšířil do půdního prostoru. Jednotka s technikou byla z rozkazu
velitele zásahu dána do pohotovosti na místě události a posléze odeslána
na základnu.
Jaroslav Hoza, velitel jednotky

TELEFONNÍ ČÍSLO
NA DUBSKÉ HASIČE: 725 076 553

Co je vlastně integrovaný záchranný systém

Pod pojmem IZS si většina z nás okamžitě
představí sanitku, hasičské nebo policejní auto
spěchající k zásahu. Skutečnost je však trochu
složitější. IZS je především systém definovaný
a vymezený zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. Základy IZS byly
položeny již v roce 1993. IZS vznikl jako potřeba každodenní spolupráce hasičů, zdravotníků,
policie a dalších složek při řešení mimořádných
událostí (požárů, havárií, dopravních nehod atd.).
Spolupráce na místě zásahu uvedených složek
v nějaké formě existovala vždy. Avšak odlišná
pracovní náplň i pravomoci jednotlivých složek
vyžadují určitou koordinaci postupů.
IZS je definován zákonem jako efektivní systém vazeb, pravidel spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických
osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací a přípravě na mimořádné události, tak aby nebyl opomenut nikdo, kdo pomoci
může, a vzájemně si nikdo nepřekážel.
IZS se skládá ze základních a ostatních složek IZS. Mezi základní složky IZS patří Hasičský záchranný sbor České republiky (profesionální hasiči), jednotky požární ochrany zařazené do
plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany (dobrovolní a podnikoví hasiči), zdravotnická
záchranná služba a Policie České republiky. Základní složky IZS zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné
události, její vyhodnocení a neodkladný zásah
v místě mimořádné události. Působí na celém
území České republiky.
Ostatními složkami IZS jsou vyčleněné síly
a prostředky ozbrojených sil (Armáda ČR), ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory (např. městská
nebo obecní policie), ostatní záchranné sbory
(např. horská služba), orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné
služby (např. plynaři, energetici, vodaři), zařízení

PLACENÁ INZERCE

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává
slepičky typu Tetra hnědá a Dominant
ve všech barvách z našeho chovu.
Stáří 14 - 19 týdnů.
Cena 149 - 180,- Kč/ks.
Prodej se uskuteční:
v Dubé – u kostela
20. března ve 14.40 hodin
a 26. března ve 13.15 hodin
----------------------------------------------Při prodeji slepiček výkup králičích kožek
Cena dle poptávky
Případné bližší informace:
Po - Pá 9.00-16.00 hodin,
tel. 601 576 270, 728 605 840
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civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení
občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím. S ostatními složkami IZS je předem
písemně dohodnutý způsob poskytnutí pomoci
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu, Ministerstvu vnitra nebo základním složkám IZS při provádění záchranných
a likvidačních prací.
Hasičský záchranný sbor ČR je hlavním koordinátorem a páteří IZS. V praxi to znamená,
že pokud zasahuje více složek IZS, na místě
zpravidla velí příslušník Hasičského záchranného sboru ČR. Velitelem zásahu však může být
i příslušník složky, jejíž činnost v místě zásahu
převažuje. Například při záchraně pohřešovaných osob v terénu - pátrací akci v terénu nebo
při zásahu na útočícího aktivního střelce velí příslušník Policie ČR. Velitel zásahu řídí součinnost
složek a koordinuje záchranné a likvidační práce. V případě zásahu pouze jedné složky se nejedná o zásah IZS. O zásah složek IZS se jedná
až v případě, kdy společně zasahují dvě a více
složek IZS. Operační a informační středisko IZS
(jsou jimi OPIS HZS krajů a OPIS HZS ČR) povolává a nasazuje potřebné síly a prostředky (lidi
a techniku) jednotlivých složek IZS v konkrétních
lokalitách, je oprávněno varovat obyvatelstvo na
ohroženém území, vyžadovat a organizovat věcnou a osobní pomoc atd. Na strategické úrovni je
pak IZS koordinován krizovými orgány krajů a Ministerstva vnitra. Klasickým příkladem fungování
systému IZS jako koordinovaného postupu všech
záchranných složek byly povodně v Libereckém
kraji v roce 2010.
Dle zákona o integrovaném záchranném systému velitel zásahu má při provádění záchranných a likvidačních prací i rozsáhlé pravomoci.
Může mj. zakázat nebo omezit vstup osob na
místo zásahu, nařídit evakuaci osob nebo stanovit jiná dočasná omezení k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí. Velitel zásahu
je rovněž ze zákona oprávněn vyzvat právnické
a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné

pomoci. Firmy a občané mají ze zákona povinnost žádosti o pomoc při řešení mimořádné události uposlechnout. Práva a povinnosti právnických, podnikajících fyzických osob a fyzických
osob při mimořádných událostech stanoví zákon
č. 239/2000 Sb., o IZS, v §23 - 25.
I když nejsou přímo jeho součástí, mají v systému IZS významné místo i orgány a starostové
obcí, a to především v oblasti přípravy na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. Konkrétní povinnosti orgánům
obce a starostovi stanovuje zákon č. 239/2000
Sb., o IZS, v § 15 - 16. Obce se v systému přípravy na řešení krizových situací podílí především na spolupráci se složkami IZS při zpracování stanovené dokumentace, sběru a aktualizaci
dat. Pro přípravu a řešení krizových situací zřizují
zvláštní orgány podle zákona např. krizové štáby, bezpečnostní rady, povodňové komise apod.
Při řešení různých situací spolupracují se složkami IZS, koordinují činnost na svém území, poskytují pomoc občanům (např. distribuce humanitární pomoci, zajišťování náhradního stravování
a ubytování, zajišťování finanční pomoci, distribuce sociálních dávek, zajištění informovanosti
obyvatelstva).
Zdroj: HZS ČR; Spolupráce: Ing. Jan Gardoň, Statutární město Liberec
Foto: archiv HZS LK;
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková

Velký jarní úklid. Přidejte se!

Po loňském rekordním ročníku je letošním cílem
překonání hranice 100 000 zapojených dobrovolníků. Své úklidy mohou zájemci o uklízení přihlašovat
již nyní na webu projektu www.UklidmeCesko.cz.
Není na co čekat, vzkazují organizátoři akce.
V sobotu 8. dubna, proběhne letošní hlavní
termín úspěšné akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, zaměřené na dobrovolnické úklidy černých
skládek, ale i drobného nepořádku z naší přírody, vesnic a měst. Jak to funguje? Od nynějška
je možné na stránkách projektu www.UklidmeCesko.cz přihlašovat plánované úklidy a všem
zaregistrovaným organizátorům budou poskytnuty nezbytné rady k plánování i propagaci jejich akcí. „Navíc máme dobré zprávy. V letošním
roce bychom díky podpoře Ministerstva životního
prostředí a sponzorů měli mít opět zajištěny pevné pytle pro všechny zájemce, kterým z loňského
ročníku nezbyly zásoby či nemají vlastní zdroje“,
sdělila nám jedna z organizátorů, Kateřina Landová z Českého svazu ochránců přírody.
Organizátoři akce cílí v letošním roce opět i na
školy a dětské kolektivy, neboť věří, že perspekti-

va je hlavně ve výchově mládeže. „Pytlů bude dost,
rukavice ale budeme rozdávat přednostně školám,
máme pro ně i 1 400 reflexních vest. Chceme pedagogům ušetřit co nejvíce práce s organizací a
zajištěním bezpečnosti pro studenty“, dodává Kateřina. Minulý rok uklízelo přes 300 škol.
Letošní ročník akce může proběhnout také
díky prostředkům z Národního programu Životní prostředí zaměřeného na environmentální
vzdělávání (EVVO). ,,Podpoříme známý projekt
Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017, který motivuje veřejnost, aby změnila přístup k černým
skládkám a nakládání s odpadem. Oceňuji, jak
se tento projekt každým rokem rozšiřuje a zapojuje se do něj víc a víc lidí. Takovéto projekty
napomáhají šířit potřebnou osvětu, pocit odpovědnosti k přírodě i k našemu nejbližšímu okolí, což je také důvod, proč tuto akci ministerstvo
každoročně zaštiťuje,” řekl k tomu ministr životního prostředí Richard Brabec.
Kontakt: Radek Janoušek – 777 176 675,
Kateřina Landová – 773 198 015
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Rodina Nepomucky

