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Slovo úvodem

SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA DUBÁ

Provozovatel: Město Dubá, Masarykovo náměstí 138, 471 41 Dubá
IČ: 00260479, DIČ: CZ00260479
Otevírací doba:
pondělí 8.30 - 17.00
úterý
8.30 - 16.00
středa 8.30 - 17.00
čtvrtek 8.30 - 16.00
pátek
8.30 - 16.00
sobota 8.00 - 11.00

Obsluha SD Dubá:
Zuzana Pabišková, tel. č. 722 530 449
Odpovědná osoba:
Zuzana Martínková, tel. č. 724 857 243
POLEDNÍ PAUZA V DOBĚ 11.00 - 11.30

Sběrný dvůr Dubá mohou využívat výhradně pouze trvale hlášení obyvatelé
a majitelé rekreačních objektů, kteří jsou zapojeni do systému nakládání s odpady
v obci (plátci poplatku za svoz a likvidaci odpadů). Sběrný dvůr není určen pro podnikající subjekty. Větší množství odpadu je nutno hlásit předem před jeho dovezením,
a to z důvodu kapacity kontejnerů.

Město Dubá
00260479

112,772 tun
3 139 505 MJ

Splatnost poplatku za odpady na 2. pololetí

Dovolujeme si vás informovat, že se blíží termín splatnosti poplatku za svoz a likvidaci odpadů
na druhé pololetí letošního roku. Ty z vás, kteří nezaplatili poplatek jednorázově v plné výši 450 Kč
(tedy k poslednímu lednu letošního roku), ale platí si každé pololetí zvlášť, upozorňujeme, že je třeba
do konce července uhradit částku 225 Kč na trvale hlášeného občana nebo rekreační objekt. Platbu
můžete zaslat na bankovní účet č. 0903265309/0800 pod variabilním symbolem 1340 (do poznámky prosím uveďte jméno poplatníka, ke kterému se platba vztahuje) nebo jej můžete zaplatit hotově
(mar)
v kanceláři poplatklů, popř. matriky.

Vážení čtenáři městského zpravodaje,
máme tu léto, dovolené, výlety, prostě a jednoduše
letní prázdniny. V našem městečku se rázem
s příchodem pěkného počasí znásobí počty lidí
a aut, což může občas působit trochu nepříjemně,
ale je to dobře a velmi důležité především pro
místní podnikatele. Pokud chceme udržet ve městě
současnou vybavenost, věřte, že právě pro ně je
naprosto zásadní letní období, kdy se jim tržby
zvednou a díky tomu si mohou dovolit udržet krámek,
restauraci nebo jinou provozovnu celoročně.
Hluboce smekám před všemi místními podnikateli,
kupní síla v Dubé není velká a s příchodem
internetových obchodů a nákupních center se
jejich pozice ještě velmi oslabila a zkomplikovala.
Važme si každého, kdo v dnešních podmínkách
a konkurenci dokáže svou provozovnu udržet
a hlavně nakupujme u nich co nejvíce a celoročně,
podporovat místní obchodníky je nesmírně důležité
pro nás pro všechny.
K létu patří koupání a my máme velký poklad
v podobě Černého rybníku v Nedamově. Když
jsme se před patnácti lety s manželem rozhodovali,
zda koupit dům v Dubé, právě koupaliště a vůbec
procházka přes Mlýnek do Nedamova byl jeden
z hlavních důvodů, proč jsme tak učinili. Je to
opravdový poklad. Nepamatuji si, že by byl rybník
někdy průhledný a již tenkrát byl cítit rybinou, přes
to jsme si ho zamilovali a je to kouzelné místo, které
nám leckde závidí.
Kvalita vody je kontrolovaná jednou měsíčně
a všichni doufáme, že i přes různé klimatické změny,
se kterými se musíme v dnešní době vyrovnat, jako
jsou sucha, přívalové deště, ale také pozorovatelné
změny v přítoku tohoto rybníku, nenaruší rovnováhu
ekosystému, který je spojen i s rybařením. Zatím
se to daří a voda plně vyhovuje kvalitě pro koupání
a nejen to, v rybníku žije také rak bahenní nebo
škeble rybničná, které patří ke zvlášť chráněným
živočichům.
Kromě koupání náš kraj nabízí spoustu památek
a přírodních zajímavostí. Pokud jste aktivní na
sociálních sítích, budeme rádi, když se pochlubíte
a své zážitky a fotografické úlovky budete sdílet
s označením zavedených hashtagů #Dubá
#dubskesvycarsko #machuvkraj #kokorinsko nebo
jiných, které sami vymyslíte.
Těším se na setkání při kulturních akcích
a především v letním kině, do kterého jste nám
pomohli vybrat některé z filmů. Bohužel ne všechna
přání šla splnit, někteří distributoři nepodporují
formáty, které máme možnost v kině promítat nebo
podporují až s časovým posunem. Každopádně
program je pestrý, snad si najde každý svůj film, na
který se do kempu v Nedamově přijde podívat.
Na závěr bych chtěla nám všem popřát, ať jsme
všichni více přítomni v reálném světe než v tom
internetovém, více venku než zavřeni v kancelářích
nebo továrních halách, sportujme místo sledování
televize, vždyť je tu krásně a jsou prázdniny
a dovolené. Mějte krásný červenec.
Irena Žalovičová – starostka
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Usnesení z veřejného
zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 6/2019 ze dne 20. června 2019
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
paní Moniku Šimonovou a pana Jakuba Fliegela
a zapisovatele usnesení pana Tomáše Nováka.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement,
T. Novák, E. Jelenová)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0
2) SCHVÁLILO na návrh paní starostky předložený
program veřejného zasedání Zastupitelstva Města
Dubá č. 6/2019.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement,
T. Novák, E. Jelenová)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0
3a) ZKONTROLOVALO po projednání v kontrolním výboru zastupitelstva plnění usnesení Zastupitelstva Města Dubá č. 5/2019 ze dne 23. května
2019, včetně nedořešených bodů z předchozích
usnesení.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č.6/2019 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha.
3b) VYDALO na návrh kontrolního výboru zastupitelstva nový předložený Jednací řád Zastupitelstva
Města Dubá, viz příloha.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement,
T. Novák, E. Jelenová)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0
4a) VZALO NA VĚDOMÍ po projednání ve finančním
výboru zastupitelstva předložený rozbor hospodaření příspěvkové organizace Města Dubá – Základní
škola Dubá ke dni 31. 12. 2018, viz příloha.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva účetní závěrku s kladným hospodářským
výsledkem Základní školy Dubá – příspěvková organizace, k 31. 12. 2018 ve výši 134 355,49 Kč.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva převod tohoto kladného hospodářského výsledku do fondu rezervního této příspěvkové organizace.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement,
T. Novák, E. Jelenová)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0
4b) VZALO NA VĚDOMÍ po projednání ve finančním výboru zastupitelstva předloženou výroční
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Města Dubá – Mateřská škola Dubá ke dni
31. 12. 2018, viz příloha.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva účetní závěrku s kladným hospodářským
výsledkem Mateřské školy Dubá – příspěvková organizace, ke dni 31. 12. 2018 ve výši 17 700,- Kč.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva převod tohoto kladného hospodářského výsledku
do fondu rezervního této příspěvkové organizace.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement,
T. Novák, E. Jelenová)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0
4c) SOUHLASILO na návrh finančního výboru zastupitelstva se zaúčtováním výsledku hospodaření Města Dubá na účet výsledku hospodaření minulých účetních období za rok 2018 z hlavní činnosti
ve výši 3 723 403,52 Kč a vedlejší hospodářské
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činnosti (organizační složky Města Dubá Městské
lesy Dubá a Autocamp Nedamov) za rok 2018 ve
výši 567 014,06 Kč.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva účetní závěrku Města Dubá sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2018, viz příloha.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement,
T. Novák, E. Jelenová)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0
4d) VZALO NA VĚDOMÍ po projednání ve finančním
výboru zastupitelstva předloženou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Dubá za rok
2018, vypracovanou Krajským úřadem Libereckého
kraje, odbor kontroly, viz příloha, a doporučuje
vyvarovat se napříště chybě nemající závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona
č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
a to: rozdělení hospodářského výsledku zřízených
příspěvkových organizací.
SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva závěrečný účet Města Dubá za rok 2018
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením bez
výhrad.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement,
T. Novák, E. Jelenová)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0
4e) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se stavu finančních
prostředků Města Dubá na bankovních účtech
ke dni 31. května 2019, který byl na hlavní činnosti
8 milionů 283 tisíc Kč; celkové finanční prostředky
na účtech Města Dubá byly 11 milionů 360 tisíc Kč.
Hospodaření Města Dubá za leden až květen roku
2019 skončilo kladným saldem příjmů a výdajů ve výši
837 tisíc Kč; celkový plánovaný schodek rozpočtu ve
výši 4 606 800,- Kč je kryt stavy na běžných účtech
Města Dubá.
4f) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu Města
Dubá na rok 2019, viz příloha.
pro schválení: 9 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, J. Klement,
T. Novák, E. Jelenová)
proti schválení: 0 zdrželo se: 1 (H. Středová)
komentář starostky: Jedná se pouze o přečíslování
paragrafu na rezervu na krizová opatření (změna
číselníku): paragraf 5212 –150 000,- Kč, paragraf
5213 +150 000,- Kč.
5a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě projednávání písemné žádosti – složka č. 11/19, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje části městské nemovitosti – pozemku: pozemkové parcely parcelní číslo 563, ostatní plocha (ostatní komunikace), o výměře cca 60 m2,
v obci Dubá, katastrální území Heřmánky. Přesná
výměra a rozsah pozemku budou upřesněny geometrickým plánem. Jedná se o zaplocený pozemek
navazující na nemovitosti ve vlastnictví žadatele
u stavby čp. 15 v části obce Heřmánky. Předmětná
část pozemku je z hlediska využití pro Město Dubá
nepotřebná. Bližší podmínky prodeje budou uvedeny
ve zveřejněném záměru.

pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement,
T. Novák, E. Jelenová)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0
5b) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné
žádosti – složka č. 15/19, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městské nemovitosti – pozemku: pozemkové parcely parcelní číslo 1576, ostatní plocha (ostatní komunikace), o výměře 518 m2,
v obci Dubá, katastrální území Dražejov u Dubé.
Jedná se o veřejně přístupnou komunikaci v uzavřeném komplexu pozemků ve vlastnictví různých
vlastníků. S ohledem na tuto skutečnost je vhodné,
aby Město Dubá zůstalo i nadále vlastníkem tohoto
pozemku. Je doporučeno záležitost případně řešit
nájemní smlouvou s podmínkou umožnění přístupu
a příjezdu veřejnosti.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement,
T. Novák, E. Jelenová)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0
5c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě projednávání písemné žádosti – složka č. 16/19, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje části městské nemovitosti – pozemku: poz. parcely parcelní číslo 175/1, ostatní plocha (neplodná půda), o výměře cca 900
m2, v obci Dubá, katastrální území Heřmánky.
Přesná výměra a rozsah pozemku budou upřesněny geometrickým plánem. Jedná se o pozemek
navazující na nemovitosti ve vlastnictví žadatele
u stavby čp. 10 v části obce Heřmánky. Předmětná
část pozemku je z hlediska využití pro Město Dubá
nepotřebná. Bližší podmínky prodeje budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement,
T. Novák, E. Jelenová)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0
5d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě projednávání písemné žádosti – složka č. 17/19, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje městských nemovitostí – pozemků: části poz. parcely parcelní číslo 1250/1, ostatní plocha (ostatní komunikace), o výměře cca 250
m2, a pozemkové parcely parcelní číslo 1250/14,
zahrada, o výměře 24 m2, v obci Dubá, katastrální
území Korce. Přesné výměry a rozsahy pozemků
budou upřesněny geometrickým plánem. Jedná se
o pozemky navazující na nemovitosti ve vlastnictví
žadatele u stavby čp. 18 v části obce Korce. Předmětné pozemky jsou z hlediska využití pro Město
Dubá nepotřebné. Bližší podmínky prodeje budou
uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement,
T. Novák, E. Jelenová)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0
5e) NESCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě projednávání písemné žádosti – složka č. 19/19, vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje městských nemovitostí – pozemků:
části pozemkové parcely parcelní číslo 443/2, ostatní plocha (jiná plocha), a části pozemkové parcely
parcelní číslo 450/2, trvalý travní porost, o celkové
výměře cca 60 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Jedná se o pozemky, které jsou součástí
komplexu veřejně přístupných městských pozemků
na sídlišti Na Výsluní v části obce Dubá, a proto je
vhodné, aby Město Dubá zůstalo i nadále vlastníkem těchto pozemků. Pozemky budou i nadále využívány jako veřejné prostranství.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement,

