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duben 2016
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
další měsíc z mého z mého pohledu uběhl – jak se říká –
„jako voda“ a já se Vám hlásím se svým příspěvkem, abych
Vás informoval o dění v našem městě a o práci radnice.
V závěru minulého měsíce jsme prožili velikonoční svátky,
které byly již vedle tradičních zvyků ve znamení blížícího
se jara. Ty letošní byly po dlouhých desetiletích o den delší, protože Velký pátek, který je dnem ukřižování Ježíše
Krista, byl novelou zákona o státních svátcích prohlášen
Parlamentem České republiky naším dalším státním svátkem a určitě jsme to všichni přivítali jako velice hezkou
změnu.
 Příjemným setkáním pro mne byla návštěva
1. stupně Základní školy Dubí 1 v rámci Měsíce knihy.
Vždy velmi rád pozvání k takové návštěvě, kdy v rámci
projektu „Čteme dětem“, přijmu, protože v četbě vidím
nezastupitelný potenciál pro stálé rozšiřování slovní zásoby nejmladších čtenářů. Zvláště v dnešní době, kdy
jsme prakticky dennodenně obklopováni modernější
technikou, je vedení dětí k četbě důležitou výchovnou
složkou a organizátorům této akce patří mé poděkování.
Poděkování patří i mému panu místostarostovi Jiřímu
Šillerovi, který tuto akci tradičně absolvoval se mnou.
Stejně tak jsem se s mnohými z Vás rád setkal na dvou
tradičních akcích, jimž právem náleží právě atribut tradiční, protože obě ve svém pořadí byly již desáté. Jsem rád,
že jak Vítání jara, tak Reprezentační ples našeho města
se těší Vaší oblibě. Myslím, že poděkování za přípravu nejen těchto dvou akcí si zaslouží Městské kulturní zařízení,
které je připravuje.
 V minulém měsíci se konaly dvě pravidelné schůze
Rady města Dubí, kde jsme mj. projednali celou řadu záležitostí majetkoprávního charakteru. Například jsme se
po dlouhé úvaze rozhodli vypovědět nájemní smlouvy
zahrádkářům v Krušnohorské ulici, a to na prostranství
vedle nové hasičské zbrojnice. Naším záměrem je na tomto místě, nacházejícím se prakticky v centru města, zřídit
odpočinkovou zónu s parkovou úpravou. Vím, že zejména
u zahrádkářů, kteří zde své zahrádky měly celá dlouhá desetiletí, pochopení a souhlas čekat nemohu, ale na stranu
druhou jsem přesvědčen, že centrum města by mělo sloužit jeho občanům a toto prostranství se pro takové využití
přímo nabízí. Navíc tak uskutečníme další revitalizaci území, jakou již prošly parky před Terezinými lázněmi, před
kostelem Panny Marie či v horní části Koněvovy ulice.
Přijali jsme také souhlasné stanovisko k vypsání výběrového řízení na projektovou činnost týkající se rekonstrukce
chodníků v Ruské ulici v Dubí. Jedná se o území od kruhové křižovatky s ulicemi Pohraniční stráže a Krušnohorská
až po vrátnici Rudolfovy hutě. Tento úsek obsahuje také
5 zastávek veřejné hromadné dopravy, které rovněž
projdou rekonstrukcí a vyprojektovány budou jako bezbariérové.
Také jsme vzali na vědomí informaci odboru školství
o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2016/2017, která je důležitá zejména pro rodiče těch dětí,
které od září t. r. splňují podmínky pro zápis do některé
z našich mateřských škol; všechny podrobnosti přináší
toto vydání Zpravodaje.
 Ve středu 6. dubna se rovněž konala schůze
Zastupitelstva města Dubí. Hned v jejím úvodu jsme reagovali na rozhodnutí pana Ing. Tomáše Sopera, který
z osobních důvodů rezignoval na mandát člena Zastupitelstva města Dubí. V souladu s par. 56 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů je nastupujícím
členem dle kandidátní listiny Severočeši Dubí stanoven
pan Harald Wunder, který svůj mandát člena Zastupitelstva města Dubí přijal a do mých rukou složil Slib člena
Zastupitelstva města Dubí. Jelikož pan Ing. Soper byl zároveň i členem Rady města Dubí, s rezignací na mandát
člena Zastupitelstva mu zanikl i tento. Po sérii konzultací
jsme v našem sdružení Severočeši Dubí, které v roce 2014
zvítězilo ve volbách, našli shodu na nabídce uvolněného
místa v Radě města Dubí panu Tomáši Zíkovi, zastupiteli
za Komunistickou stranu Čech a Moravy, která ziskem
3 mandátů ve volbách se umístila v našem městě na
2. místě. Jak panu Wunderovi, tak panu Zíkovi přeji hodně sil
a úspěchů v jejich nových funkcích a v práci pro naše město.
Také jsme se zabývali přerušeným bodem z minulého jednání naší schůze, který se týká prodeje objektu restaurace
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Sokolovna v ulici U Hřiště v Dubí. Na minulé schůzi jsme
projednání tohoto bodu přerušovali z důvodu velice nízké nabídkové ceny (nabídková cena byla Kč 610 000,00)
za koupi objektu s tím, že vyslechneme zájemce o koupi,
aby nám představil svůj podnikatelský záměr a zároveň
také harmonogram prací, které by vedly ke zvelebení tohoto objektu. Situace se však radikálně změnila, protože
se objevila možnost zažádat o dotační titul, a proto jsme
se rozhodli objekt za tuto cenu neprodávat a ponechat
si jej ve vlastnictví Města Dubí. Shodli jsme se rovněž na
jeho dalším využití, kdy z jeho přední části vybudujeme
jedno až dvou třídní mateřskou školu, protože o místa
ve stávajících školkách je ze strany rodičů velký zájem
a naplníme tak potřebu našeho města v nabídce předškolního vzdělávání. Ze zadní části, která dříve sloužila
jako tělocvična, vybudujeme víceúčelový sál, který bude
nadále sloužit jednak jako tělocvična, a to zejména pro výuku tělesné výchovy na 1. stupni Základní školy v Dubí 1,
který sídlí v Tovární ulici a je snadno dosažitelná. Zároveň
však uvažujeme, že by tento prostor také mohl sloužit
jako sál s jevištěm pro nejrůznější kulturní akce, hlavně
však pro potřebu našich škol.
Projednali jsme také otázku Změny pravidel pro prodej nemovitého majetku; praxe totiž ukázala, že by bylo
vhodnější přejít na odhadní ceny, protože některá území
v našem městě jsou cennější než jiná. Jako nejlepší příklad
poslouží naše městská část Cínovec, kde stavební parcely
prodáváme za cenu Kč 250,00 za 1m2 a mnozí zájemci tak
od svého úmyslu stavět v této části města raději ustoupí.
Na straně druhé za tutéž cenu prodáváme pozemky i v katastru Dubí, kde v jeho některých místech jsou cennější.
Odhadní cena je pravděpodobně ta nejspravedlivější cesta pro prodej, která je i dobře obhajitelná.
Také jsme projednali potřebu a našli shodu na výměně
našeho služebního automobilu, který používáme již 9 let.
Bude zakoupeno osobní vozidlo Ford Connect, které plní
funkci pohodlné přepravy osob a zároveň má velké užitné
vlastnosti pro přepravu věcí a nákladu. Touto změnou tak
bude zase na dlouhé roky zajištěna mobilita úřadu. Zároveň jsme schválili nákup svozového vozidla pro naše dobrovolné hasiče, jejichž vůz již dávno nevyhovuje jejich potřebám a je daleko za svou technickou životností. Budou
zakoupena po výběru vozidla Renault Master Combi pro
přepravu osob a Renault Master Fourgon pro přepravu
nákladu a techniky. Na tomto místě rovněž rád konstatuji,
že se daří naplňovat naši představu o zájmu dětí o tuto
práci. Více než třicítka těch nejmenších v ní našla zalíbení,
kde formou hry se seznamují s hasičskou technikou, ale
především s náplní služby dobrovolného hasiče. Jsem
rád, že naše nová hasičská zbrojnice je dobře využívána
a nákup nových vozidel tak bude sloužit nejen služebním účelům, ale také na přepravu na nejrůznější soutěže
našich mladých hasičů.
Po projednání jsme se rovněž usnesli vyzvat majitele společnosti, která provozuje Střední školu sociální Perspektiva a Vyšší odbornou školu, s. r. o., k navrácení objektu,
který jsme jim prodali ve veřejném zájmu s cílem podpory
středního školství v našem městě. Škole totiž ubyli žáci do
takové míry, že již není schopna naplňovat povinnosti,
které jí vyplývají ze smlouvy, zejména právě v oblasti týkající se užívání objektu ve veřejném zájmu. Fakt, že škola
nemá již téměř žádné studenty, považujeme za porušení
podmínky pro zvýhodněný prodej a uplatňujeme tak své
právo odstoupit od kupní smlouvy a požadovat její navrácení. I s tímto objektem máme svůj záměr, který spočívá
v jeho přebudování na komunitní centrum, které bude
sloužit nejširší veřejnosti, a jsem přesvědčen, že nejen
z naší městské části Pozorka. I na tento záměr lze totiž zažádat o dotační titul a budovu opravit a provozovat.
 Dále jsme na tomto jednání Zastupitelstva města
projednali a schválili zahájení procesu na zúžení Chráněného ložiskového území Proboštov mimo zastavěné a zastavitelné území města Dubí. V minulosti jsem již o tomto
problému informoval, ale připomenu, že většina našeho
města leží na ložisku hnědého uhlí a je zde vyhlášeno
takzvané Chráněné ložiskové území Proboštov. Tím si stát
chrání své nerostné bohatství. Zároveň však tento institut
do značné míry omezuje územní plánování v takovém
území. Také připomenu, že v osmdesátých letech bylo již
rozhodnuto o zbourání většiny města Dubí a toto uhlí pod
městem mělo být vytěženo. Dnes se však situace zásadně

