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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
po měsíci se opět setkáváme na stránkách našeho Zpravodaje a já Vás všechny srdečně zdravím s tradiční informací o tom,
co uplynulé čtyři týdny přinesly našemu městu. Především
skončily letní prázdniny a myslím, že k nelibosti většiny žáků
a studentů, jimž tak skončily dva měsíce odpočinku a oni stojí na prahu nového školního roku. Přeji jim všem, aby to byl
pro ně školní rok úspěšný, a těm žákům a studentům, kteří
vstupují do prvního ročníku některé střední, vyšší odborné
či vysoké školy přeji, aby si brzy mohli říci, že výběrem školy zvolili správnou cestu ke svému budoucímu profesnímu
životu. Já jsem se osobně s panem místostarostou pozdravil
s našimi novými prvňáčky a zvláště jim jsem popřál, aby se jim
v nové roli žáka líbilo a škola jim splnila všechna očekávání,
s nimiž letos 4. září zasedli poprvé do školních lavic. Stejné
přání úspěšného školního roku patří i všem našim pedagogům, a to nejen z obou dubských základních škol, ale rovněž
ze škol mateřských i základní umělecké školy a jim všem ještě s poděkováním za jejich záslužnou výchovně-vzdělávací
práci.
 Na první zářijový víkend jsem rád přijal pozvání pana
starosty Alexandra Dilla z našeho nejvzdálenějšího partnerského města Arnstadtu a zúčastnil se slavnostního zahájení
jejich Městských slavností. Letos jsem měl také příležitost se
poprvé osobně pozdravit se starostou francouzského partnerského města Le Bouscat, panem Patrickem Bobetem,
které se nachází nedaleko Bordeaux, a stejně tak se po roce
setkat se zástupci korutanského Gurku, kteří rovněž byli hosty arnstadtských Slavností. Byla to opět výborná příležitost
k výměně zkušeností z našich starostenských funkcí a poznání jejich názorů na nejrůznější problematiku související s řízením města může vždy přinést něco nového. Letos nás naši
arnstadští hostitelé rovněž pozvali na zajímavou procházku
do nedalekého historického Výmaru, kdy jsme společně za
poutavého slova paní průvodkyně prošli celým městem a obrazně řečeno i celou jeho bohatou, zejména kulturní historií,
která je spjata s velikány nejen německé kultury, ale i vědy.
 I naše Dubské slavnosti, kterým patří závěr měsíce srpna,
se setkaly s hojnou návštěvou. Dle našich odhadů do Sportovního areálu v Bystřici zavítaly jistě přes tři tisíce návštěvníků,
podle ohlasů, které mám, byl program dobře sestavený, samotné Slavnosti pak dobře zorganizovány, za což patří poděkování všem zaměstnankyním Městského kulturního zařízení
i Městského informačního centra. Jim také paří poděkování
za propagaci našeho města právě na Městských slavnostech
v Arnstadtu, kdy v průběhu obou dnů nabízely jak propagační předměty představující naše město, tak rovněž podávaly
informace týkající se jeho historie i současnosti.
 Hned první zářijové úterý se na své schůzi po prázdninové přestávce sešla Rada města Dubí, na programu jsme měli
zejména materiály majetko-právního charakteru, k nimž jsme
po projednání přijali buď rozhodující či doporučující stanovisko k dalšímu projednání v Zastupitelstvu města Dubí, dále
jsme vzali na vědomí zprávu paní vedoucí finančního odboru,
která se týká hospodaření našeho města za první pololetí tohoto roku, myslím, že mohu rád konstatovat, že letošní rozpočet se na obou svých stranách vyvíjí příznivě, protože z celkového upraveného rozpočtu byly příjmy naplněny na 49,51%
a výdaje čerpány ze 42,41%. Do rozpočtu jsme rovněž přijali
poskytnutou neinvestiční dotaci z Krajského úřadu Ústeckého kraje na podporu činnosti mladých hasičů v Dubí, stejně
tak jsme přijali do rozpočtu dotaci z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky, a to v oblasti prioritní
osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu
a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání, která je určena pro Mateřskou školu
Cibuláček, na straně druhé jsme o částku Kč 5 000,00 navýšili
již schválenou dotaci našim stolním tenistům, a to na nákup
nového tréninkového stroje. Paní ředitelce Základní školy
v Dubí 2 jsme udělili výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídách, a to do počtu 32 žáků na jednu třídu; tuto výjimku vždy
povolujeme za předpokladu, že takto zvýšený počet žáků
nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou
splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Ve vztahu
k našim školám jsme rovněž splnili povinnost vyplývající ze
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním
vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů, kdy jsme na základě návrhu odboru školství a sociálních věcí a ve spolupráci s vedením obou základních škol
a po projednání návrhu na poradě ředitelů škol, po skončení tříletého funkčního období členů školské rady jmenovali
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v roli zřizovatele pana Jaromíra Šťástka členem školské rady
při Základní škole Dubí 1 a pana Ing. Jiřího Janečka členem
školské rady při Základní škole Dubí 2. Právě jmenováním třetiny školské rady jsme tak splnili svou povinnost vyplývající
z výše zmíněné role zřizovatele, druhá třetina je volena zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty
a třetí třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Po projednání jsme schválili záměr výstavby venkovního sociálního
zařízení u kostela Panny Marie v Dubí a zřízení dálkového vytápění kaple tohoto kostela a rekonstrukci vodovodní přípojky pro zásobování kostela pitnou vodou. Logickým důvodem
této investice je zlepšení podmínek pro konání kulturních
a náboženských akcí v kostele. Jsem přesvědčen, že tato
investice rozhodně není zbytečná, protože zejména kulturní akce pořádané Městem Dubí jsou hojně navštěvovány,
což nám v roli pořadatele dělá bezesporu radost.