T. Novák, E. Jelenová)

proti schválení: 0 zdrželo se: 0

5f) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě projednávání písemné žádosti – složka č. 20/19, vyhlášení a zveřejnění
záměru prodeje části městské nemovitosti – pozemku: pozemkové parcely parcelní číslo 694/1,
ostatní plocha (neplodná půda), o výměře cca
120 m2, v obci Dubá, katastrální území Dražejov
u Dubé. Přesná výměra a rozsah pozemku budou
upřesněny geometrickým plánem. Jedná se o pozemek navazující na nemovitosti ve vlastnictví žadatele. Předmětná část pozemku je z hlediska využití pro
Město Dubá nepotřebná. Bližší podmínky prodeje
budou uvedeny ve zveřejněném záměru.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement,
T. Novák, E. Jelenová)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0
5g) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě projednávání písemné žádosti v rámci narovnání vzájemných vlastnických
vztahů, směnu nemovitostí – pozemků (záměr
byl již vyhlášen a zveřejněn, složka č. 4/19), takto:
podle vypracovaného geometrického plánu z vlastnictví Města Dubá směnit pozemkovou parcelu parcelní číslo 91/3, ostatní plocha (jiná plocha), o výměře 343 m2, a pozemkovou parcelu parcelní číslo
91/4, ostatní plocha (jiná plocha), o výměře 6 m2,
v obci Dubá, katastrální území Dubá, za pozemek
z vlastnictví xxx, tj. pozemkovou parcelu parcelní
číslo 89/16, ostatní plocha (ostatní komunikace),
o výměře 211 m2, včetně stavby betonové komunikace na tomto pozemku, v obci Dubá, katastrální
území Dubá. Vzhledem k tomu, že směňované nemovitosti jsou téměř stejné hodnoty, bude tato směna provedena bez dalšího finančního vyrovnání.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement,
T. Novák, E. Jelenová)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0
5h) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva změnu usnesení Zastupitelstva Města
Dubá č. 4d-6/2018 ze dne 21. června 2018 týkající se prodeje městských nemovitostí – pozemků včetně porostů subjektu Silver Age,
z.s. S ohledem na nutnost úpravy geometrického
plánu se mění rozsah prodávaných pozemků, výše
kupní ceny a termín podpisu kupní smlouvy následovně. Předmětem prodeje podle nového geometrického plánu jsou pozemky: část pozemkové parcely parcelní číslo 117/1 (díly A, F), ostatní plocha
(jiná plocha), o výměře 1 225 m2, část pozemkové
parcely parcelní číslo 117/10 (díl D), ostatní plocha
(neplodná půda), o výměře 93 m2, pozemková parcela parcelní číslo 117/11 (díl celá), ostatní plocha
(neplodná půda), o výměře 306 m2, a část pozemkové parcely parcelní číslo 3005/7 (díl B), ostatní
plocha (jiná plocha), o výměře 21 m2, v obci Dubá,
katastrální území Dubá.
Kupní cena je stanovena ve výši 182 000,- Kč
plus 21% DPH. Termín podpisu kupní smlouvy
a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do 30.
června 2021. Ostatní schválené podmínky původního
citovaného usnesení zůstávají v platnosti i nadále.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement,
T. Novák, E. Jelenová)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0
5i) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě projednávání písemné nabídky – složka č. 18/19 v rámci ucelení pozemků,
odkoupit do vlastnictví Města Dubá nemovitost
– pozemek: pozemkovou parcelu parcelní číslo
580, ostatní plocha (ostatní komunikace), o výměře
2 345 m2, v obci Dubá, katastrální území Heřmánky. Jedná se o část tzv. Staré Husí cesty, tedy

komunikace, která bezprostředně v celé své délce
těsně navazuje na druhou část městské komunikace
na pozemku pozemkové parcele parcelní číslo 1211,
katastrální území Dřevčice. Katastrální hranice mezi
katastrálními územími Heřmánky a Dřevčice tuto komunikaci v celé její délce dělí na dvě části.
SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva v této souvislosti uzavřít Kupní smlouvu
mezi společností London Finance and Investment
Corporation a.s., IČ 26031621, se sídlem Praha,
zastoupená společností fondrealit.cz, IČ 24181013,
se sídlem Praha (strana prodávající) a Městem Dubá
(strana kupující). Kupní cena je stanovena ve výši 59
000,- Kč, se splatností nejpozději do deseti dní po podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí na příslušný katastrální úřad.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement,
T. Novák, E. Jelenová)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0
5j) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a Smlouvu o právu provést
stavbu číslo IP-12-4008799/VB01, CL-Dubá, ppč.
802/2, přípojka NN, mezi Městem Dubá (budoucí strana povinná) a společností ČEZ Distribuce,
a.s., Děčín (budoucí strana oprávněná), která se
týká umístění a provozování nového zařízení distribuční soustavy – uložení zemního kabelového
vedení NN v rozsahu cca 109 běžných metrů, na
částech městských nemovitostí – pozemků pozemkových parcel parcelní čísla 810, 2985/2 a 3021/2,
v obci Dubá, katastrální území Dubá. Jednorázová finanční náhrada za zřízení práv odpovídajících
věcnému břemeni služebnosti je sjednána v souladu s ceníkem Města Dubá ve výši 15 450,- Kč bez
DPH. Budoucí strana oprávněná hradí všechny související poplatky.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement,
T. Novák, E. Jelenová)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0
5k) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby číslo IE-12-4004236/VB/21, CL_Zakšín
– rek. NN k čp. 4, CAPEX17, mezi Městem Dubá
(budoucí strana povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín (budoucí strana oprávněná),
která se týká umístění a provozování nového zařízení distribuční soustavy – uložení zemního kabelového vedení NN v rozsahu cca 202 běžných metrů, na částech městských nemovitostí – pozemků
pozemkových parcel parcelní čísla 846/1, 846/3,
846/4, 879/3, 908 a 1170/1, v obci Dubá, katastrální území Zakšín.
Jednorázová finanční náhrada za zřízení práv
odpovídajících věcnému břemeni služebnosti je
sjednána v souladu s ceníkem Města Dubá ve výši
14 400,- Kč bez DPH. Budoucí strana oprávněná
hradí všechny související poplatky.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement,
T. Novák, E. Jelenová)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0
5l) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti
uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu provést stavbu
číslo IP-12-4009642/VB01, CL_Dubá Zátyní E5, přípojka NN, mezi Městem Dubá (budoucí strana povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín
(budoucí strana oprávněná), která se týká umístění
a provozování nového zařízení distribuční sousta-

vy – uložení zemního kabelového vedení NN v rozsahu cca 2 bm, na částech městských nemovitostí
– pozemků poz. parcel parc. čísla 195/3 a 195/18,
v obci Dubá, katastrální území Zátyní. Jednorázová finanční náhrada za zřízení práv odpovídajících
věcnému břemeni služebnosti je sjednána v souladu s ceníkem Města Dubá ve výši 10 040,- Kč bez
DPH. Budoucí strana oprávněná hradí všechny související poplatky.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement,
T. Novák, E. Jelenová)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0
5m) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva na základě předložené písemné žádosti uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské
sítě na akci „Dubá – Zátyní odkanalizování čp. 39“,
mezi Městem Dubá (budoucí strana povinná) a xxx
)budoucí strana oprávněná), která se týká zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav podzemního vedení – kanalizační potrubí v rozsahu cca 0,7
běžných metrů, na části městské nemovitosti – pozemku pozemkové parcele parcelní číslo 195/3,
v obci Dubá, katastrální území Zátyní. Jednorázová finanční náhrada za zřízení práva odpovídající
věcnému břemeni služebnosti je sjednána v souladu
s ceníkem Města Dubá ve výši 1 000,- Kč bez DPH.
Budoucí strana oprávněná hradí všechny související poplatky.
pro schválení: 10 (I. Žalovičová, M. Fuxa, A. Ložková, V. Matějková, J. Fliegel, M. Šimonová, H. Středová, J. Klement,
T. Novák, E. Jelenová)
proti schválení: 0 zdrželo se: 0
6) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ předložený závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj za rok
2018, viz příloha.
7) VZALO NA VĚDOMÍ informace týkající se:
– poděkování Základní škole Dubá za velice vydařenou školní akademii, která proběhla ve středu
dne 19. června 2019 v letním kině v Autokempu
Nedamov
- 15. ročníku Pohádkového „Zvířátkového“ lesa,
který pořádala Mateřská škola Dubá v sobotu dne
25. května 2019
- pozvání na Letní slavnosti Města Dubá, které se
budou konat v sobotu dne 6. července 2019
- pozvání na Sportovní hry v Nedamově, které se
budou konat v sobotu dne 20. července 2019
- pozvání na 25. ročník Mezinárodních jazzových
dnů Dubá – Nedamov, který se bude konat v letním kině Autokempu Nedamov ve dnech 9. a 10.
srpna 2019 (pátek a sobota)
- pozvání na II. ročník Dubského dřevosochání v Nedamově, které se bude konat od pondělí do soboty
ve dnech 9. až 14. září 2019
- pozvání na Dny Evropského dědictví u Sušárny
chmele v Dubé, které se budou konat v sobotu dne
14. září 2019
- získaných dotací Městem Dubá, jako jsou např.
dotace na realizaci víceúčelového hřiště v Dubé, nebo
na akci Dubské Švýcarsko – systém odpočívadel
s informačními panely o kulturně-historickém
a přírodním dědictví krajiny.
Ing. Irena Žalovičová, starostka
Martin Fuxa DiS., místostarosta

Příští veřejné zasedání
se bude konat
19. září v Dubé
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VZPOMÍNÁME...
ÚMRTÍ
Jakubíček Eduard, Dubá

Dne 15.července 2019 uplyne již 27 let od chvále, co nás
navždy opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček pan
FRANTIŠEK PACEK z Dřevčic. S láskou stále vzpomínají
manželka, děti a vnoučata.