změnila a nemyslím si, že by někdo přišel s nápadem naše
město bourat. Z tohoto důvodu jsme přesvědčeni, že není
již třeba chránit toto ložisko uhlí pod městem touto formou a budeme požadovat posunout hranice chráněného
území směrem na východ mimo naše město.
 Na tomto jednání Zastupitelstva města jsme také jednali o schválení stanovení dobývacího prostoru v lokalitě
Odkaliště Cínovec a po mnohaletém jednání jsme tento
dobývací prostor schválili. Byly splněny všechny podmínky Města Dubí i Ministerstva životního prostředí ČR, a proto jsme s těžbou písků a separací litné slídy (surovina pro
výrobu lithia) na Cínovci souhlasili. Záměr prošel celým
procesem, byl řádně projednán a všechny kroky byly zveřejňovány a veřejně projednávány. Celkem bylo učiněno
28 různých úkonů, například jednání Zastupitelstva města
Dubí, veřejné projednání změny Územního plánu města
Dubí, veřejné projednání dopadů na životní prostředí
a také byla podána informace v Dubském zpravodaji.
O to více mě v minulých dnech pobavil zájem České televize, redaktorů pořadu Nedej se, kteří mne kontaktovali,
a natáčeli zde reportáž o těžbě odkaliště Cínovec. Z otázek
redaktora jsem nabyl dojmu, že je pozval někdo z Košťan
a že snahou té reportáže má být „odhalení zatajování
přípravy“ této činnosti na Cínovci. To je opravdu směšné,
celý proces probíhá již od roku 2009 a výše uvedený počet
veřejných projednání jistě zatajování nenasvědčuje. Je to
osvědčený vzorec, z mého pohledu hledají redaktoři televize nějakou senzaci a je třeba odhalit ty „zlé“ veřejné
činitele, kteří škodí svým občanům. Jsem přesvědčen, že
v tomto případě to tak není a doufám, že každý soudný
člověk bude s mým názorem souhlasit. V příštím vydání
Dubského zpravodaje přineseme podrobnou informaci
o všech plánech na Cínovci ve vztahu k případné těžbě
nerostného bohatství, které zde stále máme.
 V posledních dnech se opět objevily informace o různých formách podomního prodeje na území našeho města a s tím i úvahy o zavedení vyhlášky, která by takovéto
počínání zakazovala. Podobné vyhlášky jsou přibližně ve
stovce obcí naší republiky z 6500 obcí. Podle našich informací s uplatňováním podobných vyhlášek jsou značné
problémy, a proto o podobné vyhlášce neuvažujeme.
Již v minulosti jsme stejný problém řešili pomocí strážníků Městské policie Dubí, a to velice účinně. Proto opět
po delší době vyzývám všechny občany našeho města,
kteří jakékoliv aktivity podomního prodeje nebo podezřelé osoby nabízející levné energie, či jiné „nabízeče“
zaznamenají, ať ihned volají strážníky Městské policie
Dubí na telefonním čísle 156 nebo 417 571 200. Zkušenost je taková, že tito prodejci po identifikaci strážníků
město ihned opouštějí. V minulosti se již takovéto případy
v Dubí vyskytly a byl delší dobu klid. Proto Vás ještě jednou žádám o nahlášení těchto aktivit podomního prodeje
Městské policii Dubí.
 V závěru bych Vás, vážení občané, rád pozval na
30. dubna na naši další tradiční akci, kterou je Pálení čarodějnic. I tato akce si našla mezi občany našeho města, a ty
nejmenší nevyjímaje, své stálé příznivce. I letošní program
je charakteristický svou rozmanitostí, nebude chybět
vstup šermířské skupiny, po setmění ani ohnivá show a samozřejmě příjemný hudební doprovod skupiny Kliďánko.
Přece jen však letošní ročník přináší zásadní změnu, a to
v místě pořádání akce. Průvod čarodějnic nebude tentokrát mířit na louku pod Kudrákem, nýbrž do Sportovního
areálu v Bystřici, kam postupně přesouváme většinu našich venkovních kulturních akcí. Myslím, že tato změna
nikterak neubere na její přitažlivosti, ba naopak nabídne
lepší zázemí. Jste tedy všichni srdečně zváni.
Počátek měsíce května patří našemu setkání před Lidovým domem v Pozorce, kde se pokloníme památce obětem válečných konfliktů. Tito lidé si naši úctu zaslouží,
vždyť za náš mírový život přinesli oběť nejvyšší, svůj život,
a to mnohdy ve velmi mladém věku, kdy jistě byli plni plánů do dalšího života.
 V úplném závěru Vám přeji, abyste pěkné jarní dny
prožili ve zdraví a dobré pohodě, užívejte si volných chvil
ve společnosti Vašich nejbližších či Vašich zálib. Jako každoročně musím připomenout zamilovaným pánům, aby
nezapomněli první květnový den svou partnerku políbit
pod rozkvetlým stromem či zelenou břízou.
Za měsíc se s Vámi se všemi těším na stránkách našeho
Zpravodaje opět na shledanou.
Ing. Petr Pípal, starosta

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
RM na své schůzi dne 1. března mj. projednala:
 Usnesení č. 621/23/2916: RM po projednání: 1/ doporučuje ZM schválit povolení hornické
činnosti na výhradním ložisku Cínovec - odkaliště
dle podmínek stanovených Územně plánovací dokumentací pro plochy smíšené výrobní 1Z3; 2/ doporučuje ZM schválit povolení umístění a stavbu separační
linky pískové suroviny včetně souvisejících objektů
a ploch, včetně uzavření dohody o způsobu přepravy
a zabezpečení nákladu; 3/ doporučuje ZM schválit povolení umístění a stavbu usazovací nádrže.

 Usnesení č. 626/23/2016: RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2016 ve
výši 4 tis. Kč – Finanční příspěvek pro ZŠ Dubí 1 na
dopravu florbalového družstva děvčat do Prahy
a zpět na závěrečný turnaj Think Blue Cupu, který se
uskuteční 14. 3. 2016 ve sportovní hale Sparty Podvinný mlýn v Praze, vč. změny závazných ukazatelů.
 Usnesení č. 627/23/2016: RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2016 ve výši
6,48 tis. Kč – Žádost o finanční příspěvek v výši 240, Euro
(v aktuálním kurzu v Kč) k úhradě účastnického poplatku pro tři žáky za účelem účasti na dvou víkendových

DERATIZACE

BEZPLATNÝ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Město Dubí oznamuje občanům, že na území města Dubí bude provedena v termínu

od 18. dubna 2016 do 29. dubna 2016
JARNÍ ČÁST POVRCHOVÉ DERATIZACE

Město Dubí zabezpečí deratizační práce v objektech, které vlastní Město a na vybraných veřejných prostranstvích. Pro zabezpečení maximální účinnosti deratizace by
bylo vhodné, aby se zapojili i vlastníci a správci bytových i nebytových objektů ve
městě. Deratizaci je povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit každá fyzická
osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při zvýšeném výskytu
hlodavců (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění).
Občané, kteří mají zájem o provedení deratizačních prací ve svých objektech, mohou
nahlásit svou adresu a tel.číslo deratizační firmě ASPRA - Dubí - tel. 739 617 433.
Na místech přístupných veřejnosti budou nástrahy umístěny do jedových staniček, které znesnadňují přístup dětem a domácímu zvířectvu. Deratizované objekty
a prostory i deratizační staničky uložené na volném prostranství budou označené
výstražným návěstím. Deratizace bude provedena za použití chemických deratizačních prostředků schválených hlavním hygienikem ČR, které nejsou klasifikovány jako
jedy. Jsou však při případném požití většího množství zdraví škodlivé, proto je třeba
v průběhu deratizace zajistit zvýšený dohled nad dětmi a chovanými zvířaty.
V době provádění deratizace je nutné vodit psy na vodítku. Dojde-li v důsledku
nepozornosti občanů k případnému požití deratizační látky, je nutné vyhledat lékaře.
Eva Vítková, technický odbor MěÚ Dubí; telef. kontakt: 417 554 623

OZNÁMENÍ OBČANŮM
V pátek dne 22. dubna bude Městský úřad v Dubí z technických důvodů pro
veřejnost uzavřen.
Mgr. Radek Kindl, tajemník MěÚ Dubí