O malíři, který požíval pseudonym Ernst Nepo, bylo napsáno již hodně. Je všeobecně známo, že se narodil
v Dubé, a to 17. října 1895. Ve čtrnácti letech odešel studovat na Uměleckoprůmyslovou školu v Teplicích a poté navštěvoval uměleckou školu ve Vídni, prošel vojenskou službou v I. světové válce a po roce 1918 se usadil
v Innsbrucku. Stal se nezávislým umělcem, roku 1920
si změnil své původní příjmení Nepomucky na zkrácené Nepo. Od počátku 60. let mu tvorbu ztěžovala těžká
nemoc a 26. srpna 1971 v Innsbrucku zemřel.
Jaké byly vazby Ernsta Nepa na Dubou? Odkud
E. Nepo
pocházela rodina Nepomucky? Manželé Josef Ottokar
a Emílie Nepomuckých přišli do Dubé v roce 1888 ze Chcebuze se dvěma malými
dětmi – Annou a Brunem. Josef Ottokar pocházel z Hermannstadtu (rumunsky Sibiu, česky Sibiň) v Sedmihradsku, což je z příběhů o Draculovi dobře známá Transylvanie. V té době bylo toto území (stejně jako Čechy) součástí Rakousko-Uherska.
Emilie se narodila v Počeplicích u Štětí v rodině Franze Köchera.
Při sčítání obyvatel v roce 1921 obývala rodina Nepomucky byt v domě čp. 15 na
dubském náměstí. Dům tehdy patřil Richardu Wagnerovi, jehož šestičlenná rodina
zde také bydlela. Ernst Nepomucky toho roku již žil v Innsbrucku, doma s rodiči zůstala o deset let starší svobodná Anna, která pracovala jako učitelka ručních prací
v národních školách v Chlumu, v Horkách, v Pavlovicích a ve Zbynech.
V Dubé zůstal také Bruno, narozený v roce 1887. I on byl svobodný, pro špatný zdravotní stav nebyl povolán do I. světové války. Zabýval se pozemním stavitelstvím a pracoval jako technický úředník pro pražskou architektonickou kancelář
Prof. Karla Jaraye. Významný architekt Karl Jaray projektoval řadu budov v Praze
i v jiných městech, mimo jiné právě v roce 1921 sídlo Eskomptní banky v České
Lípě. Jedná se o čp. 127 na náměstí TGM, kde nyní sídlí GE Money Bank. Karl
Jaray nebyl jen známý architekt, který se přátelil s Adolfem Loosem, ale měl bohaté přátelské styky s osobnostmi kulturního života, například s Karlem Čapkem
či Josefem Horou. Pocházel ze židovské rodiny z rumunského Temešváru, před
nacisty uprchl do Argentiny, kde v Buenos Aires dva roky po konci války zemřel.
Rodina Nepomucky má dodnes velkou hrobku na dubském novém hřbitově.
Na zdi v čele hrobky bývala kdysi figurální freska, která se bohužel nedochovala, a nápis na náhrobním kameni byl v nedávné době zničen. Ernst Nepo je
dnes považován za významného rakouského malíře, jeho obrazy se v aukcích

Přes Krčmu

prodávají za vysoké částky a shodou okolností právě nyní od
18. 2. do 11. března 2017 má velkou výstavu v Galerii Maier
v Innsbucku.
–myš–

Ernst Nepo – Autoportrét s manželkou, 1921

Při počasí natolik nevlídném, že nejsou schůdné
ani lesní cesty, se můžeme vydat na necelých
pět kilometrů dlouhou procházku po silnici známou trasou z Dubé přes Krčmu. Nečeká nás sice
žádná romantická příroda, ale řadu zajímavostí
nalezneme i zde. Půjdeme Dlouhou ulicí, která
se vyznačuje značným počtem památkově chrá-

něných domů, ať již měšťanských či roubených.
U plotu podstávkového roubeného domu čp. 94
míjíme ozdobný kamenný podstavec s litinovým
křížem. Velmi zajímavá je dvojice roubených
domů čp. 96 a 97.
Pokračujeme po silnici směrem na Dřevčice, míjíme několik stodol a zahrad, i odbočku k tak zvanému Lopušáku. Na odbagrované stráňce vpravo vedle silnice můžeme vidět