Za všechnu lásku a péči Tvoji co vděkem dnes Ti můžeme
dát? Hrst krásných květů na hrob a pak jen vzpomínat.
Dne 24. července 2019 tomu budou smutné 4 roky, co
nás navždy opustil můj milovaný manžel, náš tatínek,
dědeček, pradědeček, bratr, strýc a kamarád pan JOSEF
CHRAMOSTA z Vrchovan. S láskou stále vzpomínají manželka, děti s rodinami a snacha Jana s dětmi. Kdo jste ho
znali, vzpomeňte s námi. Děkujeme.
Dne 24. července 2019 uplyne první smutný rok od chvíle, kdy nás navždy
opustila milovaná HELENA BERÁNKOVÁ z Chlumu. Kdo jste ji znali a měli rádi,
věnujte jí prosím tichou vzpomínku. S láskou stále vzpomíná manžel a dcery
s rodinami

Z městské matriky

JUBILEA

Adamec Eman, Dřevčice
Beneš Jindřich, Dubá
Mojteková Irena, Dubá
Kolomazník Ladislav, Dubá
Jakušová Věra, Dubá

80 let
83 let
75 let
70 let
80 let

Srdečné blahopřání
Dne 17. července 2019 oslaví moji rodiče,
manželé Banertovi z Horek neuvěřitelných
a krásných padesát let od své svatby.
Z celého srdce jim k jejich Zlaté svatbě
přejeme jen to nejlepší, především pak
mnoho štěstí a spoustu dalších let společně
prožitých ve zdraví.
Vše nejlepší vám oběma přeje syn Radovan
s rodinou.

Ordinace praktického lékaře

Vážení klienti, rádi bychom, aby se nám „nemíchali zdraví s nemocnými“ (pokud možno), a abyste čekali co nejkratší dobu. Proto
rozdělujeme ordinační dobu na určenou pro nemocné (neobjednané) a objednané (prohlídky viz níže).
Prosíme, na následující vyšetření se objednávejte:
- preventivní prohlídka
- prohl. na řidičský/zbrojní průkaz
- diabetická prohlídka
- vyšetření pro pojišťovnu/OSSZ
- prohlídky do zaměstnání
- ostatní prohl. a lékař. vyšetření
Kontakt: tel. 487 870 386, mobil: 728 269 590
e-mail: ordinaceduba@seznam.cz
Ordinační hodiny:
pondělí
7.30 - 11.00 h.
nemocní (neobjednaní)
po 11 hodině
objednaní (prohlídky)

Dne 24. července 2019 tomu bude 10 let od chvíle, kdy
nás navždy opustil pan Jiří Efler z Dubé. Kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi. Stále vzpomíná manželka
s rodinou.

Dne 27. července 2019 uplyne smutný rok od okamžiku, kdy nás navždy opustil
pan JIŘÍ PAVLÍK z Dubé. S láskou stále vzpomíná manželka, děti, maminka
a celá rodina.

úterý

14.00 - 16.00 h.
16.00 - 18.00 h.

nemocní (neobjednaní)
objednaní (prohlídky)

středa

7.30 - 11.00 h.
po 11 hodině

nemocní (neobjednaní)
objednaní (prohlídky)

čtvrtek

7.30 - 10.00 h.
po 11 hodině

objednaní (diabetici)
nemocní (neobjednaní)

pátek

7.30 - 11.00 h.
po 11 hodině

nemocní (neobjednaní)
objednaní (prohlídky)

Příjem posledních pacientů 30 minut před koncem ordinační
doby. Návštěvy lékaře u pacientů provádíme po domluvě mimo ordinační hodiny.

Lékárna v Dubé - ZMĚNA
Provozovatel: Českolipská lékárenská společnost, s. r. o.

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

–
–
–
–
–
–

12,00
18,00
12,00
12,00
14,00
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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Dne 25. 5. 2019 od 12:15 do 13:18 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 v počtu 1 + 3 k dopravní nehodě motorkáře na komunikaci I/9 (54,9
km). Zraněnému, který se s motocyklem nacházel
mimo vozovku, byl při vědomí a stěžoval si na bolesti
nohy a ruky, bylo poskytnuto předlékařské ošetření.
Na místo dorazila zdravotnická záchranná služba
a jednotka HZS stanice Doksy. Letecká záchranná služba musela být k místu přistání naváděna.
Motocykl byl zajištěn proti možnému vzniku požáru
a uniklé provozní kapaliny byly zasypány sorbentem.
Jednotka vypomohla záchranářům s dalším ošetřením a následným transportem raněného do vrtulníku.
Po domluvě s velitelem zásahu se pak vrátila na
základnu.

Dne 26. 5. 2019 od 18:58 do 21:58 hodin byla
jednotka operačním střediskem s technikou CAS 25
v počtu 1 + 5 vyslána k technické pomoci do Chlumu,
kde naprasklá koruna vzrostlého stromu hrozila
pádem na garáž. Pro nepřístupnost a velkou výšku
stromu byla povolána plošina z HZS Česká Lípa.
Na místo dorazila také jednotka HZS stanice Doksy.
Nebezpečná část stromu byla postupně z plošiny
rozřezána. Po úklidu techniky se jednotka vrátila na
základnu.
Dne 27. 5. 2019 od 15:11 do 15:35 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 v počtu 1 + 3 k úniku
ropných produktů na komunikaci I/9 (na 48,1 až
48 km). Na vozovce byl zjištěn cca 500 m dlouhý
pruh oleje, a to i v nebezpečné zatáčce. Zasažené
místo bylo zasypáno sorbentem. Na místo dorazila
jednotka HZS stanice Doksy. Po domluvě s velitelem
zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.
Dne 28. 5. 2019 od 01:03 do 01:26 hodin byla
jednotka operačním střediskem s technikou CAS 25
v počtu 1 + 3 vyslána k technické pomoci k odstranění stromu spadlého na komunikaci II/270 (na 1,1
km). Jednotka strom rozřezala, odklidila a provedla
úklid vozovky. Na místo události byla vyslána také
jednotka HZS stanice Doksy.
Dne 28. 5. 2019 od 11:02 do 12:31 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 a Nissan Patrol v celkovém počtu 5 členů jednotky na žádost Policie ČR
pomoci s pátráním po pohřešované osobě. Jednotka
prohledávala určenou oblast v katastrálním území
Dubé. Po obdržení informace, že se pohřešovaný
našel, byla pátrací akce zrušena a jednotka se vrátila
na základnu.

Přehled zásahů JPO II/1
SDHO Dubá
varovaném motocyklu bylo provedeno protipožární
opatření a dále vypomohla jednotka s transportem
zraněného do sanitního vozu.
Dne 6. 6. 2019 od 19:43 do 20:11 hodin vyjela jednotka s technikou CAS 25 v počtu 1 + 3 k technické
pomoci k odstranění stromu spadlého na komunikaci
III/25932 (4,8 km). Jednotka strom rozřezala, provedla úklid vozovky a vrátila se zpět na základnu.
Dne 8. 6. 2019 od 12:35 do 13:31 hodin byla
jednotka operačním střediskem s technikou CAS 25
v počtu 1 + 3 vyslána k dopravní nehodě motorkáře
na komunikaci I/9 (43,3 km). Zraněný si stěžoval na
bolesti v oblasti levého ramene. Bylo mu poskytnuto
předlékařské ošetření a nasazen krční límec. Na
místo dorazila zdravotnická záchranná služba, policie
a jednotka HZS stanice Doksy. Letecké záchranné
službě bylo třeba pomoci se zajištěním přistání. Jednotka vypomohla s transporem zraněného do sanity,
která jej převezla k vrtulníku.
Dne 10. 6. 2019 od 16:49 do 20:02 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 32 T148 I. a T148 II.
v celkovém počtu 6 členů k požáru lesa u obce
Vojetín. Jednotka po příjezdu na místo započala s
výpomocí při hasebních pracích a oběma vozy zásobovala vodou cisternu, která již na místě zasahovala.
Celkem bylo spotřebováno 19.800 litrů vody. Po likvidaci požáru se jednotka vrátila na základnu.
Dne 11. 6. 2019 od 15:58 do 17:05 byla jednotka
operačním střediskem s technikou CAS 25 v počtu
1 + 4 vyslána k technické pomoci do Chlumu, kde
hrozil pád poškozené části koruny na garáž. Na
pomoc byla přivolána plošina z HZS Česká Lípa
a na místo dorazila také jednotka HZS stanice Doksy.
Nebezpečná část stromu byla z plošiny postupně
odřezána a po úklidu techniky se jednotka vrátila na
základnu.
Dne 12. 6. 2019 od 11:50 do 12:27 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 v počtu 1 + 3 Na Výsluní v Dubé k technické pomoci. Bylo třeba otevřít
byt, ve kterém se nacházela starší žena, která se
neozývala. Poté, co se hasičům podařilo se ženou
navázat komunikaci, bylo vyrozuměno operační
středisko, rozlomena klíčová vložka ve dveřích a
jednotka vnikla do bytu. Ženě byla přivolána zdravotnická záchranná služba jíž byla předána do péče.
Na místě byla přítomna také policie a jednotka HZS
stanice Doksy.

kaci III/27325 za Nedamov, kde byl řidičem autobusu
nahlášen strom hrozící pádem na vozovku. Strom byl
postupně rozřezán, odstraněn a byl proveden úklid
komunikace.
Dne 12. 6. 2019 od 19:06 do 19:23 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 v počtu 1 + 5 k technické pomoci k odstranění stromu přes komunikaci
II/260 (na 1,3 km). Jednotka strom rozřezala a provedla úklid vozovky.
Dne 12. 6. 2019 od 19:36 do 20:00 byla jednotka
operačním střediskem s technikou CAS 25 v počtu
1 + 5 vyslána k technické pomoci k odstranění stromu
přes komunikaci III/2602 (na 2,1 km). Jednotka strom
rozřezala a provedla úklid vozovky.
Dne 15. 6. 2019 od 10:20 do 10:42 hodin vyjela
jednotka s technikou CAS 25 v počtu 1 + 3 k technické pomoci k odstranění stromu přes komunikaci
III/2705 (na 5,5 km). Jednotka strom rozřezala
a provedla úklid vozovky.
(mar)

Nový defibrilátor

Dubští hasiči získali od Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje do své výbavy defibrilátor. Nově jej budou moci používat v případě
zásahů, při nichž je třeba u pacientů obnovit srdeční činnost při její zástavě. Pětihodinové školení, během kterého se tento AED přístroj (automatický externí defibrilátor) učili pod dohledem
záchranářů používat, absolvovalo deset členů
JPO II/1 SDHO Dubá. Během školení si všichni
vyzkoušeli, jak se pomocí defibrilátoru vykonává
základní neodkladná resuscitace nejen u dospělých, ale i u dětí. Díky novému vybavení zásahového vozu dokáže naše jednotka lépe zajistit
oživování ještě před příjezdem zdravotníků.
(mar)

Dne 12. 6. 2019 od 15:45 do 16:05 hodin byla
jednotka operačním střediskem s technikou CAS 25
v počtu 1 + 5 vyslána k technické pomoci na komuni-

Dne 31. 5. 2019 od 16:55 do 17:41 hodin byla
jednotka operačním střediskem s technikou CAS 25
v počtu 1 + 4 vyslána k dopravní nehodě, při níž došlo na komunikaci I/9 (44,8 km) ke střetu motorkáře
s traktorem a osobním vozidlem. Zraněný motorkář
si stěžoval na bolesti ruky, bylo mu poskytnuto předlékařské ošetření, nasazen krční límec a vakuová
dlaha. Na místo dorazila zdravotnická záchranná
služba, policie a jednotka HZS Česká Lípa. Na ha-
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Zajímavosti