MĚSTSKÁ POLICIE DUBÍ
Strážníkovi vykonávajícímu pěší hlídkovou
službu oznámili pracovníci úklidové firmy, že
v Pozorce u Barevky nalezli použité injekční
stříkačky. Strážník si přivolal hlídkové služební vozidlo, ve kterém je vybavení na sběr nalezených použitých injekčních stříkaček; ty byly uloženy do boxů
a následně předány k likvidaci jako nebezpečný odpad.
Operátor kamerového systému spatřil, jak v Pozorce
řidič osobního vozidla Škoda Fabia vjel do protisměru
a zaparkoval v místě, kde je parkování zakázáno dopravní
značkou. Z místa řidiče vystoupila žena a vešla do prodejny. Mezi tím se na místo dostavila přivolaná hlídka
městské policie, aby s řidičkou projednala dopravní přestupek. Když žena z Hostomic prokazovala svou totožnost,
tak strážníci z gestikulace poznali, že žena, která s vozidlem
přijela, je pravděpodobně pod vlivem návykových látek.
Na otázku strážníků, zda je pod vlivem návykové látky,
odpověděla, že si trochu zakouřila, ale před dvěma dny.
Při orientační zkoušce na přítomnost návykových látek
se potvrdilo, že je pod vlivem metanfetaminu a alkoholu.
Řidička byla předána přivolané hlídce Policie ČR pro podezření ze spáchání trestného činu.
Operátor kamerového systému spatřil na mobilní kameře umístěné u kontejnerů na tříděný odpad, jak žena
a muž vynesli křeslo vedle kontejnerů a z místa odešli.
Operátor za nimi vyslal hlídku městské policie, která jim
po odnesení křesla zpět do bytu udělila blokovou pokutu.
Strážníci je poučili, že takovýto odpad mohou bezplatně
vyhodit ve sběrném dvoře. V případě správního řízení
může být udělena pokuta do výše 50 tis. korun. Mobilní kamera se umísťuje všude tam, kde občané odhazují

pracovních soustředěních v SRN, pořádaných partnerským městem Bannewitz, vč. změny závazných ukazatelů.
 Usnesení č. 633/23/2016: RM po projednání souhlasí se zapůjčením Lidového domu dne 29. 4. 2016 na společenskou akci Vyhlášení nejlepších sportovců, trenérů
a osobností České federace Spastic Handicap, a to bezplatně.
 Usnesení č. 634/23/2016: RM po projednání souhlasí se zapůjčením prostor Lidového domu v Dubí 3 dne
20. 3. 2016 na benefiční akci – Romskou taneční zábavu,
pořádanou ve prospěch ohrožených dětí, a to bezplatně.
(šl)

Městský úřad Dubí ve spolupráci se společností Marius Pedersen a. s.
vybavené speciálními nádobami pro sběr nebezpečných odpadů
organizuje svoz nebezpečného odpadu.
Tato akce se uskuteční v sobotu 30. 4. 2015 dle stanoveného harmonogramu v Dubí:
8:00
8:20
8:50
9:15
9:35
9:55
10:15
10:35
10:55

-

8:15 hod.
8:35 hod.
9:05 hod.
9:30 hod.
9:50 hod.
10:10 hod.
10:30 hod.
10:50 hod.
11:10 hod.

Pozorka u kapličky
Mstišov, Náměstí Svobody
Cínovec, autobusová zastávka u starého hraničního přechodu
Dubí I, u Zámečku
Dubí I, Školní náměstí
Český porcelán u Domu porcelánu s modrou krví
Bystřice, Lípová ulice
Běhánky, Dubská ul., u večerky
Drahůnky, zastávka MHD

„Veškeré odpady budou předávány buďto pověřenou osobou, zástupcem příslušného
úřadu nebo samotným původcem. Tekuté odpady kategorie 20 dle zákona o odpadech,
budou v takových přepravních obalech, ze kterých nebude možný jejich únik.“ V opačném
případě nebude tento odpad odebrán.

Na uvedená místa budou přistaveny vozy společnosti Marius Pedersen a. s.
vybavené speciálními nádobami pro sběr nebezpečných odpadů.
PŘIJÍMÁNY BUDOU NÁSLEDUJÍCÍ DRUHY ODPADŮ: léky, masti, roztoky,
zbytky starých barev, všechny druhy baterií, olejové filtry, domácí chemikálie,
zářivky, motorové oleje, zaolejované předměty, vyřazené zařízení,
pneumatiky z osobních vozů
Jmenované odpady není vhodné ukládat do sběrných nádob komunálního
odpadu rozmístěných ve Vaší obci, neboť ztěžují využití odpadu jako suroviny.

TYTO SLUŽBY JSOU PRO OBČANY ZDARMA
Další informace poskytnou pracovníci společnosti Marius Pedersen, a.s. na telefonním čísle 417 539 386

• Střední 154, 417 03 Dubí • Telefon + Fax: 417 571 637, Tel.: 417 571 200
odpad mimo vyhrazená místa. Místo je poté
pod neustálým dohledem operátora a ten
v případě potřeby na místo vysílá hlídku městské policie.
Ve večerních hodinách spatřil operátor kamerového
systému na kameře v Pozorce muže, který v ruce držel
pistoli a mířil na druhého muže. Muž s pistolí hovořil velice rozčileně a prudce gestikuloval, následně se rozeběhl
a běžel k zaparkovanému osobnímu vozidlu, nasedl na
místo řidiče a vozidlo začalo rychle couvat až ke křižovatce s ulicí Střední, kde se málem střetlo s přijíždějícím
služebním vozidlem městské policie. Strážníci útočníka
za použití donucovacích prostředků spoutali a krátkou
střelnou zbraň zajistili. Následně při prohlídce zbraně bylo
zjištěno, že se jedná o zbraň plynovou, což rozhodně na
první pohled nebylo rozeznatelné. Útočník byl pod vlivem
alkoholu. Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR a muž
byl Policii ČR předán pro podezření ze spáchání trestného
činu. Následně bylo zjištěno, že napadený dlužil útočníkovi finanční hotovost a ten ji chtěl tímto způsobem z dlužníka dostat, což nebyl právě rozumný způsob.
Žena z Cínovce oznámila, že se po Cínovci pohybují
dva muži, kteří na první pohled vypadají jako ,,utečenci
z Německa“. Žena poskytla strážníkům dokonalý popis.
Na místo ihned vyjela hlídka městské policie. Dva muži byli
zadrženi v místní prodejně s převážně zahraničním zbožím, jak se snaží debatovat s prodejcem. Oba se prokázali
doklady, které jim byly vydány v Německu v uprchlickém
táboře. Na místo byla přivolána cizinecká policie, která si
oba zadržené cizince ze Sýrie převzala.

Žena z Dubí oznámila, že po Pozorce jde muž a odlamuje zaparkovaným vozidlům stěrače. Žena poskytla přesný
popis muže. Hlídka městské policie projížděla ulice v Pozorce, ale nemohla muže nalézt. Stálá hlídka, která vyjíždí na oznámení od občanů, si na pomoc přivolala hlídku
z Novosedlic, strážníky měřící rychlost i pěší hlídky a muž
byl rychle zadržen. Jednalo se o muže z Krupky. Když strážníci zjišťovali škodu, kterou způsobil, tak zjistili, že si stěrače
pouze prohlížel a nic s nimi neudělal, rozhodně zvláštní
záliba. Muž byl propuštěn, jelikož se ničeho nedopustil.
Záchranná služba požádala o spolupráci při výjezdu
k oznámenému pokusu o sebevraždu v ulici Ruská. Muž
byl strážníkům dobře znám, často se pohybuje v prostředí
mezi osobami závislými na omamných látkách. Muž chtěl
vyskočit z okna kvůli nešťastné lásce. Záchranná služba ho
rozrušeného odvezla na vyšetření do nemocnice.

Strážník při pěší hlídkové službě zjistil, že u rozestavěného domu v Pozorce nad benzínovou čerpací stanicí spadla
nádrž na beton. Obrovská nádrž rozdrtila plot, porazila
lampu veřejného osvětlení a opřela se o nákladní automobil, který nádrž plnil betonem. Při pádu byla způsobena
škoda, ale nedošlo k žádnému zranění.
Tomáš Pykal, velitel MP Dubí
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duben 2016
BILANCE ROKU 2015
Ve středu 2. března se ve společenském sále Tereziných lázní uskutečnila tradiční Bilance předchozího roku. Úvodní slovo patřilo
panu starostovi, který zároveň všechny přítomné celým slavnostním večerem provedl.
Poté již dostala slovo slečna Veronika Machovcová, která za hudebního doprovodu pana Mgr. Jana Valty, profesora Konzervatoře
Teplice, přednesla píseň „Tam pod horami“, která se stala hymnou našeho města.
Pak již pan starosta a pan místostarosta seznámil všechny přítomné se zprávami o činnosti jednotlivých odborů Městského úřadu
Dubí, Městského kulturního zařízení Dubí a výslednost práce Městské policie Dubí zhodnotil její velitel, pan Tomáš Pykal.
Poté již následovala slavnostnější část celého večera, kdy hned v jejím úvodu představitelé města poděkovali za osobní přínos
pro rozvoj spolupráce mezi našimi partnerskými městy starostovi Svazku obcí Bannewitz, panu Christophu Fröse, a vedoucímu
kanceláře starosty města Altenberg, panu Reineru Fischerovi.
Pak poděkování s malým dárkem předal pan starosta s panem místostarostou vybraným občanům města Dubí, pedagogům
i nepedagogickým pracovníkům našich škol za práci, kterou pro naše město vykonali či stále ještě aktivně vykonávají. Poděkování
se dostalo rovněž našim sportovcům za výbornou reprezentaci a za práci, které se věnují v jednotlivých sportovních oddílech.
Oceněni byli také žáci našich základních škol za výborný prospěch a stejně tak žáci naší Základní umělecké školy za výbornou
reprezentaci města v oblasti umění.
Závěrečné poděkování patřilo organizátorům deseti ročníků Dubského dostavníku, který byl po celých deset let nejen občany
našeho města hojně navštěvován.
Součástí slavnostního večera byly jednotlivé kulturní vstupy, které si pro tuto příležitost připravili právě žáci dubských škol
.
Anna Gürtlerová

Zvláštní poděkování za osobní přínos při spolupráci s Městem Dubí
Christoph Fröse, starosta Svazku obcí Bannewitz
Reiner Fischer, vedoucí kanceláře starosty města Altenberg

Zvláštní poděkování za organizaci Dubského dostavníku
Filip Janoušek, Bohuslav Janoušek, Naďa Janoušková, Jiří Hubený, Alice Minaříková, Bc. Milada Minaříková
za přípravné a organizační práce pro deset ročníků Dubského dostavníku

Občané
Hana Bukačová
předsedkyně Klubu žen v Dubí, Bystřice: poděkování za dlouhodobou, obětavou a profesionální práci nejen
členkám v klubu, ale i spoluobčanům během zaměstnání na MěÚ Dubí.
Hanka Šabachová
bývalá aktivní členka Sboru pro občanské záležitosti při někdejším Městském národním výboru Dubí a později
při Městském úřadu Dubí. Za toto období se setkala již s několika generacemi občanů města Dubí. V současné
době je předsedkyní Základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu Dubí.