půdní vrstvy různých kvalit a barevných odstínů. Před námi dřevčickou silnici překlenuje nový
most obchvatu a za ním vpravo na provizorním
sjezdu ze silnice uvidíme vrstvy tvořené písčitými prachovci.
Silnice lemovaná stromy stoupá, vlevo se
táhne úzké údolí na starých mapách nazývané
Saugraben (Sviňský příkop). Vyjdeme mezi pole,
vlevo na mírném návrší je zalesněný Šibeniční
vrch (Galgenberg) či Šibeník, jak ho nazývají
nové mapy. Doprava odbočuje zpevněná cesta,
vedoucí k hospodářskému objektu a dále na Krčmu. Z cesty jsou pěkné výhledy do krajiny.
U Krčmy vede k cestě zprava od Lopušáku hustě zarostlé údolí, původně nesoucí jméno
Knobloch Graben. Vlevo si všimneme ozdobného kamenného podstavce bez kříže v ohrazené
pastvině. Jedná se o poslední pozůstatek původ-

Křížek u čp. 94

Památkově chráněné roubené domy

Odhalené vrstvy prachovce
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ní Krčmy, kříž je zanesen již v mapách z poloviny 18. století. Krčma bývala kdysi důležitou křižovatkou, procházela tudy stará obchodní cesta
z Mělníka do České Lípy a dál na Zhořelec. Vedla odtud cesta k Novému Berštejnu a také dnes
zaniklé cesty do Dubé a k samotě Neuhof (Nový

Dvůr), jejíž nepatrné zbytky bychom našli v remízku severně od Krčmy.
Úzká silnička k Novému Beštejnu, která kopíruje trasu původní cesty, protíná staveniště
obchvatu. V místech, kde ústí na hlavní silnici,
stojí vpravo od ní socha Panny Marie s Ježíš-

kem. Podle farních záznamů pochází z roku
1763, chronogram obnoveného nápisu udává
rok 1791. Přejdeme silnici. V přímé trase silničky od Krčmy pokračuje příjezdová cesta
k zámku Nový Berštejn. My zabočíme doprava
na pěšinu podél ohradní zdi zámeckého parku. Na konci kamenné zdi stojí Trojičný sloup.
Pokračujeme kolem tenisových kurtů a podél
fotbalového hřiště, kde už vede nový chodník.
Před odbočkou ke hřbitovu přejdeme hlavní silnici a sejdeme po novém chodníku do centra
Dubé. Trasa je vhodná i pro dětské kočárky
nebo invalidní vozíky.
–myš–

Sokl kříže na Krčmě

Socha Panny Marie s Ježíškem na Novém Berštejně

Cesta podél zámeckého parku

Ze života škol

Proč boxíky?

V rámci projektu Ekoškola proběhla na naší škole
zajímavá aktivita. Týkala se boxíků, ve kterých si
děti nosí svačinu do školy. Ekotým II.B v doprovodu
ekotýmu IX. třídy procházel školou a počítal, kolik
dětí si nosí svačinu v boxíku pravidelně (82), kolik
ne (61), kolik jen občas (27). Z toho na 1. stupni nosí boxíky pravidelně 70 dětí, na 2. stupni jen
12 dětí. Důležitější bylo ale zjištění, že děti nevědí,
proč by svačinu měly v boxíku nosit. Uváděly důvody: aby se mi svačina nezmačkala, aby se nezkazila, aby se nevyklopila do tašky...
Vědí to rodiče? Plastové boxíky se dají vymýt
a použít opakovaně po celou školní docházku.
Tím jsme velmi ohleduplní k životnímu prostředí.
Rozklad plastu na skládce, trvá 70 let! A to se
děti divily! Věříme, že následná kontrola v květnu
přinese zlepšení, protože by nám všem nemělo
být jedno, jek se k přírodě chováme.
Mgr. Jana Mašková, Ekoškola Dubá

Zdravá svačina

Ve středu 25. ledna byly vyhlášeny výsledky celoroční soutěže Zdravá svačina. Za 1. pololetí se na
první místo probojovala IX. třída – poprvé v historii
projektu! Druhé místo obsadili šesťáci a třetí místo
třeťáci. Všem gratulujeme! Děkujeme kuchařkám
za přípravu zdravé svačiny, děkujeme vedení školy za podporu projektu. Uvidíme, kdo zaboduje ve
2. pololetí!
Mgr. Jana Mašková