Přírodní koupaliště v areálu Autokempu Nedamov
je známé svým příjemným prostředím, kvalitním
zázemím a dobrým koupáním. Na své si tu přijdou
také rybáři. Černý rybník má ale i bohatou historii,
která sahá nejméně do 16. století, jak dokládá
data ce, kterou zmiňuje Miroslav Kolka v publikaci
Technická zařízení na vodní pohon v Dubé, Doksech
a okolí. V této publikaci si lze přečíst podrobnou
historii a technické údaje o Černém mlýně, stojícím
nedaleko rybníka.
Samotný Černý rybník byl součástí vrchnostenských
pozemků, náležících k novoberštejnskému panství.
Voda z něj zčásti napájela náhon, vedoucí k Černému
mlýnu, ale také štolou vytesanou ve skalním bloku
tekla směrem k Šibeničnímu mlýnu v Rozprechticích.
Rybník samozřejmě sloužil i k chovu ryb. A později
i ke koupání. Ovšem první dřevěné převlékací
kabinky stály na pilotech nad vodou vedle skály na
severní straně rybníka, a to již na počátku 20. století.
Pamětníci vzpomínají na sedátka, vytesaná do skály,

Černý rybník

na kterých se děti na slunci vyhřívaly, když zmrzlé
vylezly z vody. Podle pamětníků bývala jižní strana
rybníka, kde se dnes nachází pláž, zarostlá rákosím
a mlynář z Černého mlýna tam měl postavené
molo, ze kterého krmil ryby. Jinak ale na pozemcích
v místech dnešního autokempu byla pole a louky,
patřící k areálu statku čp. 26, ze kterého se dodnes
zachovala jen stodola. Obytná budova statku stála
před stodolou, byl to jednopatrový mohutný dům
s mansardovou střechou. Koncem 18. a začátkem
19. století statek vlastnila rodina Tschernatchů.
Toto poněkud nezvyklé jméno se vyskytuje
v matrikách v různém pravopise, například Czernatsch či Tschürnatsch. Jeho nositelé žili kromě
Nedamova také na dalších místech Dubska. Statkář
Anton Tschernatsch zemřel roku 1819 v 59 letech na
úbytě, dva malé synky pohřbil jako miminka, zbyla
dcera Elisabeth, která si vzala Wenzela Jarsche
z Velešic u Štětí a zemřela krátce po tom, co se jí
narodil syn Joseph, který pak statek zdědil. Nedožil
se ale víc jak padesáti let. Velmi mladí zemřeli i jeho
synové, Anton a Ferdinand, a také malá Ferdinandova
dcerka. Zdá se, že v domě příliš štěstí nesídlilo.

V roce 1945 nebyl už dům v nejlepším stavu
a dosídlenci, kteří se v něm usadili, nedokázali
tak velký dům opravit. Raději zažádali o jiný příděl
a odstěhovali se. Dům čp. 26 byl nakonec zbořen,
zůstala stát jen stodola, která ale také měla před
několika lety namále. Naštěstí byla opravena a nyní
slouží pro potřeby autokempu.
Na počátku 70. let vznikl na pozemcích, původně
náležejících k domu čp. 26, rekreační areál, u vody
byla zřízena pláž a vybudováno letní kino. Když
byla v roce 1974 obec Nedamov připojena k Dubé,
koupaliště se dostalo do správy Komunálních služeb
města Dubá. V propagačním materiálu z toho roku
stojí, že je zde písečná pláž, slunko po celý den,
půjčovna loděk, širokoúhlé letní kino, občerstvení
a telefon k použití.
V posledních letech se areál autokempu, který
dodnes zůstal v majetku města Dubá, dočkal mnoha
oprav, postavili se zde nové objekty a sportoviště,
v provozu je stále i letní kino. A stejně jako před
mnoha lety nabízí areál u Černého rybníka písečnou
pláž, slunce, občerstvení a pravou letní pohodu.
myš

Přes Obrok na Starou Husí

Na cyklovýlet, dlouhý 27 km, vyjedeme z Dubé
silnicí směrem na Tuhaň. Mineme křížový kámen
před odbočkou na bývalé letiště, na křižovatce, kde
doprava odbočuje silnice k Zátyní, pokračujeme rovně do Pavliček, kde si můžeme všimnout některých
pěkných ukázek lidové architektury. Před výjezdem
z obce odbočíme doprava na úzkou silničku se závorou, tak zvanou Panelku. Vede tudy cyklotrasa 0058.
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Přijedeme ke studánce s pitnou vodou, nalevo
vidíme domek. O něco dál se asfaltový povrch mění
na skutečnou cestu z panelů. Mineme žlutě značenou
odbočku k Čapu, posléze doprava odbočuje zeleně
a modře značená cesta k Obroku a k přírodní rezervaci Kostelecké bory. Pokračujeme po Panelce,
doprava odbočuje značená ostře stoupající pěšina
k Čapu. Panelka se několikrát stočí a na rozcestí
odbočíme na zpevněnou cestu doleva. Označení
cyklotrasy 0058 bohužel chybí.
Stoupáme po cestě lesem až k místu, kde se
cyklotrasa křižuje se zeleně značenou lesní cestou.
Pak již sjíždíme po zpevněné cestě dolů k Obroku.
U výjezdu na silnici si můžeme všimnout pomníku
profesora Julia Komárka. Na silnici se dáme doprava.
Po pouhém kilometru dojedeme do Domašic. Odtud
pokračujeme dál po silnici, projíždíme mezi lesy,
mineme opravenou kapličku s obrazem sv. Kryštofa
a na křižovatce odbočíme doprava.
Silnice opět vede mezi lesy, vyjedeme mezi pole
ke křižovatce u Skalky. Doleva bychom se dostali do
Ostrého a do Úštěku, rovně do Kravař, my odbočíme
doprava do osady Skalka. Dojedeme k rozcestí, kde
rovně vede cesta do Hvězdy, my se ale dáme vpravo

po červené turistické značce a zároveň cyklotrase
0058, jejíž označení zde opět chybí. O něco dále se
můžeme občerstvit v sympatické Lesní hospůdce a
pak kolem vodojemu vyjedeme na Husí cestu. Bohužel zpočátku je vysypaná velkou vrstvou kamenů,
které cyklistům znepříjemňují jízdu.
Na rozcestí Nad Kravími doly neodbočíme po
modré, ale pokračujeme Husí cestou po červené.

O něco dále se červená značka od Husí cesty
odpojuje, ale my jedeme dál v přímém směru. Celá
trasa Husí cesty vede krásnými lesními scenériemi
s množstvím skalních útvarů, pokochat se můžeme
výhledem na Vlhošť i si odpočinout v turistických
přístřešcích.

Mineme fiktivní pomník Járy Cimrmana a dojedeme k rozcestí, kde doprava dolů odbočuje neznačená
lesní cesta do Komářího dolu a o pár kroků dál odbočuje červeně značená pěšina jen pro pěší, která vede
po hraně skal nad Komářím dolem.
My ale pojedeme dál po Husí cestě až k místu,
kde rovně vede žlutě značená Stará Husí cesta,
kdežto červeně značená Husí cesta zahýbá vpravo.
Podíváme se, jak obnovená Stará Husí cesta po
několika letech vypadá. Dáme se tedy po žluté turistické značce, v místech, kde se lesní cesta změní
v pěšinu, jedeme opatrně, nebo kolo vedeme. Můžeme se kochat nejen pěknými výhledy do krajiny
– orientaci nám usnadní cedulky s pojmenováním
kopců na obzoru – ale především krásně prospívajícími mladými ovocnými stromky. Alej získala ocenění
alej roku 2017.
Vyjedeme na cestu od Butterbergu a po ní se
dostaneme k silnici, kde se dáme doprava. Mineme
obnovený kříž na kamenném soklu a dojedeme
do Dřevčic. I zde se můžeme občerstvit a také si
prohlédnout zrestaurovaný kamenný podstavec

PLACENÁ INZERCE

PALIVOVÉ DŘEVO DEŠTNÁ
nabízí:
MĚKKÉ DŘEVO
ŠTÍPANÉ
TVRDÉ DŘEVO
ŠTÍPANÉ

1
1
1
1

prmr
prmr
prmr
prmr

za
za
za
za

700,- Kč
900,- Kč
1.100,- Kč
1.300,- Kč

Doprava možná, lze i vlastní.

kontakt: 723 258 285

s reliéfem sv. Jan Nepomuckého. Další opravený
kamenný podstavec s křížkem mineme při výjezdu
z Dřevčic. Po silnici se vrátíme do Dubé.
myš

DOVOLENÁ V ORDINACI
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
Kdy čerpáme řádnou dovolenou v létě?
Bude zavřeno:
29. července - 2. srpna
2. - 6. září 2019
V akutních případech zastupuje:
MUDr. Petr Cedrych

Zahrádky 77, tel: 487 877 426, 773 973 365
ordinační hodiny:
pondělí a čtvrtek: 7:00 - 12:00 hodin
úterý: 15:00 - 18:00 hodin (sudé týdny)
Náměstí 111 - Kravaře , tel. 487 868 217
ordinační hodiny:
středa: 7:15 - 10:30
pátek: 7:15 - 12:00

DOVOLENÁ V ORDINACI
DĚTSKÉ LÉKAŘKY

Z důvodu čerpání dovolené bude ordinace
uzavřena ve dnech 1. 7. - 12. 7. 2019
a 26. 8. - 30. 8. 2019
Zástup: MUDr. Střelcová, Dětské středisko
Tovární vrch Doksy
tel. 732 618 155