Základní školy a Základní umělecká škola
Pedagogové
Hana Bujnovská, DiS.		za úspěšnou pedagogickou práci
Dagmar Hlavatá		za dlouholetou práci ve školní družině a za vedení zájmových kroužků
Žáci
Martin Chabr			za výborné školní výsledky a vstřícnou pomoc při akcích školy
Barbora Pípalová		za reprezentaci města v oblasti umění
Amín Bhija			za vzornou a aktivní školní práci a výborný prospěch
Martin Záhrubský		za vzornou a aktivní školní práci a výborný prospěch
Martin Köppl			
za příkladné vedení školního parlamentu a reprezentaci školy ve sportovních soutěžích

Mateřské školy
Jaroslava Baudyšová		za dlouholetou práci pro MŠ U Křemílka
Markéta Jonášová		za dlouholetou práci pro MŠ Mstišov
Soňa Ptáčková
za dlouholetou práci pro MŠ Cibuláček

Sport, tělovýchova
Jan Pokorný			za vynikající výsledky v oblasti sportu
Martin Rus			za vynikající výsledky v oblasti sportu
Jaroslav Skala			za vynikající výsledky v oblasti sportu
Petr Jonáš			za vedení oddílu florbalu při SK Dubí
Martin Štrobl			za příkladnou práci s dětmi v oblasti sportu
Martin Neduchal		za příkladnou práci s dětmi v oblasti sportu
Michaela Šístková		za organizační práci pro Tenis klub Dubí
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BLAHOPŘEJEME ŽÁKŮM
Dne 2. března proběhla v Dubí každoroční Bilance, která mimo jiné ocenila i nejlepší
žáky dubských škol. Z naší školy byli letos
pro tuto poctu vybráni žáci 9. třídy Martin
Záhrubský a Amín Bhija. Oba se již mnohokrát zúčastnili různých olympiád a soutěží,
kde reprezentovali naši školu a pomáhali
také při zajišťování mnoha školních akcí.
Oběma klukům předal pan starosta diplom,
flash disk a další drobné dárky. Srdečně blahopřejeme.
Za všechny vyučující ZŠ Dubí 2,
Mgr. Marie Hůlková

REPREZENTAČNÍ PLES
Pátek 18. března byl v našem městě slavnostním, protože byl ve znamení 10. Reprezentačního plesu města Dubí. V předsálí Lidového domu v Pozorce vítal
pan starosta s chotí všechny hosty, kteří z jeho rukou převzali malý dárek, ženy též malou květinu žlutého narcisu.
Po úvodním slovu pana starosty patřil parket tanečnímu páru, který je znám především z televizní soutěže “StarDance“ Janu Onderovi a jeho partnerce Lucii
Hunčárové, jejichž taneční vystoupení sklidilo velký potlesk.
K poslechu, ale především k tanci po celý večer hrál taneční orchestr OH BAND. Příjemným hudebním zpestřením večera byl recitál zpěváka Martina Maxy
a jeho fanoušci měli možnost mu popřát k jeho narozeninám přímo na podiu a ke gratulaci se za naše město přidal i pan starosta Ing. Petr Pípal.
Hudební přestávky vyplnily módní přehlídky pod vedením paní Martiny Tuháčkové.
V průběhu celého večera zazněly známé písně všech žánrů jak z pera zahraničních, tak i našich hudebních skladatelů, ty jistě doplnily dobrou pohodu, která
provázela celý večer. Před půlnocí se vydávala tombola, jako každoročně byla díky našim sponzorům velmi pestrá a výherce nikdy neodcházel nespokojen,
naopak byl překvapen rozmanitostí a nápaditostí cen.
Ples se v letošním roce setkal s velkým zájmem a věříme, že ani v letošním roce nikomu nevadilo, že byl nekuřácký, soudě tak z dobré pohody, která v pořadí
již jubilejní 10. Reprezentační ples našeho města provázela.
Anna Gürtlerová

Velké poděkování patří sponzorům
10. Reprezentačního plesu města Dubí
TELCONT s.r.o. - Ing. Tomáš Vovčička
LOUDA AUTO s.r.o. - pan Lubomír Sivák
MEGAWATT s.r.o. - pan Milan Wasylkow
ČESKÝ PORCELÁN a. s. - Ing. Vladimír Feix
ZNAČKY DUBÍ s.r.o. - pan Petr Fejfar
Firma LANG - pan Roman Lang
Pan JAROSLAV TETOUR

Srdečně děkujeme!
VELIKONOČNÍ KONCERT …
… se uskutečnil ve středu 23. března v kostele Neposkvrněného početí
Panny Marie v Dubí. Všechny přítomné přivítal pan starosta, jehož slovo poté
doplnil pan farář, který pohovořil o významu velikonočních svátků. Před zahájením samotného koncertu chvilkou ticha všichni uctili památku obětí teroristických útoků v hlavním městě Belgie.
Se svým programem opět vystoupili členové Brixiho komorního souboru Teplice, kteří pod taktovkou dirigenta Vratislava Řezáče předvedli
v úpravě Leoše Janáčka Dvořákovy Moravské dvojzpěvy a známou
Stabat Mater Františka Ignáce Tůmy.
Po skončení koncertu pan starosta poděkoval za krásný koncert a zároveň
všechny přítomné pozval na nadační koncert pro nevidomé, který se uskuteční v našem kostele v sobotu 16. dubna.
Rozcházeli jsme se s přáním pěkných Velikonoc s příjemnou pohodou jarních dnů.
Anna Gürtlerová

VÍTANÍ JARA
Před deseti lety se ve městě oživila tradice rozloučení se zimou a přivítáním jara „Pálením Morany. Na rozdíl od minulého roku jsme vítali první jarní dny ještě
za vlády Paní Zimy, která ještě svou vládu nepředala.
Průvod dubských dětí a občanů vyšel ze Školního
náměstí a tradičně zamířil Koněvovou a Tovární ulicí
k budově Základní školy v Dubí 2. Doprovodem nám
byla nejen hudba, ale i vtipné slovo pana Petra Stolaře.
V čele průvodu byla nesena Morana, která sice zapálena skončila v chladné vodě bystřického potoka a s ní
i malé Moranky, které vyrobily děti z Mateřské školy
U Křemílka a ve školní družině ZŠ Dubí 2, ale tento den k nám však jaro zůstalo otočeno svými zády.
I přesto panovala veselá nálada a každé z přítomných
dětí obdrželo malý velikonoční dárek a my jen doufali,
že Velikonoce již budou skutečnými svátky jara…
Gürtlerová Anna
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duben 2016
CESTA DO POHÁDKY

Středeční podvečer
24. února patřil v našem
městě velkému pohádkovému návratu,
a to hned ke dvěma pohádkám z těch
nejmilejších: Pyšné princezně a Hrátkám
s čertem.
Po více jak dvou letech jsme se totiž znovu rozhodli ve spolupráci s Fundusem
Barrandov Studio uspořádat tentokrát
menší výstavu originálních filmových kostýmů a cíleně jsme ji věnovali právě těmto
dvěma pohádkám.
Chtěli jsme si tak připomenout loňské
195. výročí narození spisovatelky Boženy
Němcové a 100. výročí narození spisovatele
Jana Drdy. Oba věnovali dětskému čtenáři podstatnou část svého literárního díla
a již nejedna generace našich dětí na jejich
pohádkách vyrůstá. Oba svým vyprávě-
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ním, v němž vždy – jak to ve správné
pohádce má být – vítězí dobro
nad zlem – dokázali svým krásným
příběhem potěšit spoustu malých čtenářů, ale zároveň i oslovit
české filmaře a jejich prostřednictvím nikoliv jen dětského diváka.
A tak díky nim máme takové pohádkové skvosty, jako je např. Princezna se zlatou hvězdou na čele
(režie: Martin Frič), Princ Bajaja (režie:
Antonín Kachlík), Tři oříšky pro Popelku, Princ a Večernice (režie: Václav
Vorlíček), jejichž náměty vyšly právě
z literárního díla Boženy Němcové,
a třeba Dařbuján a Pandrhola (režie:
Martin Frič), O princezně Jasněnce
a létajícím ševci, Z pekla štěstí, Nejkrásnější hádanka (režie: Zdeněk
Troška), jimž dalo základ pohádkové vyprávění spisovatele Jana Drdy.
V úvodu všechny přítomné pozdravil
a přivítal pan starosta a předal slovo
místostarostovi, který blíže představil ty dvě pohádky, na něž jsme zacílili naši výstavu: Pyšnou princeznu
natočil již před 64 lety režisér
Bořivoj Zeman, jako podklad pro
filmový scénář posloužila právě
pohádka O potrestané pýše z pera
Boženy Němcové. Scénář vedle pana
režiséra napsali Oldřich Kautský
a Henryk Bloch, autorem textů k písním,
které prakticky zlidověly, byl básník František Hrubín. Premiéra filmové pohádky se
konala 26. září 1952 v pražském kině Blaník,
autorem kostýmů, jejichž ukázku pro roli
filmové princezny Krasomily jsme mohli
v našem městě zhlédnout, byl kostýmní výtvarník František Novák.
Třebaže exteriéry této filmové pohádky máme spojeny především s jižními
Čechami, se zámky v Hluboké nad Vltavou
a Českém Krumlově, stejně tak s historickou Třeboní nebo Telčí, tak i Panskou skálou nacházející se nedaleko Nového Boru,
tak značná část záběrů vznikala rovněž
v našem kraji: malebná zákoutí pan režisér
našel zejména na Jetřichovicku, ať už to byl
známý Dolský mlýn v údolí řeky Kamenice,
samotné Jetřichovice či blízké Všemily.