Projekt „Vzdělávání a inkluze“
Naše mateřská škola se zapojila do Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání (dále jen OP VVV). Konkrétně do programu – Podpora škol
formou projektů zjednodušeného vykazování – „Šablony pro MŠ a ZŠ“. Škola obdržela příspěvek na vzdělávací aktivity v těchto oblastech:
Vzdělávání pedagogů – Cílem vzdělávání pedagogických pracovníků,
je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého
vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogové budou podpořeni
v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v těchto oblastech: Čtenářská pregramotnost, Matematická pregramotnost, Inkluze.
Specifika práce s dvouletými dětmi v MŠ – cílem aktivity je připravit se na novou legislativu, zařazení a přijímání 2.letých dětí do MŠ od
roku 2020.
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv – cílem je podpořit pedagogy MŠ ve zvyšování kvality
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jejich každodenní práce, získávat nové zkušenosti, náměty a inspiraci a to
prostřednictvím vzájemných návštěv v různých školách v rámci České republiky.
Individualizace vzdělávání v MŠ – cílem je posílit kompetence předškolních pedagogů v individualizaci vzdělávání v mateřské škole.
Přednášky pro rodiče – organizace odborně zaměřených tematických
setkání rodičů za účasti ex-terního odborníka, témata budou vybírána hlavně s ohledem na přechod dětí z MŠ do ZŠ, cílem aktivity je zlepšení spolupráce s rodiči na škole, nabídnout rodičům odborná setkání k výchově
a vzdělávání dětí.
Délka trvání projektu naší školy je 24 měsíců. Výše finanční podpory,
kterou škola získala je 355 016,-Kč.
Mgr. Zdena Šindelářová

Pythagoriáda 2016-2017

První matematickou soutěží, která proběhla ve čtvrtek 2. února 2017, v letošním kalendářním roce byla
Pythagoriáda. Této akce nezúčastnili vybraní žáci
5.-8. ročníku. Dobrovolníci řešili 15 příkladů a na
jejich rozluštění měli 60 minut. Žáci museli prokázat nejen dobrý úsudek, ale i znalosti „kupeckých
počtů“, protože při řešení není dovoleno používat
tabulky ani kalkulačku. Každá správně vyřešená

úloha byla ohodnocena 1 bodem. Úspěšným řešitelem školního kola je ten, kdo získá 9 a více bodů.
Minimální počet pro postup do okresního kola stanovuje příslušná komise na základě výsledků v celém okrese. V tomto matematickém klání byla nejúspěšnější 6. třída a nejvíce bodů získala Pavla
Hrybová a Pavel Heřmánek. Gratuluji.
Mgr. Miroslava Sochová

Lednové
akce v klubu

Ve čtvrtek 19. ledna jsme v Klubu malých Dubáčků uspořádali turnaj ve stolním tenise pro větší
děti a mládež. Dětí se nám sešlo dost. Někomu
šla hra výborně, jinému zase hůře. Pod dohledem
rozhodčích večer rychle utekl a každý si domů
odnesl diplom a malou odměnu. Vymyslíme více
podobných akcí.
Následující den si maminky a děti, které
k nám dochází, vyzkoušely spinkání v klubíku.
Dětem se vůbec spinkat nechtělo. Hrály si, dováděly a bylo hlučno až pozdě do noci. Nakonec
ale usnuly při čtení pohádek. Potom i maminky
mohly jít spát. Děkuji všem za super náladu! Naplánujeme zase.
Jaruška Vyšínová

Rodina v pohybu

Opičí dráha, Kuba řekl, ULAC, trampolína… to
vše čekalo na rodiče a děti, kteří se přišli v rámci
Rodiny v pohybu zahřát do tělocvičny. Šestá společná aktivita proběhla v sobotu 11. února v tělocvičně školy. Radost z pohybu a aktivní zapojení
dospěláků bylo úžasné.
Děkujeme za účast všem a těšíme se na březen, tentokrát na naučnou stezku kolem Dubé.
Jana a Pavel Maškovi

Mýdlováníčko

Úžasné taštičky s voňavým obsahem – ručně
uvařené mýdlo ve cvičné kuchyňce s přidanými
bylinkami ze školní zahrady – vyrobily děti s paní
učitelkou Janičkou Pytlounovou.
Plotter je kouzelný stroj, který dokáže vyřezat neuvěřitelné věci. V šikovných rukách paní
učitelky Janičky Pytlounové vznikají pak takové
nádherné věcičky.
Těšte se na velikonoční dílnu, kde si můžete
také zakouzlit.
Mgr. Jana Mašková
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Vyhrál Ruda!