ZUBNÍ POHOTOVOST

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

Úroveň odvádění a způsob nakládání s odpadními
vodami často vypovídá o kulturním, technickém
a ekonomickém stupni rozvoje dané společnosti.
Prvním pokrokem v oblasti nakládání s odpadními
vodami v historii lidstva bylo uvědomění si souvislosti
mezi odpadní vodou a možností šíření epidemií,
které vedlo k pokusům o odvádění odpadních vod
do vod povrchových (moře, řeky nebo čisticí rybníky).
Zdrojem pitné vody byly tehdy především studně,
proto bylo vypouštění splašků do povrchových
vod v dané situaci nejjednodušším řešením. A tak
se problém s odpadními vodami přenesl z měst
a sídelních útvarů do potoků, řek a moří.
K prvním sociálním zařízením dochovaným
na našem území patřily prevéty, které sloužily
k odvádění fekálií na hradech. V podstatě se
jednalo o suchý záchod umístěný tak, aby z něj
odpady vytékaly na hradby a tím napomohly
ztížit nepřátelským útočníkům dobývání hradu.
V měšťanských domech se výkaly soustřeďovaly do
nádob a vylévaly z oken přímo na ulici. Od 13. století
sloužily ve městech pro ukládání veškerých odpadů
z domácností odpadní jímky. Byly to jámy umístěné v
zadní části dvora s dřevěným pažením a vrstvou jílu
proti průsaku do země.
Jímky byly zakryty jednoduchou dřevěnou
konstrukcí uvnitř se stolicí nebo pouze s prknem.
Vyskytovaly se stolice i s více otvory pro větší
počet osob. Od 14. století podléhaly odpadní jímky
hygienicko-stavebním předpisům. Na venkově byly
záchody součástí hnojiště. První doložená zmínka
o kanalizaci je z roku 1310 u domu hradčanského
probošta v Praze, který se nacházel v dnešní
Nerudově ulici. Úřad čističe městských struh byl
zaveden v roce 1340.
Čištění ulic, záchodů a jímek prováděli lidé
společensky stavění na úroveň katova pacholka pod
označením purganates cloacas. Kuriózní způsob
hromadného vývozu pražských jímek představovalo
použití sudů naplněných obsahem žump proti
obráncům Karlštejna roku 1422, které bojovníci vrhali
praky proti hradu.
Teprve v 15. století se stal záchod součástí
budovy byl umístěn na pavlači nebo na schodišti.
Odpad se dostával po dřevěných skluzech do
jímky nebo byl odváděn samospádem do vodoteče
otevřenými svodnicemi v ulicích. Svodnice sloužily
zároveň i k převádění dešťových vod. V místech s
nedostatečným spádem byly budovány již zmíněné
jímky, vyvážené v dřevěných sudech za město. Voda
se v nezpevněných svodnicích zčásti vsakovala do
země a za teplého počasí docházelo k částečnému
odpařování. To způsobovalo zamoření ovzduší
středověkých ulic, především v letním období.
Hygienické problémy a šíření epidemií nutily
konšely měst k vydání nařízení o prohlubování
svodnic, jejich zakrývání a převádění splašků
nejkratší cestou do toku. Zlepšení situace v úpravě
a čistotě ulic přineslo jejich postupné dláždění
a pravidelné čištění. I přesto byla úmrtnost
způsobená používáním nekvalitní vody z vodovodu a
znečištěním studen z blízkých žump v Praze na konci
18. století vysoká.
Koncem 19. století byla technická vybavenost na
celém území Království českého odrazem struktury
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osídlení. Vodovody a kanalizace se stavěly jen pro
měšťanské domy, kanalizační stoky byly zděné,
u větších profilů vejčité nebo oválné. Nejrychlejší
rozvoj čistírenství byl zákonitě zaznamenán
v zemích, které měly v 19. století nejvíce problémů
s rostoucím průmyslem a koncentrací obyvatelstva,
tedy v Anglii a Americe. Opakované hygienické
problémy v anglických městech (epidemie cholery
v Londýně v 60. letech 19. století) a zvýšené nároky
spotřeby vody prudce se rozvíjejícího průmyslu
vedly k nutnosti systematicky se zabývat kvalitou
a využíváním povrchové vody a dále ovlivňováním
podzemní vody vodou povrchovou.

V roce 1865 byla založena první Royal Commision
on River Pollution, jejíž činnost vedla k vydání zákona
na ochranu řek před znečištěním. Přijetí samotného
zákona nemělo velký vliv na kvalitu vody, protože
zatím nebyly technické prostředky, jak řeky účinně
chránit.
Druhou významnou komisí, ustavenou v roce
1898, byla Royal Commision on Sewage Disposal. Tato komise si vzala za svou především
koordinaci prací, které směřovaly k rozpoznání
faktorů ovlivňujících kvalitu vody v povrchových
vodách. Jedním z výsledků je například metoda pro
hodnocení biologického znečištění doporučená roku
1908 (používaná dodnes) a návrhy biologického
čištění odpadních vod pomocí zkrápěných biofiltrů,
které představují nejstarší inženýrské řešení likvidace
odpadních vod.
Mezi první tohoto typu uvedené do provozu
v Rakousku-Uhersku je biofiltr pro město Mödling
u Vídně (1904) a biofiltr u hotelu Radium Kurhaus
v lázních Jáchymov (1910, dnes Radium Palace).
Z hlediska legislativních nástrojů bylo výrazným
posunem stanovení britských královských standardů,
tzv. 30 : 20 standardu (30 mgNL/l a 20 mgBSK /l),
5
pro kvalitu vypouštěných odpadních vod v roce
1912. Za zlom ve vývoji čistírenských technologií
lze považovat objevení principu biologického čištění
odpadní vody aktivovaným kalem pány Lockettem,
Ardernem a Fowlerem v roce 1914. Autoři svůj patent
nezaregistrovali, což poté využila firma Activated
Sludge Co. Ltd., která díky svojí registraci úspěšně
bránila využívání patentu mimo Anglii po dobu jeho
platnosti do začátku 2. světové války.
Na evropském kontinentě se stokování a čištění
odpadních vod rozvíjelo nejvíce v Německu, kde
působila i řada anglických odborníků. Z našeho

pohledu bylo nesmírně důležité působení rodiny
Lindleyových. Sir William Heerlein Lindley nabídl
městské radě vypracování projektu odkanalizování
Prahy roku 1893. Díky prozíravosti plánu byl zajištěn
nerušený plošný rozvoj pražské aglomerace až
do druhé poloviny 20. století. Velkorysosti projektu
odpovídaly i investiční náklady 6,5 milionu zlatých.
Materiálem pro stavbu kanalizace byla zvolena cihla
(zvonilka). Bylo vypsáno výběrové řízení na dodávku
sedmi milionů cihel. V podmínkách bylo stanoveno
časové rozpětí dodávek do 15 měsíců. Výstavba na
hlavních částech páteřní kanalizace začala rokem
1897 a v roce 1914 již délka pražských stokových sítí
činila úctyhodných 135 305 metrů.
Lindleyův projekt zahrnoval i výstavbu kanalizační
čistírny odpadních vod v Bubenči. Stavba čistírny

započala 9. září 1901 a 27. června 1906 byl zahájen
zkušební provoz. Realizací projektu Praha předstihla
sídelní města tehdejšího Rakouska-Uherska. Vývoj
čistírenství u nás neustává ani po druhé světové
válce. V letech 1965-1967 je na Císařském ostrově
v Praze postavena a uvedena do provozu největší
aktivační čistírna ve střední Evropě. Impulsem pro
další rozvoj bylo vytvoření legislativy, přijetí zákona
o vodách v roce 1973.
V současné době jsou města nad 25 tisíc obyvatel
na území ČR zásobována z 96% vodou z vodovodů,
94% je odkanalizováno a 84% produkovaných
odpadních vod je čištěno. Úroveň čištění odpadních
vod je vyšší než v některých zemích EU (Belgie,
Itálie, Španělsko, Portugalsko, Řecko).

Zajímavosti
Nejstarší splachovací záchod archeologové vykopali
v knoìsském královském paláci na Krétě z období asi
3000 až 1500 let př.n.l. Kromě dřevěného sedátka
byl vybaven nádržkou na vodu, která se přiváděla
z cisteren na dešťovou vodu.
Další toalety, které aspirují na prvenství ve starobylosti, jsou splachovací toalety s poklopy v západní
Indii, 62 km od města Ahmedabad z let kolem 2500
př.n.l. Podle vědců měli ve staré Indii kolem roku
2500 před naším letopočtem lidé v každém domě
toaletu, ze které odváděl proud vody odpad do stoky
zakryté pálenými cihlami.
Zdroje: Čistírny odpadních vod (Jan Sojka),
Z historie odvádění a čištění odpadních vod (Jiří
Waner)

Proč vodu čistit?
Proč není čistá voda skutečně čistá?

Je to trochu absurdní tvrzení, ale i když je snaha
vodu přes různé filtry v čistírnách odpadních vod
zbavovat nečistot, stoprocentně se to nedaří.
Odborníci z Centra pro výzkum toxických látek
v prostředí (RECETOX) na Masarykově univerzitě
prokázali, že ve vodě zůstávají chemické látky,
které běžně spotřebováváme a jsou nám
k užitku – léky, nejrůznější čisticí prostředky
a třeba kosmetika. Ty se ve vodě beze zbytku
nerozpouštějí, ale ani je nezachycují filtry. Mezi
výše zmíněné látky patří například ethinylestradiol.
To je hormonálně aktivní látka, která je součástí
antikoncepce, se do vody dostává s močí žen.
Škodlivé je už i nepatrné množství, u ryb se
například prokázal vliv ethinilestradiolu na pohlavní
orgány. Dobře známá antibiotika vedou k postupné
odolnosti bakterií vůči jejich účinkům. Následky
si jistě dokážeme představit, pokud antibiotika
u vážně nemocného člověka nezaberou. Triclosan
je antibakteriální přísada v například v mýdlech.
Zatímco zpočátku byl považován za bezpečný,
pozdější studie na zvířatech prokázaly narušení
endokrinního systému, špatnou funkci jater, vznik
nádorů a narušení funkce štítné žlázy. Ve vodě byly
nalezeny například zbytky carbamazepinu, což je
lék, který berou epileptici. Odborníci z RECETOXu
říkají, že koncentrace, ve kterých se tyto látky
vyskytují, se mohou samy zdát zanedbatelné.
Jednotlivé chemikálie jsou pod bezpečnými limity.
Ale v přírodě vlastně nikdy samy nejsou, tvoří směsi
a nikdo neví, jak silný a nebezpečný vliv podobná
směs má, protože to nikdo nezměřil. Je už také
jasné, že tyto nebezpečné koktejly na člověka působí
dlouhodobě a přidávají se do něj další a další látky.
U nás je ve vodě vysoký výskyt zbytků antibiotik.
Například ta sulfonamidová našli badatelé v 83%
vzorků a obsahuje je dokonce 99 % vzorků říčních
a odpadních vod.

z rozsáhlého testování podzemních vod v letech
2013 až 2016. Ukázalo to rozsáhlé čtyřleté sledování
téměř sedmi stovek zdrojů. Ve zhruba polovině z 660
sond dokonce experti objevili více druhů těchto látek
a často ve větším množství, než doporučují limity pro
podzemní vodu. I kdyby však nyní všechny zdroje
pesticidů byly pod kontrolou, výsledek se dostaví
až po mnoha letech. Zejména v podzemních vodách
totiž znečištění zůstane dlouho, jejich čištění trvá
desetiletí. Některé chemikálie, například herbicid
pro kukuřici, atrazin nebo herbicid alachlor pro řepku
a zejména jejich metabolity, se i po deseti letech od
zákazu jejich použití vyskytují v podzemních a povrchových vodách. Státní zdravotní ústav metabolity
testoval a stanovil, že pokud obsah původních látek,
tedy pesticidů ve vodě vyhovuje původní normě, lze
tolerovat mnohonásobně vyšší množství metabolitů.
Zdravotníky k tomu donutil současný stav, kdy by
podle evropských norem velká část české pitné vody
musela být prohlášena za nevyhovující.
Technologie, které dokáží tyto látky degradovat
a eliminovat i případné škodlivé produkty jejich
rozkladu, jsou dostupné. Příkladem může být Švýcarsko, které v r. 2015 přijalo nový vodní zákon,
který vyžaduje, aby v období 2016–2040 bylo 100
největších, resp. nejdůležitějších ČOV v zemi (důležitých z hlediska ochrany švýcarských jezer) vybaveno
technologií s minimálně 80 % účinností odstraňování
12 vybraných látek ze seznamu. Ovšem švýcarská
vláda nejen nařídila, ale i vyčlenila příslušný fond,
který každé intenzifikované čistírně uhradí 75%
investičních nákladů na technologii tohoto „kvartérního“ čištění. Rovněž v Německu existují již některé
ČOV s touto technologií, ovšem většinou se jedná
o demonstrační projekt dotovaný z prostředků EU,
neboť jinak by se výše stočného musela zvýšit nad
obyvatelstvem akceptovatelnou úroveň.

