ZMIZELÉ DUBÍ 5.díl
Školní jídelna v Krušnohorské ulici v Dubí
Dnešní díl bude převážně věnován budově školní jídelny v Krušnohorské ulici čp. 203
v Dubí a stručně i jejímu okolí.
V roce 1884 povolil Obecní úřad v Dubí (tehdejší „Gemeindeamt Eichwald“) na tomto
místě panu Wenzelu Schlinzigovi stavbu hostince „U císaře rakouského“ („Wenzel Schlinzig
Gasthaus beim Kaiser von Österreich“) na křižovatce tehdejší Neue Strasse (dnes Koněvova)
a Pyhankenerstrasse (později Henleinstrasse, ještě později Gottwaldova a dnes raději
neutrálně Krušnohorská ulice).
Vzhled budovy ve dvacátých létech minulého století. V levé části přízemí vidíme vedle markýzy vchod do
restaurace (dnes čekárna ordinace). Za povozem v pravé části obrázku je průjezd do dvora domu čp. 257.

V přízemí budovy byly umístěny restaurační místnosti s lokálem a kuchyní, v prvním
patře byl zbudován taneční sál s pódiem pro orchestr, dále místnost pro spolkovou činnost,
šatna, pokoj pro hosty a sociální zařízení. Ve dvoře byla umístěna stáj, v jejíž části se
nacházela jatka. Zdejší výrobky byly spotřebovávány ve vlastní restauraci.
V průběhu času se využití jednotlivých částí budovy měnilo, ale restaurace v přízemí
stále nabízela návštěvníkům i ubytovaným hostům dobrou domácí kuchyni a z nápojů
tradičně pivo, vína, ovocná vína, kávu, čaj, čokoládu a jiné teplé i studené nápoje. V dobách
první republiky celý provoz převzal Wenzel Schlinzig junior, který pokračoval v rodinné
tradici až do konce II. světové války.
V roce 1945 po vyhnání původních majitelů zde pan Antonín Jaroš vyráběl mýdlo a
provozovnu nazval „Chemické závody JARA“. V minulých desetiletích byla v budově
umístěna školní družina spolu se služebním bytem, městská knihovna, kulturní a informační
středisko anebo městská policie. V současnosti je zde umístěna školní jídelna s kuchyní,
knihovna a ordinace obvodního lékaře.
V dnešní Koněvově ulici navazuje na tuto restauraci dům čp. 257 s průjezdem do
dvora, ve kterém byly v minulosti umístěny stáje a zázemí pro restauraci v sousedství. I tento

objekt vystavěný v roce 1895 byl majetkem pana Wenzela Schlinziga a sloužil jako čistě
obytný dům. Dnes se v domě mimo bytů nachází také klempířství.
Vzhled budovy školní jídelny v roce 2013...

a po opravě v roce 2014.

Celkový pohled na opravený domovní blok.

V horní části další pohlednice vidíme budovu restaurace U císaře rakouského, ve spodní levé
části je zobrazen průhled do Neue Strasse (dnešní Koněvovy ulice) ve směru od trafiky k horám a ve
spodní pravé části pohlednice je průhled Zahradní ulicí od porcelánky opět směrem k horám. Horní
obrázek jsme si již popsali, takže stručně ke spodním dvěma obrázkům. V levém spodním obrázku
vidíme obytný dům pana Schrama před devadesáti lety. Je to dnešní obecní bytový dům s trafikou a
kadeřnictvím na rohu Koněvovy ulice. V roce 1875 jej vystavěli manželé Watzkeovi a již v té době
mu bylo přiděleno číslo popisné 65. V průběhu času se v přízemních prostorách vystřídaly prodejny
elektro, zeleniny, občerstvení, drogerie, rybářských potřeb, školních a kancelářských potřeb nebo
potravin.
V pravé spodní části pohlednice vidíme, že vzhled zástavby v Zahradní ulici se v posledních
desetiletích poměrně výrazně změnil. Ponechám na čtenáři, zda k lepšímu. V ulici přibyla prodejna
potravin Mája a naopak ubyly výrazné prvky na střechách i fasádách budov.

Na spodním obrázku vidíme stejné záběry, ovšem o devadesát let později.
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