Tradiční soutěž v Ekoškole Dubá – Můj zvířecí
miláček – přilákala letos 18 soutěžících.
Pejska Maxíka, Bleska a Pištu, králíka Rudu,
morče Jarošíka, potkana Piškota, křečici Elsu
s rodinou, křečky Lentilku a Čika, Píďu, džungaráky, Piškotku, morče Tlapičku, želvu Jůlinku,
andulku Pepíčka, želvičky Máju a Amálku, Lálinku a telátko Květíka. Úžasné zastoupení nejrůznějších zvířecích kamarádů.
První místo si s počtem hlasů 41 vybojoval
králík Ruda, choavtel Tomáš Novák. Druhé místo
s počtem 26 hlasů si vyzpívala andulka Jůlinka,
chovatelka Natálie Sýkorová. Třetí místo s počtem 22 hlasů obsadili křečci Lentilka a Čiko,
chovatel Daniel Heptner.
Všem chovatelům děkujeme za účast a přejeme jim jen veselé zážitky se svými zvířecími
kamarády!
Jana Mašková
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Tajemství staré skříně

9. února k nám opět zavítalo divadélko Matýsek. Tato činoherní loutková klauniáda byla určena dětem 1.
stupně. Hlavním představitelem toho příběhu je postava Alfonse, jehož jedinou zábavou je sledování televize. Jednou však vyleze z televize drak Vysávák. Otvírá se stará skříň a z ní vystupuje dívka Lili, která
nesouhlasí s neustálým sledování televize a zavede Alfonse do světa her a fantazie. Přesto, že příběh se
odvíjí téměř beze slov, je velmi srozumitelný a poučný. Každý se může stát králem dobrodruhů, stačí mít
chuť začít si hrát. Děkujeme za pěkné a poučné představení.
Třeťáci s pí. uč. Kadlečkovou
Jak to vidí žáci-třeťáci:
Adam Rajniš: Líbilo se mi, jak Alfons a Lili zpívali písničku. A říkali, že je lepší chodit za kamarády
a hrát si, než koukat na televizi.
Lukáš Krejčí: Alfons stále koukal na televizi a Lili mu to chtěla překazit. Vymyslela si, že spolu natočí film a Alfons ji zachrání před drakem.
Rebeka Velebná: Divadélko bylo moc pěkné. Hráli tam dva herci Alfons a Lili. Bylo o tom, abychom
se tolik nedívali na televizi, ale hráli si. Nakonec zazpívali hezkou píseň.
Jan Janďourek: Přijelo k nám divadlo Matýsek a zahrálo nám Tajemství staré skříně. Hráli to dva
lidé. Alfons se koukal na
televizi a staré skříni se
to nelíbilo. Tak vyslala
Lili, aby mu v tom zabránila. Pak si hráli, jak
natáčejí film. Nakonec
v písničce zpívali, že se
nemáme koukat na televizi, ale máme si hrát.
Miroslav Knap: Já jsem
viděl pohádku, která
chtěla ukázat dětem, aby
se moc nekoukaly na televizi, aby nepřišly o všechnu zábavu a vyvíjely svoji
fantazii a svůj mozek, aby
byly chytřejší.