a 138 kg BSK5/den. Odpadní vody jsou čerpány na
mechanický stupeň čistírny, který tvoří objekty ručně
stíraných česlí a lapače písku LPV 1000. Mechanicky
předčištěné odpadní vody jsou přiváděny na biologický stupeň čistírny sestávající ze sdruženého nadzemního prefabrikovaného objektu jehož součástí je
aktivační nádrž a dosazovací nádrž.
Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do
místní vodoteče. Vyhnilý kal je z usazovacích ná3
drží odváděn do kalojemu (objem WK 251,5 m )
a dále k odvodnění na typová kalová pole KP 1
(9 ks) - ruční vyklízení. Na kanalizaci je napojeno
58% obyvatel. Ostatní obyvatelé odvádějí splaškové
vody do žump s vyvážením na ČOV Dubá. Dešťové
vody jsou odváděny převážně jednotnou kanalizací do recipientu případně pomocí příkopů, struh
a propustků. Další části Dubé, dle této dokumentace,
kanalizaci nemají a o výstavbě se neuvažuje nebo
je posunuta za horizont roku 2015. Město Dubá,
s ohledem na svůj rozpočet, patrně revoluci v čištění
odpadních vod nepřinese. Nepomůže příliš ani Liberecký kraj, který má dotační program na ochranu vod
a rozvoj vodohospodářské infrastruktury, z něhož je
možné žádat peníze na obnovu a modernizaci či výstavbu kanalizací a vodovodů nebo náhradních zdrojů pitné vody, stavbu čistíren odpadních vod a také na
přípravu projektů. K dispozici je v něm „závratných“
18 milionů korun. Ti, kdo nemají možnost připojení na
stávající kanalizaci, mohou provést revoluci vlastní
– méně znečišťovat vodu, postavit domací čistírnu
odpadních vod, nebo jen vozit vlastní odpadní vodu
na ČOV a nevypouštět ji do lesa, či sousedovi na louku. Netuším, kdy vzniklo přísloví „kdo s čím zachází,
s tím také schází“, ale myslím, že platí pro všechny
lidi této planety…bez výjimky.
připravila Míša Bašová

Jak se čistí voda v Dubé?

A jak je to s mikroplasty?

Za mikroplasty se obecně považují plastové částečky menší než 5 milimetrů. Rozlišují se na primární
mikroplasty, které se do prostředí dostávají kvůli
lidské činnosti přímo, a na mikroplasty sekundární,
které vznikají rozpadem větších plastů. Vědci identifikovali tři hlavní zdroje primárních mikroplastů. Praní
syntetického prádla, při kterém se uvolňují miniaturní
mikrovlákna. Během jednoho pracího cyklu se z fleecové bundy může uvolnit až milion mikrovláken,
která končí v odpadních vodách. Část zachytí čistírny
a zbytek končí v řekách a oceánech. Dalším podstatným zdrojem mikroplastového znečištění je oděr
pneumatik automobilů. Trojici uzavírají kosmetické
produkty, které obsahují plastové mikroperličky. Ty
by podle návrhu nové legislativy, měly být zakázány
v celé EU. O tom, že by mikroplasty zařadil mezi
ukazatele kvality pitné vody, Státní zdravotní ústav
(SZÚ) neuvažuje. Neexistují podle něj žádné vážné
indicie, že by tyto částice představovaly pro člověka
zdravotní riziko (ještě nevíme, jak mikroplasty škodí,
tak zkrátka neškodí-taky řešení).

Studie ČHMÚ o kvalitě vod a přítomnost
pesticidů ve vodách

V drtivé většině zdrojů podzemních vod, dokonce
i v těch, které slouží k zásobování pitnou vodou,
nalezli experti z Českého hydrometeorologického
ústavu (ČHMÚ) významné znečištění pro zdraví
člověka nebezpečnými pesticidy. Uvádí to zpráva

Informace z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Libereckého kraje (z roku 2004, v Současné době by
měl být tento aktualizován). Majitelem kanalizace
je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské
vodovody a kanalizace, a.s. Ve městě je rozsáhlá
stávající jednotná kanalizační síť, která však není
v dobrém stavu a je částečně propojena s potokem. Dále je vybudována nová páteřní kanalizační
stoka a ČOV, které tvoří základ pro odpovídající
likvidaci odpadních vod. Odpadní vody z města
jsou jednotnou kanalizací po odlehčení přiváděny
na čistírnu odpadních vod. Kapacita této mecha3
nicko-biologické čistírny je Q = 585,6 m /den

Zdroje:
- Kanalizační řád Dubá (SVS)
- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje
- Čištění odpadních vod v ČR (Jiří Wanner)
- Pesticidy v podzemních vodách
(Vít Kodeš-ČHMU)
- https://www.ih.cas.cz/mikroplasty-ve-vode/
- https://recetox.munic.cz
- Stanovisko SZÚ (22.9.2017)
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PLACENÁ INZERCE

ANTÉNNÍ A SATELINÍ
TECHNIKA
Jaroslav NEKOLA

PRODEJ - MONTÁŽE
INSTALACE - SERVIS

Božíkov 77, 470 02
Česká Lípa
Tel.:603 520 006

VIDEO.SAT1@TISCALI.CZ
PLACENÁ INZERCE

Sociální služby
města Doksy, p.o.

přijmou do pracovního poměru
uchazeče / uchazečku
na pracovní pozici
VŠEOBECNÁ SESTRA
S REGISTRACÍ
Práce na 12ti hodinové směny
(denní, noční).
Plný nebo částečný úvazek.
Minimální stupeň vzdělání:
ÚSO s maturitou.
Mzdové rozpětí:
od 26 000 do 32 000 Kč/měsíc.
Požadujeme: přesnost, empatii,
kladný vztah k seniorům
Kontakt: Milena Karlová
telefonicky: 702 152 205
e-mailem: karlova@dpsdoksy.cz
PLACENÁ INZERCE

KOUPÍM
Simson, Jawa, Stadion,
Babeta, Pařez, Pionýr,
Mustang, ČZ, aj.
tel. 728 222 938
Ceník inzerce
černobílá / barevná
celá str. 1.200,- / 2.000,- Kč
1/2 str.
650,- / 1.000,- Kč
1/4 str.
350,- / 600,- Kč
1/8 str.
200,- / 400,- Kč
1/16 str. 100,- / 200,- Kč
inzerce.dubacek@atlas.cz
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Výlet za Čtyřlístkem do Třeskoprsk

Ze života škol

Dne 12. června vyrazili žáci 2. a 3. třídy do města oblíbených komiksových postaviček Čtyřlístku. Nejprve
navštívili jeho muzeum, aby se dozvěděli základní informace o komiksu, autorovi, vydání. Poté měli možnost
vyzkoušet si svou paměť při vyplňování pracovních listů. Závěrem se mohli podívat na animované zpracování
jednoho čísla.
Dalším místem Třeskoprsk, které děti poznaly, byly Tyršovy sady. Zde jsme si odpočinuli v příjemném stínu,
nasvačili se a pohráli si. Cestou necestou jsme po přestávce došli k Blaťáku, kde jsme nejprve pozorovali labutí
rodinku se šesti mláďaty, poté lodě a loďky a Bezzub. V přístavu už na nás čekal Máj – největší loď přístavu.
Při plavbě jsme si tak jezero prohlédli ze všech možných stran. Jelikož nám počasí přálo, slunce svítilo
a bylo teplo, využily děti příležitost a zchladily se koupáním. Navíc jsme byli pozváni k manželům Půčkovým na
studené občerstvení, kterým za to mnohokrát děkujeme jakož i za poskytnutí místa k odpočinku.
Všichni jsme si z Třeskoprsk odvezli spoustu pěkných zážitků. A co že jsou to ty Třeskoprsky, Blaťák
a Bezzub? Pokud to nevíte, zeptejte se druháků a třeťáků.
Žáci 2. a 3. třídy, Mgr. Tereza Jelenová a Mgr. Jana Konopáčová

Hasík

V průběhu 2. pololetí jsme měli třikrát možnost
setkat se se sympatickými pány hasiči – Janem
Klostrunkem a Tomášem Polákem.
Oba pánové nás nejprve po dvakráte navštívili ve
škole. Popovídali si s dětmi o tom, co hasiči dělají,
jak a kdy je můžeme zavolat. Předvedli žákům, jak
postupovat, když ucítíme kouř, jak se zachovat,
když u sebe nemáme telefon a jsme v budově,
mnohokráte zopakovali čísla tísňového volání, aby
si nakonec každý žák vyzkoušel volání na číslo 150.
Připravili dětem i soutěž o sladkou odměnu.
Dne 6. června jsme my vyrazili k nim na hasičskou
stanici do České Lípy. Žákům bylo umožněno
prohlédnout si mnoho místností - např. posilovnu,
učebnu, jídelnu… nejvíce však děti zaujala garáž
s připravenými vozy. Hasiči nám vysvětlili, kdy se
jednotlivé vozy využívají. Venku si děti vyzkoušely
stříkání z hasičské hadice a současně měly možnost
sledovat výjezd hasičů k dopravní nehodě.
Zábavnou formou se tak děti seznámily s prací
hasičů.
Mgr. Jana Konopáčová, Bc. Jindřiška Brunclíková

Kytlice

V pondělí jsme přijeli do Kytlic. Když jsme si vybalili, tak jsme šli na první procházku. Došli jsme
k Lesnímu rybníku, kde jsme potkali vodníka. Po návratu do penzionu jsme skákali na trampolíně, hráli
fotbal a řádili na průlezkách. V úterý pršelo, ale nám to nevadilo. Přes tyto potíže jsme vyrazili na vlak do
Děčína. V Děčíně jsme vystoupali do prudkého kopce do ZOO, kde jsme si prohlíželi zvířata, nakupovali
suvenýry a učili se o zvířatech v programu Abeceda zvířat. Ze ZOO jsme šli na soukromou prohlídku
Muzea lodní dopravy, kterou vedl starší pán s holí. Po návratu do penzionu nám hodný pan vedoucí
zapnul saunu. Ve středu jsme šli na delší procházku lesem, kde jsme viděli hůl, která vypadala jako had.
Večer jsme zase skákali na trampolíně a hráli fotbal. Ve čtvrtek jsme hledali poklad a odpoledne jsme jeli
vlakem na zámek Benešov nad Ploučnicí. Prohlídka zámku se nám moc líbila. A v pátek jsme se rozloučili
Čtvrťáci
a rodiče si nás odvezli domů. Bylo to tam super. :)

Informace ze školní jídelny

Školní jídelna začíná znovu vařit od 5. srpna 2019. Obědy na srpen lze platit pouze hotově,
a to v době od 20. do 25. června. Od září musí mít každý strávník novou přihlášku!
Další informace získáte na telefonním čísle 487 883 950 nebo na e-mailu jidelna@zsduba.cz.
Helena Pavlíková
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Požární poplach v mateřské škole
Požární poplach proběhl 5. června ve školce
v Dubé. Při nácviku evakuace pro případ požáru
jsme se všichni bezpečně během dvou minut
přesunuli na školní zahradu. Sám velitel dubských
hasičů Zbyšek Stibor si s dětmi popovídal, co dělat
a nedělat v případě požáru. Se svým kolegou
ukázali dětem výstroj, dýchací masky, jak se obléká
kombinéza a další vybavení hasičského vozu, které
si děti prohlédly i zevnitř. Všechny děti zvládly tuto
událost výborně i přesto, že řada z nich je ve školce
prvním rokem a ještě se adaptují. Tato cvičení
považujeme za velice důležitá a přejeme si, aby
to nikdy nebylo “doopravdy“. Děkujeme, hasiči. Pro
naše děti jste hrdinové.
Michaela Sloupová