Pohádka Hrátky s čertem má základ ve
stejnojmenné divadelní hře Jana Drdy, jejíž
premiéra se uskutečnila v Národním divadle
v Praze dne 30. prosince 1945, a od té doby
se k ní čeští divadelníci stále vracejí. Filmový scénář psal sám autor ve spolupráci
s režisérem Josefem Machem. Výtvarníka
kostýmů nebylo třeba nijak blíže představovat, protože jeho jméno, Josef Lada, je
zcela výmluvné. Vždyť na jeho nádherné
obrázky jsme v Čechách stále právem hrdi.
Tato pohádka měla premiéru 26. dubna 1957 v kině Lucerna, celá se natáčela
v barrandovských ateliérech, ale bezesporu
Ladovy kostýmy přispěly k její popularitě.
Z této pohádky jsme měli možnost obdivovat hned 5 originálních kostýmů princezny
Dišperandy.
Obě tyto filmové pohádky však spojuje ještě jedno jméno, a to herečky Aleny Vránové.
Ta v obou vytvořila postavu princezny
a byla vzácným hostem tohoto pohádkového večera.
Dříve, než v doprovodu pana
místostarosty přišla do zcela zaplněného přízemí
Domu porcelánu s modrou krví, slovo dostala
posluchačka 2. ročníku
Konzervatoře Teplice,
slečna Barbora Kodešová a pan Vít Šantora,
posluchač 2. ročníku
pražské Hudební fakulty
Akademie múzických
umění, kteří všechny
přítomné za doprovodu pana profesora Jana
Valty pozvali na malou
hudební procházku těmi
nejkrásnějšími českými
pohádkami a připomněli tak písničky, k nimž
se stále rádi vracíme a
mnozí si je s nimi rovněž zanotovali.

Za tónů úvodní melodie Dalibora C. Vačkáře
z pohádky Pyšná princezna byla uvedena
paní Alena Vránova, kterou všichni přivítali vřelým potleskem, a ze spokojených tváří bylo zřejmé, že na svou princeznu Krasomilu se všichni těšili. Paní
Vránová zavzpomínala na natáčení obou
stále oblíbených pohádek, stejně tak
na své vzácné kolegy, s nimiž se v průběhu svého hereckého života setkala.
Vedle vzpomínky například na Miloše
Kopeckého, Bohuše Záhorského či Jiřinu
Šejbalovou zavzpomínala také na své další role, s nesmírnou noblesou věnovala
zájemcům svůj autogram a stejně tak se
s mnohými vyfotografovala. Více než hodinka ve společnosti vzácného hosta všem
utekla tak rychle, že nikdo nechtěl věřit, že
čas může takto rychle ubíhat…
V závěru pan místostarosta poděkoval paní
Aleně Vránové za všechny krásné role, které

vytvořila v českém filmu, v Československé
i České televizi, v komerčních televizích
a v neposlední řadě na scénách Městských divadel pražských a v průběhu
posledních 20 let též na scéně soukromého Divadla Ungelt. Poděkování
jí ale patří především za to, že přijala naše pozvání a my jsme mohli s ní
strávit hodinku krásného vyprávění
a vzpomínání…
Vernisáž výstavy přilákala více než stovku
návštěvníků, v následujícím týdnu pak
výstavu zhlédlo více než 700 zájemců
nejen z řad našich občanů, ale rovněž
z blízkých Teplic, stejně tak ji zhlédly
i školní skupiny, jimž jsme tyto dva pohádkové příběhy doplnili průvodním
slovem. Kladné ohlasy zapsané v návštěvní knize nám dovolují konstatovat,
že i tentokrát se výstava líbila, pozitivně
byla hodnocena její jedinečnost. Velmi
potěšující je již zmíněná vysoká návštěvnost. Tento zájem nám dovolí uvažovat
o nějakém podobném projektu pro příští
rok, kdy bychom se jeho prostřednictvím
opět přenesly do historie českého filmu
a snad mohli opět v našem městě přivítat
nějakého vzácného hosta.
Anna Gürtlerová

PODĚKOVÁNÍ
paní Věře Krátké,
vedoucí odboru Fundus Barrandov Studio,
za bezvadnou spolupráci
paní Nele Krajčové a paní Veronice Šnajdrové,
Fundus Barrandov Studio,
za nesmírnou ochotu a vstřícnost
paní Haně Vávrové, majitelce Herecké agentury,
za zprostředkování kontaktu s paní Alenou Vránovou
panu Pavlu Rajčanovi, kino Světozor Praha,
za zapůjčení filmových plakátů

VÝSTAVA POHÁDKOVÝCH KOSTÝMŮ

V prvním březnovém týdnu navštívila celá naše školka výstavu kostýmů
z pohádek, která se konala v Domě porcelánu s modrou krví. S dětmi jsme se
vrátili v čase o spoustu let zpět a mohli jsme si prohlédnout šaty princezny Krasomily z pohádky „Pyšná princezna“ nebo loutnu, na kterou hrál král Miroslav.
Dále jsme obdivovali téměř stejně staré
a krásně zdobené šaty z pohádky „Hrátky
s čertem“ Tyto šaty byly ušity podle
návrhu Josefa Lady a pohádka natočena
na motivy spisovatele Jana Drdy. Výstava se nám moc líbila a už teď se těšíme,
co nás bude v Domě porcelánu čekat
příště.
Kateřina Kazdová, MŠ Cibuláček

Národnímu filmovému archivu
za zapůjčení fotografií z filmů Pyšná princezna a Hrátky s čertem
paní Mgr. Soně Kosové, ředitelce ZŠ Dubí 2, za zapůjčení kláves
Výstavu pořádálo Město Dubí
ve spolupráci
s odborem Fundus Barrandov Studio
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ZUŠ CESTUJÍCÍ…
Březen – za kamna vlezem. Počasí tomu skutečně většinu měsíce nasvědčovalo. Ale v ZUŠ jsme si to nemohli dovolit. Naopak, tento měsíc byl
pro naši školu velmi „cestovní“. Začali jsme hned 1. březnem, kdy naše trio
hráček na zobcové flétny ve složení Pavlínka Hanauerová, Klárka Kolečkářová a Veronika Vacková, vedené paní učitelkou H. Bujnovskou, zabodovalo
v okresním kole soutěže v Teplicích, získalo 1. cenu a postoupilo do krajského kola. To se konalo vzápětí v Litvínově a zde získala děvčata 2. cenu.
Prvně se letos zúčastnili žáci ZUŠ Dubí pěvecké sborové soutěže, letos totiž bylo povoleno dvěma školám ze stejného kraje spojit své síly dohromady. Paní učitelka Mgr. L. Bečková působí současně v Dubí a v Klášterci nad
Ohří. Tak vznikl spojený sbor „Klášdubáček“. Zkoušky se konaly o sobotách
formou soustředění, naši skupinu vozil do Klášterce svým autem pan starosta Ing. Petr Pípal. Bylo také nutno vyřešit problém oblečení, tady bych
ráda poděkovala dvěma dámám, paní I. Bosmanové z Teplic, která nám věnovala krásné látky a paní J. Badalíkové z Dubí, která z nich ušila elegantní
šály. Oblastní soutěž pro okresy Teplice, Most a Chomutov se konala v Mostě.
„Klášdubáček“ hned napoprvé zabodoval a obdržel jako ocenění zlaté pásmo
(u sborů se neudělují ceny, ale pásma). Nemalou zásluhu na tomto úspěchu
měla klavíristka, paní učitelka T. Vránková, a žákyně Anežka Bečková, houslistka, které se výborně zhostily doprovodu.
V tomto měsíci jsme také stihli naučný výlet do Prahy. Hlavním cílem byla návštěva výstavy „Bez hranic“, přibližující umění Krušnohoří v období
vrcholného a pozdního středověku. Expozice nabízela na 200 kusů uměleckých děl a umožňovala návštěvníkům Valdštejnské jízdárny nevšední umělecký zážitek. Naše skupina, obohacena vědomostmi o architektonických hnutích (ze sobotních seminářů), si to náležitě užila. Další památky cestou
na nádraží byly už tradičním bonusem.
Eva Valtová, ředitelka ZUŠ Dubí

DĚTI ZE MSTIŠOVA SE ZÚČASTNILY MATEŘINKY 2016
Dne 17. března se děti z naší školky ve Mstišově zúčastnily již 15. ročníku
nesoutěžního festivalu mateřských škol. Každoročně se koná v Teplicích v
Krušnohorském divadle. Letos si děti pro diváky nacvičily vystoupení s
názvem ,,Malí námořníci“,kteří se pod vedením svého kapitána chystají
odplout na dalekou cestu. Děti byly zodpovědné,pilně trénovaly a byly za
to odměněny velkým potleskem. Už se těšíme na příští Mateřinku.
Kolektiv MŠ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Mateřská škola U Křemílka
Rokosovského 236, Dubí 2
pořádá dne 19. dubna
od 8:30 hodin do 12:00 hodin

Den otevřených dveří.
Těšíme se na všechny zájemce o předškolní vzdělávání v naší
mateřince. Prohlédněte si naši školu, seznamte se s naším
vzdělávacím programem a podmínkami pro podávání žádostí
o přijetí (je možno si také vyzvednout potřebné tiskopisy).
Bc. Zdeňka Hamalová, ředitelka školy

ZÁPIS DĚTÍ DO DUBSKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
MATEŘSKÁ ŠKOLA