ČESKÁ LÍPA

Jiráskovo divadlo
8. 3. 2017 19:00 JENOM ŽIVOT
Komedie se špičkovými dialogy.
V hlavních rolích Igor Bareš a Antonie Talacková. Vstupné: 290 Kč
9. 3. 2017 19:00 ÚSMĚVY ZDEŇKA TROŠKY
Zábavná talk show populárního filmového režiséra a skvělého vypravěče
s písničkami Simony Klímové. Vstupné: 250 Kč
29. 3. 2017 19:00 BEZ PŘEDSUDKŮ
Komedie pro odvážné diváky a ještě odvážnější herce Janu Paulovou
a Pavla Zedníčka. Vstupné: 350 Kč
KD Crystal
10. 3. 2017 20:00 20. EROTICKÝ PLES
Skupina Koneckonců, dámská a pánská stritýzová vystoupení, Martina Štěpánková, travesti show Crazy Goddess. Vstupenky v předprodeji pouze na
pokladně Kulturního domu Crystal.
15. 3. 2017 19:00 SLZA KONCERT
Skupina Slza o sobě dala poprvé vědět v říjnu roku 2014, kdy veřejnosti
představila debutový singl Lhůta záruční. Vstupné:290.00 Kč
Vlastivědné muzeum
Ambit – hlavní výstavní prostor
do 21. 5. 2017 JIŘÍ SUCHÝ
malby, design, obrazy tvořené žhavým sklem
Galerie Jídelna
březen – květen VLADIMÍR KISELJOV - ŽIVOT JISKRY
výstava maleb s živou malířskou performance a hudbou při vernisáži, obrazy inspirované mytologií a klasickou hudbou.
Galerie Chodba
do 31. 12. 2017 JAN KOMÁREK
plastiky ze sbírky Vlastivědného muzea a galerie
Maštálkova výstavní síň
7. 3. - 17. 4. 2017 DIALOG O ČESKÉ LÍPĚ
historie, památky, přítomnost města v představách dvou historiků.

MŠENO

11. 3. 2017 14 - 20:00 FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÍ KAMERA
sokolovna ve Mšeně
2. 4. 2017 14 -16:00 VÍTÁNÍ JARA
Okrašlovací spolek pro Mšeno a okolí

ÚŠTĚK

Galerie U brány
do 24. 3. 2017 VĚRA JENŠOVSKÁ – KERAMIKA
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Kult ura

kouzelný svět malebné keramiky originální autorky
25. 3. - 12. 5. 2017 LINDA VONTOR – OBRAZY
to nejlepší z tvorby malířky nastupující generace
Hrad Úštěk
1. 4. 2017 BRÁNY PAMÁTEK DOKOŘÁN
prohlídka úštěckého hradu s nádvořím

Za nákupy do Polska
Kudowa Zdroj

Pojeďte s námi v sobotu 1.dubna 2017
Odjezd v 7 hodin z autobusového nádraží v Dubé.
Cena 280 Kč. Možnost přistoupit na trase
Přihlásit se můžete u paní Evy Jelenové osobně
nebo na tel.: 723 729 829 nebo 487 870 511
PLACENÁ INZERCE

Prodám Večerku v Dubé Na Výsluní včetně vybavení.
Cena dohodou. Tel: 725 880 343
PLACENÁ INZERCE

ZUBNÍ
POHOTOVOST
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
zubní ordinace Jablonecká ul. 15
(budova LDN)
Telefon: 485 312 187
Ordinační hodiny:
soboty, neděle, svátky
od 8.00 -15.00 hodin,
od 12.00 -12.30 hodin přestávka
Liberecká dentální s.r.o.,
Soukenné náměstí 121/1, Liberec
(budova Dunaj – 4. patro)
Telefon: 777 738 625
Ordinační hodiny:
soboty, neděle, svátky
od 18.00 -22.00 hodin

PLACENÁ INZERCE

Lékárna v Dubé

Provozovatel: Českolipská lékárenská společnost, s. r. o.

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

8,00 – 14,00
8,00 – 14,00
8,00 – 14,00
8,00 – 18,00
8,00 – 14,00
9,00 – 12,00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Tel.: 487 870 139, e-mail: lek.duba@seznam.cz
V lékárně je možné platit také kartou.
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KK Beringin