Zahrada v přírodním stylu - návrat ke kořenům

V roce 2018 získala Mateřská škola dotaci ze
Státního fondu životního prostředí na úpravu části
zahrady na zahradu v přírodním stylu.
Společně jsme se zamýšleli nad tím, jak bychom
chtěli zahradu upravit, aby opravdu tomuto termínu
odpovídala. V první řadě jsme vybírali nové prvky,
které tomuto principu vyhovují, ale také jsme chtěli,
aby i část zahrady v tomto duchu byla zachována.
Návrh na projekt i projekt jsme představili rodičům na
společném setkání, které jsme k tomuto uspořádali.
Část prvků dodala realizační firma, část jsme si
vyrobili a instalovali vlastními silami.
Tematicky jsme zvolili Vodu, vodní svět, vodu jako
pomocníka, vodu jako živel. K tomu jsme využili
vodu, která vytéká v zadní části zahrady (u bývalého
zahradnictví) a prozatím jsme ji využívali k doplňování
jezírka. V této části je pro děti připravena pumpa,
korýtka pro vedení vody, pískoviště – evokující moře,
tzv. „rozlité pískoviště“, suchý potok. Právě v tomto
pískovišti si děti budou moci vyzkoušet, jak funguje
voda, pokud jí v pohybu nic nepřekáží, jak se dá
voda zadržovat, aby nám pomohla, aby v přírodě
sloužila například při pěstebních činnostech, co voda
umí, pokud jí je moc (záplavy, povodně). Máme zde
zbudované záhonky, kde si děti pěstují něco dobrého
na zub, kompostér i ohradu na spadané listí, tzv.
„listovník. Po zetlení listí toto dáváme do záhonku,
nebo jím poházíme travní porosty.
Dále je zde instalován had ze špalků, na kterých
jsou stopy zvířat, je tu dendrofon, kde si děti mohou
zkoušet, jak zní dřevo z různých stromů.
V zahradě budou umístěny zmenšené verze
TÝ-PÝ, poslouží dětem k budování skrýší, domečků,
prostoru pro soukromí. Dřevo nám poskytli místní
lesníci.
Na již vybudovaném svahu mají děti k dispozici
dlouhou klouzačku umístěnou přímo v terénu, která
je nazvaná jako „erozní prvek“ holý svah, a na ní si
mohou vyzkoušet, jak to klouže, když je kopec holý,
bez porostu, zničený a „bez života“. Příčné kuláče
instalované do svahu naopak mají vyvolat pocit
erozního prvku s názvem „zalesněný svah“. Zde děti
poznají, že takové prostředí klade překážky nejen
v pohybu, ale i například v zadržování vody.
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S dětmi jsme postavili tzv. „broukoviště“ a hmyzí
domečky, kam se mohou stěhovat brouci, když
nemohou najít svůj přirozený domov a kde je děti
mohou sledovat a pozorovat.
Maminky dětí z MŠ ale i z Klubu malých Dubáčků
nám pomohli natřít a opravit stávající herní prvky,
zbudovali základ pro tzv.“Pocitový chodník“, kde
si děti mohou zkoušet chůzi po různém terénu
a zkoušet jeho působení na lidské tělo. Pomáhají
také s dalšími úpravami.
Dalším naším záměrem je zachovat přirozené
prostředí pro různé druhy živočichů a hmyzu.
U vodního světa je vybudováno „ještěrkovište,
u jezírka se zdržují potápky, občas se zde objeví
i žába. A protože zahrada je velká, můžeme si tedy
dovolit ten luxus, že část zahrady můžeme ponechat
opravdu v přírodním a přirozeném stylu, to znamená
že zde nebudeme vysekávat trávu tak často,
abychom udržovali nízký porost. S trávou, kterou
nebudeme tak často kosit a necháme jí růst tak, jak
je to v přírodě běžné a obvyklé. V současné době
je již na ústupu vysekávat trávu ve stylu anglických
trávníků, nízká tráva je velmi náročná na údržbu. Aby
ve vysokých letních teplotách dobře vypadala, musí
se zalévat (zpravidla pitnou vodou), pokud hodně
prší, musí se sekat velmi často. To vše v důsledku
hodně zatěžuje životní prostředí, je nešetrné
k přírodě i k živočichům. V takovéto krátké trávě se
nezdržuje hmyz ani jiní živočichové, kteří jsou důležití
pro půdu a její kvalitu. (v nekvalitní půdě neroste
ani tráva, vyskytují se zde hlavně hlubokokořenící
plevelné rostliny, které nám zpravidla v nízkém

trávníku vadí, a tak se snažíme je likvidovat, a aby
to bylo účinné a efektivní, hubí se chemicky.) Aby
tráva byla kvalitní a vitální, je třeba ji hnojit, což se
děje hlavně umělými hnojivy. Takový krátce střižený
a kvalitní trávník je ve své podstatě velmi nákladnou
a časově náročnou záležitostí.
V zahradě mateřské školy si můžeme dovolit na
části zahrady zachovat trávníky tak, jak je v přírodě
běžné. Tedy nechat trávu a další rostliny růst až do
období kvetení. Děti budou mít možnost sledovat,
jak zde vytváříme domov pro různé druhy hmyzu,
podaří se přilákat motýly, včelám poskytneme
potravu, kterou potřebují k výrobě medu (med nám
většinou přece chutná a navíc je zdravý). Doposud
jsme zde neviděli ani šneka, třeba se to časem
změní. Děti budou moci pozorovat vývoj housenek,
které kladou motýli na některých rostlinách atd. A to
vše ve volném, přirozeném a bezpečném prostředí.
Ne jenom z encyklopedií. Ovšem přeměna na trávu
kvetoucí je dlouhodobější záležitost, zpočátku to
nevypadá příliš kulturně, taková obnova trvá i více jak
4 roky, Takže to opravdu vyžaduje trpělivost a snad
to vydržíme.
Určitě budeme překvapeni, které trávy a květiny
se skrývají v porostu, který jsme prozatím sekali
a nenechali ho projevit ve své pravé podobě. Zatím
se nám daří zachránit jenom kopretiny. Děti se budou
seznamovat s různými druhy rostlin ale i květin,
případně s tím, k čemu se dají využít. I v trávě se
objevuje mnoho bylinek a léčivek, které se dají
využít v kuchyni. Z nejznámějších jsou to určitě
sedmikrásky, pampelišky, kopřiva, ale i popenec,
bršlice kozí noha a určitě zde najdeme i jiné. Mnoho
z nás si vybaví – tedy asi jen děvčátka, že jako děti
jsme si dělali nehty z modrých okvětních lístků jakési
květiny (ale jak se jmenovala?, na louce jsme vídali
drobnou květinu, která měla část stonku, který lepil
(ale jak se jmenovala?, že ze stvolu kokošky pastuší
tobolky se dá lehce udělat chrastítko? Atp.
A právě toto bychom chtěli dopřát dětem
– poznávat, učit se, chránit. Protože takových míst
mnoho není. Pokud budete chtít pomoci s údržbou
a úpravou zahrady, budete vítáni. Máte nějaké další
nápady? Rádi se necháme inspirovat.
Zdena Šindelářová

Zvířátkový les podruhé

Letos jsme mohli již po patnácté přivítat zájemce
na tradiční „školkové“ akci - Pohádkový les, letos
s podtitulem Zvířátkový les. A proč podruhé? Pod
tímto názvem se konal Zvířátkový les již v roce 2009.
Na začátku nás potrápil velmi silný déšť, kdy jsme
uvažovali, jestli máme vydržet a doufali jsme, že to
bude jen krátká přeháňka. Byla trochu delší a velmi
intenzivní, ale prvního účastníka neodradila, a tím
bylo rozhodnuto. První účastník se vydal na trasu
i v dešti, musí si tedy projít celou trasu.
S deštníky a jinými „ochrannými“ pomůckami jsme
mu pomohli splnit úkoly, dostal razítka a v cestě
statečně pokračoval.
Pak už jsme čekali, až déšť ustane a nebyli jsme
sami. Sotva vykouklo sluníčko, další zájemci na sebe
nenechali dlouho čekat. Na letošním ročníku jsme
rozdali téměř 120 startovních listin.
Na startu účastníky přivítaly Chytré sovy, dále se
zde setkali s Krtkem a jeho kamarády, dalším na startu
byli Psi, Krysy, Lesní zvířátka, Pavouci, Žáby, Tygři,
Hmyz, Beruška a Ferda Mravenec a na konci cesty,
která tentokrát byla v Nedamově, je čekal Pejsek

s Kočičkou, kdy Pejsek hlídal bodovací nádoby, kam
účastníci mohli hodit žeton tomu stanovišti, které se
mu nejvíce líbilo, a Kočička se starala po celou dobu
o hudební produkci, a také zde děti mohly nakreslit,
co se jim nejvíce líbilo. Z těchto obrázků jsme na
konci losovali 10 kreslířů, kteří dostali odměnu za svoji
práci. Podle počtu žetonů vhozených k jednotlivým
zastávkám byli jako nejlepší ohodnoceni Pavouci,
Krysy a Hmyz. Všechna tři stanoviště si odnesla jako
odměnu „Zvířátkový dort“.
Na startovní listině byl připraven úkol i pro dospělé
účastníky a doprovod – vybarvit po částech motýla.
V cíli jsme se scházeli postupně a teprve až se
dostavili poslední účinkující, mohlo dojít k vyhlašování
ocenění a tolik očekávanému bonbónovému dešti.
Děti dostaly v cíli za splněné úkoly a všechna
razítka opečený buřtík a limonádu, dospěláci si mohli
u stánku zakoupit drobné občerstvení. Myslím, že
i když začátek byl nejistý a rozpačitý, celá akce se
povedla.
Chtěla bych zde velmi poděkovat všem sponzorům
a přispěvatelům, kteří přispěli jednak financemi ale

také cenami na stanoviště.
Partnery letošního ročníku akce byli: Město Dubá,
Josef Štveráček, Martin Mynařík, Tomáš Jankot,
Myslivecké sdružení Výr, Květa Knížová, TJ Slavoj
Dubá, Lucie Lázoková.
Ceny na stanoviště poskytli Martina Šepsová,
Tomáš Novák – restaurace u Nováků, Jaroslav
a Lucie Nemečkovi, SaM silnice a mosty a.s., Martina
Hruzíková, Milan Všelichovský – autodoprava
a jeřáby Česká Lípa.
Ceny do kreslířské soutěže zajistil pan Petr Slaba
– Studio Divočák a Časopis Myslivost.
Také bych zde chtěla poděkovat žákům ze
základní školy, kteří se jako dobrovolníci podíleli
na organizaci stanovišť – letos se podíleli opravdu
v hojném počtu.
Děkujeme a pochvalu od nás dostávají: Anežka
Hromádková, Jan Žalovič, Adéla Šepsová, Amálka
Šepsová, Bára Malčiková, Daniela Vičanová, Jasmina Bienik, Sandra Bajo, Viktorie Macková, Sean Garrihy, Philip Garrihy, Anežka Macková, Viktorka Hamiová.
Zdena Šindelářová
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Školní akademie 2019
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Perloočky

Rak říční

Rak říční

J. Rupertová
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Klub malých Dubáčků
Beseda Hera

Ve středu 15. května proběhla v Klubu malých Dubáčků další beseda. Den před akcí jsme
bábovičky společně napekli a během povídání
o novém výrobku Hera bez laktózy jsme je společněLedňáček
nazdobiliříční
a snědli. Zdobení se všem moc líbilo
a hlavně nám moc chutnalo! Děkuji maminkám,
J. Rupertová
které přišly.