MÍSTO

TERMÍN

DOBA

MŠ Dubánek
Křižíkova 157, Dubí 1,
Tel.: 417 571 026

v budově
mateřské školy

11. 5. 2016

8,30-14,00 hodin

MŠ Cibuláček
Tovární 517, Dubí 1,
Tel.: 417 571 060

v budově
mateřské školy

11. 5. 2016

8,00 – 11,30 hodin
13,00 – 15,00 hodin

MŠ U Křemílka
Rokosovského 236, Dubí 2,
Tel.: 417 571 755

v kanceláři ředitelky
mateřské školy

11. 5. 2016

8,00 – 11,00 hodin
14,00 – 16,00 hodin

MŠ Mstišov
Školní 39, Dubí 3 - Mstišov,
Tel.: 417 538 045

v kanceláři ředitelky
mateřské školy

11. 5. 2016

9,00 – 11,00 hodin

Eva Rigová, odbor školství a sociálních věcí MěÚ Dubí
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MEZINÁRODNÍ AUTOBUSOVÁ LINKA DRÁŽĎANY - TEPLICE A ZPĚT
Vážení občané,
se zpožděním, které z velké míry nevzniklo na mé straně, Vám podávám informaci ve věci avizovaného rozšíření mezinárodní autobusové
linky č. 398 Dresden – Zinnwald/Cínovec – Teplice a zpět.
Dotaz, s nímž jste se na mne obrátili, jsem předal panu Ing. Jeřábkovi, vedoucímu oddělení dopravní obslužnosti odboru dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje. Odpověď Vám s jeho souhlasem touto cestou předávám:
„Vážený pane místostarosto,
reagujeme tím na Váš dotaz týkající se linky 398 Altenberg – Teplice s přímým napojením na linku 360 Dresden – Altenberg.
Ústecký kraj pro rok 2016 počítá se stejným rozsahem provozu jako v roce 2015, tj. 4 páry spojů v pracovní dny a 5 páry spojů o víkendu. Takto je objednávka
stanovena smlouvou mezi dopravcem a Ústeckým krajem pro rok 2016.
Začátkem tohoto roku učinil Ústecký kraj administrativní kroky k tomu, aby v únoru 2017 mohl uzavřít dlouhodobou smlouvu s dopravcem RVD do konce roku
2021. Rozsah dopravy nebyl prozatím stanoven. Plán Ústeckého kraje byl rozšíření provozu na 7 párů spojů každý den. Po prvních 11 měsících provozu je však nutné
konstatovat, že ekonomické výsledky nehovoří potřebě rozšiřování provozu. Tržby vybrané od cestujících pokrývají jen cca 10% celkových nákladů na provoz.
Standardně v Ústeckém kraji tržby pokrývají cca 1/3 nákladů. Pokusíme se dopravní plánování (zejména přípravu Plánu dopravní obslužnosti Ústeckého kraje pro
roky 2017 až 2021) směřovat k posílení linky na cca 7 párů spojů, pokud to ekonomika Dopravy Ústeckého kraje dovolí.
Prioritně je linka 398 určena k zajištění dopravní obslužnosti Cínovce a přeshraničního spojení Teplicka se spolkovou zemí Saskem. Spojení Teplice – Dubí je kvalitně
zajištěno linkami Dopravy Ústeckého kraje (všechny jsou přímé bez nutnosti přestupu) a další posilování této relace není nutné.“
Tolik tedy odpověď pana vedoucího odd. dopravní obslužnosti, z níž je zřejmé pozitivum, že avizované rozšíření dopravy nebylo (zatím) zcela zamítnuto.
Uvidíme tedy, co nám přinese nový jízdní řád, který vstoupí v platnost v měsíci prosinci t. r. Pan vedoucí mně zároveň slíbil, že v případě jakékoliv změny mne
bude informovat.
Je pravdou, že přímé spojení naše město se spádovými Teplicemi má, nicméně spojení touto linkou je rovněž přímé, ale především rychlejší. Z vlastní zkušenosti vím, že v posledních měsících a týdnech zájem Vás, občanů našeho města, o tuto linku se zvyšuje a stejně tak, že toto přímé spojení vítáte. Linka má
konečnou stanici, stejně jako zastávku všechny autobusy Dopravy Ústeckého kraje, ve stanici Teplice, hlavní nádraží.
Znovu opakuji, že linku je možno využít s předplatní legitimací Dopravy Ústeckého kraje, kde je na kupónu ve formě dokladu o zaplacení vyznačen i datum
jeho platnosti. Je tedy nutné mít tento doklad s sebou, aby řidič mohl takto jeho platnost ověřit. Pokud nevlastníte žádný takový předplatní kupón, je samozřejmě možné si zakoupit jízdenku v hotovosti za české koruny. Jen upozorňuji, že není možné použití elektronické peněženky, protože německý odbavovací systém
cestujících toto neumožňuje. Předplatní legitimací s časovým kupónem se řidiči při nástupu do vozu pouze prokazujete.
Pokud Vám toto nejrychlejší dopravní spojení vyhovuje, využívejte tuto linku, jen tak bude zřejmé její opodstatnění nejen pro naše město důležité pro dopravní obslužnost Cínovce, ale i pro přímé, ale nejrychlejší spojení do Teplic.
Pokud tuto autobusovou linku využíváte pro Vaše cesty do sousedního Saska, dovoluji si po čase připomenout, že je na lince akceptována jízdenka Labe-Elbe.
Podrobnosti o možnostech využití a cenových relacích najdete na webových stránkách Českých drah, a to v sekci „Vlakem do zahraničí“ a dále v podsekci pod
heslem „Labe-Elbe“.
Jízdní řád této linky společně s ceníkem jízdenek pro platbu v hotovosti přineslo únorové vydání Dubského zpravodaje z roku 2015, které v elektronické podobě najdete na webových stránkách našeho města: www. mesto-dubi.cz.
Přeji Vám příjemné cestování touto autobusovou linkou, ať již v režimu mezistátní či vnitrostátní nabídce dopravy.
Jiří Šiller

ULICE POHRANIČNÍ STRÁŽE SE DOČKÁ NOVÉHO OSVĚTLENÍ
Občané z ulice Pohraniční stráže se dočkají nového veřejného osvětlení. Město Dubí využije skutečnosti, že společnost ČEZ letos hodlá zrekonstruovat rozvody nízkého napětí
ve vedlejší ulici kolem městského koupaliště a přidá se s rekonstrukcí veřejného osvětlení. To stávající, sloužící již více
jak 30 let, bude nahrazeno novou soustavou s bezpaticovými
stožáry a svítidly Philips.
Díky sloučení rekonstrukce veřejného osvětlení s pokládkou kabelů nízkého napětí město ušetří nemalé finanční prostředky za výkopy, které tak nebude muset hradit ze svého
rozpočtu.
Práce by měly započít v závislosti na klimatických podmínkách v průběhu dubna a potrvají přibližně 2 měsíce.
Po celou dobu zůstane ulice průjezdná, řidiči a chodci musí
pouze dbát zvýšené opatrnosti v místech provádění stavebních prací.
Bc. Lukáš Jačka, technický odbor MěÚ Dubí

INFORMACE O POČTU OBYVATEL
Pro informaci občanů našeho města uvádím v tabulkách přehled nejen o počtu obyvatel v jednotlivých částech města Dubí, ale rovněž informaci o jeho
pohybu. Všechny údaje jsou k 31. 12. 2015, resp. k 31. 12. 2014 pro možnost porovnání.
Jana Dudysová, odbor vnitřních věcí MěÚ Dubí

Část obce

2014

2015

3.657

3.637

898

890

Bystřice

1.158

1.147

Cínovec

80

85

Drahůnky

329

323

Mstišov

470

482

Pozorka

1.195

1.193

celkem

7.787

7.757

Dubí
Běhánky

Část obce

Přistěhování
2015
115
138
20
24
43
35
2
9
17
6
22
18
75
45
294
275

2014

Dubí
Běhánky
Bystřice
Cínovec
Drahůnky
Mstišov
Pozorka
celkem

Odstěhování

Narození

Zemřelí

2014

2015

2014

2015

2014

2015

187

125

19

28

99

93

42

23

8

4

13

6

64

34

7

5

6

11

2

4

0

4

0

1

17

15

5

2

5

4

18

13

2

7

6

3

104

84

14

14

10

17

434

298

55

64

139

135

Počet obyvatel je bez cizinců. Cizince eviduje cizinecká policie.
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY NA ZŠ DUBÍ 1
Netradičně v sobotu 19. března jsme otevřeli dveře naší školy pro rodiče, žáky a širokou veřejnost. Cílem bylo nejen ukázat prostory učeben a celkové prostředí, ve kterém se žáci učí,
ale také připravit neformální setkání s rodiči. Při těchto setkáních máme možnost se dozvědět
spoustu připomínek a podnětů pro naši další práci.
Hlavní náplní dne byly velikonoční dílničky. Všichni pedagogičtí pracovníci připravili spoustu
stanovišť, kde děti samostatně nebo s rodičovskou dopomocí vyráběly – barvily kraslice, tvořily zápichy a velikonoční přáníčka, zdobily perníčky, v prostorách keramické dílny zvířátka ze
slámy a mnoho dalších velikonočních dekorací a předmětů. Návštěvníci se mezi tvorbou mohli
potěšit vystoupeními pěveckého sboru nebo našich malých břišních tanečnic, prohlédnout si
staré fotografie a kroniky, případně se občerstvit pečenými zákusky připravenými našimi žáky.
Předvelikonoční dopoledne se vydařilo, v jeho průběhu se u nás vystřídalo asi 150 návštěvníků včetně místostarosty města Dubí, pana Jiřího Šillera a zástupce našich přátel z německého
Bannewitz, paní Kerstin Ryssel.
Děkujeme všem za spoluvytvoření příjemné tvůrčí atmosféry a těšíme se na setkávání při
dalších příležitostech a akcích.
Mgr. Bc. Jan Holub, ředitel ZŠ Dubí 1