V tomto vydání nebudu informovat o výsledcích
v soutěži, protože v únoru se KK Beringin nezúčastnil žádného sportovního klání. Všichni svěřenci
se pilně připravují na soutěž Prague Open Cup, která proběhne v neděli 26. března 2017 v Praze.
Dnes bych vám ráda sdělila několik slov k zamyšlení. Karate nejsou jen kopy a údery! Je to životní postoj a filosofie – podstatou karate je chránit sebe a své blízké a všechny dobré lidi, proto se
naše děti učí tento sport. Jejich trenér Marek Hruš-

ka během každého tréninku vysvětluje na konkrétních případech, k čemu je jaký kop a úder. Stále
dětem zdůrazňuje, že jsou ty hodné a nikomu by neublížily, ale když bude chtít jim nebo někomu jinému někdo zlý ublížit, tak ony použijí karate na svoji
obranu. Správný karatista není agresor, ale obránce v případě nouze. Mimo to jim zdůrazňuje hezké chování k mamince a tatínkovi, k sourozencům
i k ostatním, jak je důležitá ohleduplnost v životě,
ať už se jedná o to, že před vstupem do budovy si

Sport

očistím boty od sněhu nebo že pomůžu staré paní
přes přechod a jiné.
Děti se učí nejen doma a ve škole stálým opakováním. Bohužel dvě hodiny týdně je pro některé
málo, a tak apeluji na vás jako na rodiče, babičky a dědečky, na všechny v blízkém okolí, abyste
pomohli šířit dobrou myšlenku, a abyste správně
chápali, že karate je sice bojový sport, ale slouží
k obraně!
Kateřina Janďourková

Zimní turnaje mladší přípravky TJ Slavoj Dubá

Naši kluci se pilně připravují na jarní část soutěže a také se zúčastnili dvou fotbalových turnajů. První turnaj pod názvem „SKP CUP 2017“ se uskutečnil dne 14. ledna 2017 ve sportovní hale v Mladé
Boleslavi a měl vysokou organizační úroveň. Celkem se zúčastnilo 10 týmů. Náš tým se ve velké
konkurenci mnohem věhlasnějších klubů umístil na velmi slušném sedmém místě, které si vybojoval
v posledním zápase výhrou 2 : 0 nad Pšovkou Mělník.
Konečné pořadí týmů: 1. FC Mělník, 2. SK Kosmonosy, 3. Arsenal Česká Lípa, 4. SKP Mladá
Boleslav, 5. Sokol Pěčice, 6. TJ Luštěnice, 7. TJ Slavoj Dubá, 8. Pšovka Mělník, 9. FK Dobrovice,
10. Stráž nad Nisou.
Druhým turnajem, kterého se kluci zúčastnili, byl turnaj pod názvem „MÁCHA CUP 2017“ hraný
dne 4. února 2017 v tělocvičně Základní školy K.H. Máchy v Doksech.Celkem se zúčastnilo 6 týmů
s následujícími výsledky:
Tým

Mimoň

Doksy
A

Dubá

Nový
Bor

Doksy
B

Skalice

body

skóre

pořadí

Mimoň

MÁCHA

2:0

4:0

3:0

3:0

4:1

15

16 : 1

1

Doksy
A

0:2

CUP

7:1

5:0

4:0

5:0

12

21 : 3

2

Dubá

0:4

1:7

2

2:2

2:0

2:0

7

7 : 13

3

0:3

0:5

2:2

0

0:0

3:1

5

5 : 11

4

0:3

0:4

0:2

0:0

1

1:1

2

1 : 10

5

1:4

0:5

0:2

1:3

1:1

7

1

3 : 15

6

Nový
Bor
Doksy
B
Skalice
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Náš tým se ve velké konkurenci umístil na
velmi krásném a „překvapivém“ třetím místě.
Bronzové medaile sivybojoval až v samotném
závěru celého turnaje dvěma výhrami nad týmy
Skalice a Doksy B.
Soupiska TJ Slavoj Dubá:
Sean Garrihy, Marián Harank, Kuba Janďourek,
Dáda Kadleček (C), Dan Kováč, Vašík Krs (A),
SebíkSamko, Kuba Slovák, Pája Šolc, Denis Zabilanský
Střelci gólů z obou turnajů:
4x Dáda Kadleček, 4x Sebík Samko, 1x Sean
Garrihy, 1x Dan Kováč
Realizační tým:
trenér Václav Krs, asistent Karel Vokolek, časoměřič a medic Karel Šedivý
Jarní část soutěže začínáme hrát v sobotu
dne 25. března 2017 v 10.00 hodin zápasem
ve Skalici.
–janbe–

#