Výlet do Doks

V pátek 7. června 2019 jsme využili volna dětí a společně se vydali na výlet. Ráno jsme všichni sedli na
autobus a jeli do Doks. Naše cesta směřovala za zmrzlinou U leknínu na Břehyň. Cestou jsme prošli místní park
a všechna hřiště. Děti měly spousty času na dovádění a výborná zmrzlina byla tou nejlepší odměnou. Bylo to
J. Rupertová
s Vámi báječné!

Tašky ze starých triček
Ve čtvrtek 13. června 2019 jsme v příjemně tvořivé rodinné atmosféře recyklovali stará trička, ze kterých
jsme vyráběli originální tašky na nákup pro sebe, maminky či babičky. Tentokrát bez použití šicího stroje.
Nápad naší „klubové babičky“ paní Urbanové se nám velmi líbil. Děkuji všem tvořilkám a dětem za krásné
J. Rupertová
barevné odpoledne.

Pomoc ve školce

Ve středu 12. června 2019 se maminky sešly
v zahradě MŠ Dubá a pustily se do výroby
hmatového chodníku pro děti. Práce s krumpáčem
nám není cizí a tak bylo za dopoledne hotovo. Děkuji
všem maminkám, které přišly pracovat. Jste skvělé!
J. Rupertová

Taneční odpoledne

V úterý 11. června 2019 odpoledne měly maminky možnost vyzkoušet si spontánní tanec pod vedením
jedné z našich členek Blanky Salmonové. Uvolnily jsme v sobě energii a nechaly svá těla tančit podle
hudby. Příjemný relax a potom i blbnutí, do kterého se zapojily děti. Děkuji Blanko za ukázku.
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Divoženky

Na výstavě DIVOŽENKY v dubské Galerii Pošta
představují svou tvorbu dvě výtvarnice, které
s hravou invencí zpracovávají různé materiály
a spolupracují spolu i v rámci litoměřické Dílny
Ručního papíru, kterou Irena Štyrandová v roce
2003 založila.
Eva Vágnerová absolvovala sklářskou školu
v Železném Brodě, obor malování a leptání skla, ale
posléze působila jako výtvarnice v propagačních
odděleních, naposledy v Městském divadle v Mostě.
Volné tvorbě se věnuje od počátku 90. let a od
roku 2001 provozuje i galerii ve Valtířově. Kromě
klasických výtvarných technik se věnuje textilu
v mnoha jeho podobách, vytváří nejen textilní
artefakty, ale i originální dámské šaty a doplňky
a třeba také hadrové panenky.
Irena Štyrandová se ručním papírem zabývá od
80. let a své artefakty z papíru vystavovala již na
mnoha místech ČR. Své zkušenosti zúročila jako
učitelka odborných předmětů na Vyšší odborné
škole obalové techniky a střední škole ve Štětí.
Ruční papír si připravuje sama tradičním postupem,
do hmoty či na povrch přidává další materiály, často
experimentuje s rostlinami či barvou. V Dílně ručního
papíru v litoměřické hradební věži pořádá nejen
výstavy, ale i workshopy a další akce.
Výstava DIVOŽENKY v Galerii Pošta potrvá do
3. srpna a je přístupná vždy v sobotu a ve středu
od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin. Jiný
termín prohlídky si návštěvníci mohou domluvit na
telefonním čísle 607 138 832.
myš

Kultura

Poetické obrazy
Na srpen připravil Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací v Galerii Pošta
v Dubé výstavu obrazů Igora Grimmicha staršího
Z vlastních dveří a pak kam?. Malíř v Dubé již
několikrát vystavoval, poprvé v roce 2013 se svým
synem stejného jména, v letech 2014 a 2015
s výtvarníkem Jozefem Mrvou starším.
Výstava, která se jmenuje podle jednoho
z obrazů, nabídne návštěvníkům nejnovější tvorbu
Igora Grimmich staršího. Obrazy, naplněné nostalgickou poetikou, s lehce nanesenými barvami, střídmou barevnou paletou, kde se mísí reálné motivy
a dekorativní rostlinné prvky, jsou působivé
a originální.
Vernisáž výstavy Z vlastních dveří a pak kam? se
bude konat v pátek 9. srpna od 18 hodin. Výstava
potrvá do 7. září a bude přístupná vždy v sobotu
a ve středu od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do
16 hodin. Jiný termín si návštěvníci budou moci
domluvit na telefonním čísle 607 138 832. myš
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Dětský den v Deštné již po sedmé...

Letošní ročník dětského dne se nesl ve znamení
sedmiček. Již po sedmé jsme se sešli na našem
hřišti a připraveno bylo sedm soutěží. Tentokrát
jsme zatloukali hřebíky, házeli na terč či plechovky
nebo bloudili v bludišti také jsme umísťovali oslíkovi
ocásek. Opět jsme bojovali s hranicí 100 soutěžících
děti. Dovolím si upozornit, že v Deštné máme i s dětmi z DD asi 20 dětí.
Pro děti jsme měli připraveno spoustu odměn. Po
splnění úkolu si odnášeli různé mlsky, slizy, bublifuky,
létající talíře, stříkací pistole, sušenky a bonbóny a
mnoho dalších. Občas se do divokého zápasu ozval
zpěv či kokrhání. To byla soutěž od Kosů. Bylo vtipné
jak kolikrát rodič zpíval za dítko například oblíbené
Kabáty.
Po celé odpoledne byla pro děti zdarma připravena ,, džungle,, zatímco tato byla skákací a nafukovací
opravdu dostála svému názvu. Děti řádili a ne a se
unavit. V mezičase měli ještě buřtíka a kdo by měl
opravdu málo cukru mohl se celý ulepit cukrovou
vatou. Jelikož nám ten den počasí opravdu přálo
oblíbená pěna od našich hasičů byla skvělá volba.
Po pěně přišlo i ochlazení v podání několika proudů
vody. Někteří z nás byli ,,ochlazeni,, větším proudem
i s pronásledováním, ale bylo teplo a sranda tak proč
ne!
Po pěně se opět naplnila džungle a zároveň i
frotna k malování na obličej. Neboť voda a barvičky si
úplně nerozuměli. Celé odpoledne po nás malovala

paní Lenka krásné motivy. Ať už někdo chtěl být
Batman, pejsek nebo kočička nic nebyl problém.
Vzhledem k tomu, že se malovalo i jakousi ,,hennou,,
byla otevřena fantazie i pro dospělé ! No co to budu
popisovat pomalovaný byl skoro každý.
Jelikož u vody vždycky vyhladne…přišel nám k duhu gulášek z kotlíku Tomáše Vokála. Aby toho nebylo
málo přišla další možnost zábavy. Kdo chce může
střílet z luku a nebo z různých zbraní (kuličkové) na
terč. Terčem byly plechovky a nebo plechové prasátka. Použité z bývalé střelnice. Toto už byla zábava
pro větší. Budeme jim říkat rodiče během chvilky se
utvořila fronta střelců a všichni měli stejný cíl – trefit
víc než ten před vámi. Instrukce byli rozdány, prostor
ohraničen a na první výstřel jsme dlouho nečekali !
Během zhruba hodinky a půl vyletělo několik tisíc
kuliček ! Tatinkové vzpomínali na vojnu a maminky
dokazovaly, že i holky to umí !
Volně jsme navázali na další část programu a to
byla dětská diskotéka. Kdy jsme si společně zatančili
a zároveň protáhli zapomenuté svaly na skladby Hlava, ramena, kolena palce a nebo se projeli na fiktivní
dráze s písničkou Jede, jede mašinka ! Dětská diskotéka se nám přehoupla do vesnické zábavy pod širým nebem. Kdy jsme dokázali unavit děti a společně
jsme poseděl i a zazpívali si se sousedy a přáteli.
Letošní ročník byl opět náročnější. Není jednoduché překvapit. Za sebe můžu říct, že se nám to snad
zase povedlo. Spokojené výrazy v obličeji malých

i velkých pro nás byli odměnou! Musím se trochu
opakovat. Je super jak se spojíme v jeden tým a
dokážeme připravit pěkné odpoledne pro děti. Jejíž
počet dávno převyšuje počet místních obyvatel.
Musím Vám všem poděkovat.! Již po sedmé!
Jelikož je Vás mnoho doufám, že na nikoho nezapomenu. Je super mít přátelé na které se můžeme
spolehnout! Děkuji všem dobrým lidem za podporu.!
Ať hmotnou, finanční či vlastní síly !
Rodina Akrmanova, Hřebíčkova, Kosova , Krejčí, Stehlikova, Stehnova, Šimonova, šabatkova,
Vorlova, Vokalova, Verča a Míra, Střelci, p. Jenčík,
Babička Stehnová a Šimaková, H. Šimonová, Kuba
a hodný strýček Bohouš!
Nemůžu zapomenout na super pomoc od Jany
Ptáčkové! Každý rok nám dovoluje použít areál její
firmy a letos ještě v posledních chvílích poskytla terč
pro lukostřelbu!
Město Dubá a samozřejmě Hasiči města Dubá a
Zákup.
Děkujeme všem co obohatili naší kašičku na dobrovolné vstupné a také Zuzce Martínkové za krásné
fotečky.
Velké díky všem!!
Dětský den v Deštné je i takovým předskokanem
začínajícího léta. Naše akce byla plná úsměvu a sluníčka. Přejeme Vám všem krásné léto plné nových
zážitků plných úsměvů a sluníčka a třeba zase za
rok v Deštné!
Monika Šimonová

Poděkování za další krásný dětský den

Jako každý rok bych chtěla upřímně poděkovat Monice Šimonové a všem bezva lidem, kteří obětovali svůj volný čas a opět připravili krásný Dětský den v Deštné.
Vždy, když se něco povede, je nesmírně těžké to překonat, ovšem vám se to vždycky podaří. Nesmírně jsme si to s vámi užili. Nápadité soutěžní disciplíny, skákací
hrad, cukrová vata, malování na obličej i tetování henou prostě neměly chybu. Velké poděkování patří i dubským a zákupským hasičům, kteří společně pro děti připravili
oblíbenou pěnu. Už teď se moc těšíme na příští rok.
Kubíček, Klárka a mamka Zuzka

Taneční večery
v Nedamově

Na letošní léto jsme pro vás opět připravili taneční
večery, které se budou konat v našem autokempu
v Nedamově. A kdy se na ně můžete těšit?
- sobota 27. července
- sobota 3. srpna
- sobota 17. srpna
- sobota 24. srpna
Začínáme vždy od 19 hodin, tak neváhejte a přijďte
se pobavit a zatančit si.
mar

Městská knihovna Dubá představuje...

...knihu Zuzany Pospíšilové Hravá škola vaření. Během exkurzí
v knihovně se děti hodně ptaly po kuchařkách, tak jsme tedy opět
jednu zařadili do našeho fondu.
Majdalenka půjde již brzo do druhé třídy a velice ráda by pomáhala v kuchyni s vařením. Ale její maminka se bojí, aby se neřízla,
či jinak nezranila. Ale naštěstí je tu babička, která Magdě během
prázdnin ukáže vše, co se týče přípravy jídla a stolování. To budou
rodiče mrkat, až jim Majdalenka naservíruje chutnou svačinku,
oběd o dvou chodech a na závěr odpolední dezert.
Kniha je vhodná dětem od 6 let. Přejeme kuchtíkům a kuchtičkám mnoho úspěchů v jejich začátcích.
Bc. Lucie Matysová

PLACENÁ INZERCE
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