TÝDEN ČTENÍ V NAŠÍ ŠKOLE
Již třetím rokem v naší škole
probíhá krásná akce, při které
dětem prvních a druhých tříd
čtou zástupci z řad veřejnosti či
vedení školy. V prvních třídách
děti poslouchaly především
klasické pohádky, odpovídaly
na otázky z textu a vybarvovaly obrázky vztahující se k příběhům. Ve druhých třídách se
žáčci seznamovali s novějšími,
méně známými příběhy. Mezi
milými hosty byl například pan
starosta Ing. Petr Pípal, pan
místostarosta Jiří Šiller, rodiče
žáčků, paní Petra Baldová či
pan Jaromír Šťásek.
Hlavním smyslem předčítání
je u příležitosti Měsíce knihy
přilákat děti k psaným příběhům. Podle nadšení a těšení
se malých čtenářů se záměr
podařil a hosté si chválili pozornost a vzorné chování posluchačů.
Mgr. Soňa Korbová, ZŠ Dubí 1

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
Areál RH Dubí je opravdu blízko naší školy, páteční odpoledne bylo zamračené, a tak jsme využili
nabídky pana Romana Hrušky a zašli jsme si s dětmi zahrát kuželky. Téměř všichni hru zkoušeli úplně
poprvé, ale s velkým nadšením. Děkujeme panu
Hruškovi za nový zážitek a slibujeme, že příště se
pustíme do opravdového zápolení družstev.
Hanka Šírová a děti z 2. oddělení ŠD ZŠ Dubí 2

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
Ve středu 23. března proběhl na našem 2. stupni projekt s velikonoční tematikou. Žáci měli v každé třídě přichystaná stanoviště,
kde si vyzkoušeli spoustu zajímavých metod zdobení vajec (omotávání bavlnkou, krupicová vajíčka, mozaiková vajíčka) i výrobu různých velikonočních dekorací (bambulkoví králíčci, skládání motýlků
z papíru, tkaná vajíčka z papíru), během dopoledne si ještě žáci vyzkoušeli test o velikonočních zvycích a tradicích a velikonoční křížovku v angličtině. Všichni byli z projektu nadšeni a odnesli si domů
spoustu krásných výrobků.
Bc. Leona Kosová, ZŠ Dubí 2
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INFORMÁČEK
V úterý 15. března
se 3 žáci z našich
pátých tříd (Matěj
Bláha, Míša Vondrová
a Kuba Záhrubský)
zúčastnili
soutěže
v informatice, kterou pořádá Základní
škola s rozšířeným
vyučováním informatiky a výpočetní
techniky v Teplicích - Proseticích.
Skupinka soutěžila
ve 3 disciplínách:
vyhledávání informací, online hra a popis částí počítače. Žáci byli
nadšeni, každý si odnesl diplom za účast a spoustu nových zkušeností. Určitě se této soutěže zúčastníme každý rok.
Bc. Leona Kosová, ZŠ Dubí 2

PROSBA
Prosíme všechny absolventy bystřické školy o zapůjčení
třídních fotografií z 9. třídy, které můžete naskenovat a poslat
na email: bystriceskola@seznam.cz nebo je můžete donést
osobně do ředitelny na 2. stupeň naší školy (Tovární ulice).
Velice děkujeme za spolupráci.
			
Pedagogický sbor ZŠ Dubí 2

MIMOŘÁDNÝ KONCERT
Ano, ve smyslu nevídaný, a to nejen co se
dramaturgie týče, ale i personálního obsazení
umělců bylo na Dubí netradiční. Zahájilo žesťové trio teplických filharmoniků, pokračovala
uskupení typu žáci a jejich rodinní příslušníci,
ale někteří nadaní jedinci zahráli i na nástroje,
na které „nehrají“. Tak jsme mohli slyšet například dvě filmové melodie zahrané na okarínu,
nebo tři písně zahrané flétnistkou, která vzala
saxofon do ruky prvně přesně před měsícem.
Zazněla i autorská hudební pohádka v podání
předškoláčka, který ztvárnil velmi dramatickou situaci spolu se svou babičkou. Příště přizveme i dubskou veřejnost, můžete se přidat!
Eva Valtová, ředitelka ZUŠ

JARO, VÍTEJ
V naší mateřince U Křemílka jsme se na příchod jara velmi těšili. Celý březen u nás zněly písničky a básničky s jarní tematikou, pozorovali jsme probouzení přírody na našem „jarním záhonku“ a tvořili zápichy s kytičkami,
broučky a kuřátky. Bavili jsme se při praktických činnostech při sázení osení a zdobení zajíčků. Jaro jsme přinesli i seniorům do domova důchodců
v Ruské ulici a 21. března odpoledne jsme konečně vynesli Moranu, vyhnali zimu a přivítali jaro.
Za Křemílky Zdeňka Hamalová

KARNEVAL
Ve čtvrtek 25. února se naše školka proměnila v pohádkový ráj. Čekal nás
totiž karneval. Během chvilky z nás byli spidermani, kouzelníci, princezny,
piráti, Elsy z Ledového království či kovbojové. Nejprve jsme se společně
představili, aby opravdu každý věděl, v koho jsme se proměnili a pak následoval velký karnevalový rej. Samozřejmě paní učitelky nezapomněly na
mnoho soutěží se sladkou odměnou na konec. Jako každý rok se karneval
vydařil a všichni jsme si ho moc užili.
Kateřina Kazdová, MŠ Cibuláček

SNĚHURKA
Ve čtvrtek 3. března nás ve školce navštívilo divadlo pana Kamila Kouly
s představením o Sněhurce. Nejprve jsme se seznámili s dvojicí klaunů,
kteří nás pohádkou provázeli. Všichni pohádku O Sněhurce známe, takže
jsme se nemuseli lekat, že by pohádka dopadla špatně. Sice nás trochu
děsila zlá královna, ale zato nás nezklamali trpaslíci, se kterými jsme se
od srdce zasmáli. Celé představení bylo doplněné chytlavými písničkami
a na konci odměněno velkým aplausem malých diváků.
Kateřina Kazdová, MŠ Cibuláček

SFÉRICKÉ KINO V MŠ MSTIŠOV
Do naší školky přijelo kino, ne však kino ledajaké. Pán, který ho přivezl,
nejprve ve třídě nafoukl obrovskou kupoli. Uvnitř bylo připraveno promítání pohádky „O korálovém útesu“. Pohodlně jsme se usadili a najednou
se ocitli pod mořskou hladinou. Přímo nad hlavou nám proplouvali žraloci a honili se rybí zachránci korálového útesu. Měli jsme chuť se jich
dotknout, i když byli jen animovaní. Za skutečnými zvířátky jsme museli jinam. Vybaveni suchým pečivem a mrkví jsme vyrazili na farmu do
Fojtovic. Počasí nám přálo, a tak jsme v ohradě obdivovali koníky, ve stáji
krmili ovečky, drůbež a pomazlili se s koťaty a štěnětem. Určitě jsme na
farmě nebyli naposledy a těšíme se na příští návštěvu. Vše jsme zakončili
maškarním bálem, na který se děti těšily nejvíce.
Kolektiv MŠ Mstišov
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V DÍVČÍM FLORBALE JSME 14. V ČESKÉ REPUBLICE
Po jednoznačně vyhraném krajském kole jsme ve florbalové soutěži Think Blue Cup zajížděli na finále „Top 8
Čechy“. Turnaj se odehrál v Praze, kde se nám bohužel tak
nedařilo. Los nám přiřkl skupinu „smrti“, ze které se týmy
umístily na prvním, třetím a čtvrtém místě. V prvním zápase jsme narazili na tým Chlumčanských dračic. Vcelku
vyrovnané utkání skončilo 5:2 v náš neprospěch. Další zápas začal pro nás nešťastně, Strašecké zebry nás zaskočily
a během minuty jsme prohrávali 2:0. Holky se rychle oklepaly a mohutně zatlačily. V počátku druhého poločasu
tlak přinesl ovoce. Štefaňáková snížila na 2:1. Tlak pokračoval, bohužel už bez kýženého výsledku. Utkání skončilo
3:1 v náš neprospěch. Ve třetím zápase jsme narazili na pozdější vítězky turnaje Kuntratické šelmy.
V tomto zápase nebylo co řešit, prohráli jsme 6:0 a výsledek byl ještě příznivý díky výborné Linhartové,
která chytila další 4 gólové šance. Tyto výsledky nás bohužel katapultovaly do utkání o konečné
7. místo. Utkání s týmem z Malonty z jižních Čech jenom potvrdil to, co jsem psal již na začátku o skupině
„smrti“. Náš gólostroj se zastavil na konečném čísle 6:1, kdy se dokázala dvakrát prosadit Štefaňáková,
která celý turnaj podávala výborné výkony, s Rušinovou a po jednom gólu dala Skleničková s Paurovou.
Štefaňáková byla po tomto zápase vyhlášena nejlepší hráčkou utkání. Celkově jsme tedy obsadili
7. místo v turnaji a celkově 14. místo v celé republice. Děvčata zaslouží obrovskou pochvalu.
Sestava: Linhartová – Štefaňáková, Rušinová, Skleničková, Paurová, Hejná, Skořepová
Děkujeme Městu Dubí za finanční podporu na dopravu, díky které jsme se mohli tohoto turnaje
zúčastnit.
Jakub Matys, ZŠ Dubí 1

SETKÁNÍ DUBSKÝCH ŽEN
Dne 7. března se na své pravidelné schůzce sešly dubské ženy v Domečku U Potoka
v Bystřici a 9. března dubské seniorky ve
Společenském klubu v Dubí. Tentokrát se
však jednalo o setkání slavnostnější, protože
pan starosta za nimi nepřišel pouze s novými informacemi týkající se našeho města,
ale především s blahopřáním a květinou
k Mezinárodnímu dni žen.
Příjemné odpoledne proběhlo v obou
klubech ke spokojenosti všech přítomných.
Kluby se schází pravidelně a jsou otevřeny
všem, kteří se zajímají o dění ve městě, ale
zároveň si rádi jen tak popovídají se svými
vrstevníky.
Anna Gürtlerová

eva
pelechová krotitelé
POZVÁNKY
eva pelechová krotitelé

19. 4. – 3. 6. 2016
Dům porcelánu s modrou krví
Tovární 620, 417 01 Dubí, Po – Čt 8–17 h, Pá 8–15 h

Na výstavu Vás zve MKZ - Městské informační centrum

KNIHOVNA DUBÍ ZVE…
Dne 23. dubna slavíme Světový den knihy a autorských práv, tedy den, kdy se můžeme
zamyslet nad tím, jak úžasným vynálezem knihy vlastně jsou.
Při příležitosti tohoto významného dne proběhne v naší knihovně:
- registrace nových čtenářů zdarma
- pro zapomnětlivé čtenáře bude vyhlášena amnestie; každý dlužník, který navštíví v tento
den v provozních hodinách knihovnu a půjčené knihy v pořádku vrátí, bude osvobozen od
veškerých sankčních poplatků.
Využijte této příležitosti a přijďte rozšířit řady našich stávajících čtenářů. Určitě si vyberete ze široké nabídky románů historických, společenských, oblíbených detektivek a stejně tak z děl současných autorů. Nezapomněli jsme ani na naše malé čtenáře, kterým nabízíme novinky z literatury
naučné, dětské beletrie a pohádek. Využijte této akce a přijďte nás v úterý 26. dubna navštívit.
Všechny srdečně zve H. Paurová, knihovnice

DUBSKÁ KULIČKIÁDA
Vážení cvrnkači kuliček, dovolte mi, abych Vás všechny v hojném počtu opětovně pozval na další, v pořadí již
13. ročník Dubské kuličkiády
v sobotu 23. dubna od 14:00 hodin
na tradičním místě, na hřišti ZŠ Dubí 2 v Tovární ulici. Jako vždy doprovodí Vaše cvrnkací souboje kapela a nebude chybět ani stánek s občerstvením.
Pro nejmenší budou připraveny soutěže o sladkou odměnu. Přijďte v hojném počtu a s dobrou náladou. Těšíme se na Vás.

Za organizátory: Tomáš Zíka zastupitel města Dubí

UKLIĎME SVĚT A UKLIĎME ČESKO
Nebuďte lhostejní a zapojte se s námi do úklidu svého okolí v sobotu 16. dubna.
UKLIDÍME OKOLÍ DRAHŮNSKÉ CESTY - V 9:00 hodin se sejdeme na začátku drahůnské cesty za posledním domem
v Drahůnské ulici a budeme pokračovat směrem ke Komenského náměstí.
UKLIDÍME CESTU K VODNÍ NÁDRŽI ČSM - V 9:30 se sejdeme u závory na Mírové ul. na začátku Mstišova přímo naproti odbočce vedoucí
k okálům Na Výsluní.
K dispozici budou pro všechny účastníky rukavice a pytle na odpad.
Těšíme se na Vás
Město Dubí, technický odbor
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BLAHOPŘÁNÍ
Dne 30. dubna oslaví naše maminka,
babička a prababička

Dne 13. března oslavila

paní Jolana Svatošová

paní Vlasta Ištvanová

krásných osmdesát let.
K jejímu jubileu přejí
hodně zdraví, dobré nálady
a optimismu synové
Jan a Jaroslav s rodinami.
K přání se připojují také
vnoučata a pravnoučata.

své životní jubileum.
K jejím 65. narozeninám hodně zdraví
a životního optimismu přejí
sestry Jana, Laděna, Marcela
a její synové Daniel a Ivan s rodinami.

Recept na štěstí: 10 hrstí lásky, 15 lžic přátelství,
20 kapek humoru, 50 dkg štěstí,
pozitivní myšlení. Dobře promíchat
a ihned podávat…
Naší dlouholeté kamarádce

Janě Bröschové

k jejím narozeninám,
které oslavila 2. dubna,
přejí všechna
„klubová děvčata“
z Dubí 1.

INZERCE

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky typu
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách

Stáří slepiček: od 14 do 19 týdnů
Cena: od Kč 149,00/ks do Kč 180,00 ks

Prodej se uskuteční:
16. dubna, 14. května a 18. června
v Dubí u porcelánky vždy od 11:15 hodin

PODĚKOVÁNÍ

Při prodeji slepiček vykupujeme králičí kožky;
cena dle poptávky.

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem
přátelům a známým, kteří se přišli
naposledy rozloučit s naším milovaným
tatínkem a dědečkem,

Informace od pondělí do pátku od 9:00 do 16:00 hodin
na telef. číslech 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

panem Františkem Chladíkem.
Za projevenou soustrast děkuje
dcera Jana s dětmi a vnučkou.

VZPOMÍNKY
Dne 12. dubna uplynulo 5 let
od chvíle, kdy nás po těžké nemoci
navždy opustil
pan Karel Barták
z Dubí 3.

Nikdy nezapomeneme
a věříme, že i vy, kteří
jste ho znali, se připojíte
se svou vzpomínkou
Manželka Jana
Bartáková a synové
Tomášek,
Robert a Martin
Dne 7. dubna uplynulo 15 let, co nás
navždy opustila naše drahá maminka,
paní Jaroslava Leblová,
roz. Macháčková z Dubí 1.

S láskou a velikou
bolestí stále vzpomínají
dcera Šárka a syn Jiří
s rodinami.
Moc nám tu chybíš!

Dne 7. dubna uplynulo 5 let od úmrtí

paní Vlasty Bartákové z Dubí 3.

pan Jiří Dědič.

Za rodinu vzpomíná
snacha Jana Bartáková
a vnuci Tomášek,
Robert a Martin.

Milý tatíčku,
budeme Tě mít
v našem srdíčku.
S láskou a úctou
dcera Marie
s manželem Romčou
Kdo jsme ho znali,
vzpomeňte s námi.

Dne 8. května uplyne 15 let,
co nás opustil

pan Michal Mamrák.

S láskou
stále vzpomíná
manželka
a dcery s rodinami.

Měsíčník DUBSKÝ ZPRAVODAJ vydává Město Dubí,
Ruská 264, 417 01 DUBÍ, IČO 00266281
evidenční číslo MK ČR E 11312
vychází v Dubí 12. den v měsíci v nákladu 2000 výtisků
Redakční rada: Mgr. Soňa Kosová - šéfredaktorka,
Martin Dlouhý - redaktor, Anna Gürtlerová - redaktorka,
Jiří Šiller - redaktor
Sazba a tisk: ALWAC, a. s.

Dne 18. dubna uplynou dva smutné roky,
kdy mě navždy opustil můj drahý
a milovaný tatínek,

Dne 12. dubna uplynulo 5 let, co nás
navždy opustil náš milovaný tatínek,
tchán a dědeček
pan Josef Pešík
z Pozorky.
Kdo jste ho znali, věnujte
mu společně s námi
tichou vzpomínku.
Vzpomínají dcera Ivana
s manželem Josefem a
vnoučata Monika a Aleš.

Dne 19. dubna uplynou dva smutné
roky, kdy nás navždy opustila naše
drahá manželka, maminka a babička,
paní

Jaroslava Kozáková.

Vzpomínají
manžel Jaroslav,
dcera Iveta, Karel,
Markéta a syn Zbyněk
s rodinou.
Za tichou vzpomínku
děkujeme.
Zlaté slunko za horu zašlo,
Tvé srdce věčný klid našlo,
vzpomínám, ať se hnu kamkoli,
už Tě nic nebolí.
Dne 17. dubna uplynou
tři roky od chvíle, kdy
nás navždy opustil
pan PRAVOSLAV ZEMAN
z Dubí.
S láskou stále vzpomínají
manželka,
dcery Drahuš a Lenka
a ostatní příbuzní a známí

U příspěvků delších než rozsah A4 si redakce vyhrazuje právo obsah bez porušení smyslu přiměřeně zkrátit.
Příspěvky, náměty a dotazy do Dubského zpravodaje zasílejte na Městské kulturní zařízení nebo telefonujte
na 417 579 927 - 8 nebo 606 645 320 či mailujte na: dubskyzpravodaj@seznam.cz. Příspěvky do DZ zasílejte
zásadně formou přílohy. Nevlastníte-li počítač s připojením na internet, využijte této služby v knihovně.
Uzávěrka Dubského zpravodaje je vždy 25. dne v měsíci.
Nezaručujeme, že příspěvky došlé po tomto datu budou zařazeny.
Nevyžádané rukopisy nevracíme.
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MKZ zve...

www.mkzdubi.cz

Město Dubí
– MKZ
pořádá
pietní akt
u památníku v Pozorce

Město Dubí - MKZ zve dubské seniory na výlet za poznáním

do sklárny LINDAVA
• čeká Vás exkurse ve sklárně
• posezení ve sklářské krčmě
• možnost vyfoukat si svůj výrobek

18. května

odjezd v 7:30 hodin od MKZ - Školní nám., Dubí

dne 6. května
od 10:00 hodin
16

poplatek za vstupné: senioři 45,- Kč
dospělí 80,- Kč
Předprodej místenek do autobusu dne 9. května
od 7:00 hodin v kanceláři MKZ, Školní nám., Dubí