 V posledních měsících se v různých médiích strhla doslova informační smršť o ložisku lithia na našem Cínovci. Proto Vás chci objektivně informovat o dění na Cínovci, neboť
v různých článcích zazněly různě „kvalitní“ informace.
V posledních letech se stalo lithium strategickou surovinou
a málokdo ví, že náš Cínovec je evropsky a můžeme říci, že
i světově významným ložiskem rudy, která tento kov obsahuje. Lithium je kov, který najdeme snad ve všech strojích a přístrojích, protože se používá v akumulátorech všech velikostí.
Najdeme ho v mobilních telefonech, fotoaparátech, automobilech, a pokud bychom měli uvést všechna zařízení, kde se
li-on akumulátory používají, tak by nám nestačily ani všechny stránky našeho Zpravodaje. Tento fakt neunikl pozornosti
těžařů a začal být opětovný zájem o průzkum a případnou
těžbu litné rudy na Cínovci. V současné době probíhají v oblasti Cínovce dva oddělené projekty. Tím menším je projekt
firmy Cínovecká deponie a.s., která má plán ještě jednou
přetřídit mokrou cestou plavením haldu písku na bývalém
odkališti a získat z této suroviny takzvanou litnou slídu, ze
které lze vyrobit lithium. Tento projekt již probíhá od roku
2009 a v současné době je již ve stádiu vyhlášeného dobývacího prostoru a firma se připravuje na vlastní těžbu.
Termíny zatím nejsou uvedeny, protože vlastní příprava
a instalace technologií je finančně velice náročná záležitost
v řádu stovek milionů korun. Je nutné konstatovat, že ve
všech fázích, které probíhaly formou veřejného projednání,
se mohl k tomuto projektu kdokoliv vyjádřit a za celých více
než šest let tak z města Dubí nikdo neučinil a nebyly zaznamenány žádné negativní postoje občanů města Dubí. Zastupitelstvo města Dubí na svých jednáních přijalo ve třech případech usnesení, kde si dáváme podmínky pro převoz písků
z Cínovce, a sice zajištění bezprašnosti převozu a jeho omezené kapacity. Pokud dojde k těžbě odkaliště, tak se přepokládá doprava v řádu desítek nákladních vozidel denně,
a to není počet, který by významně zasáhl do života našeho
města. Konstatuji, že celkem bylo učiněno 28 úkonů veřejného projednání v souvislosti s vydáním povolení vyhlášení dobývacího prostoru pro odkaliště Cínovecká deponie a.s. a celý
proces s firmou Cínovecká deponie a.s. proběhl řádně se snahou zohlednit vše potřebné ke chránění zájmů města Dubí
a společnosti, požadavků ochrany životního prostředí a životních podmínek občanů Cínovce a také zároveň umožnit uplatnit
nerostné bohatství našeho státu. Celý tento z pohledu objemu
menší projekt je plánován od začátku těžby na cca šest let.
Kdy bude projekt spuštěn, není zatím stanoveno. Druhým
a podstatně větším a důležitějším projektem je případná
těžba lithia hlubinným způsobem. Jak bylo již uvedeno, tak
lokalita Cínovce je vyhodnocena jako světově významné ložisko lithia a v současné době zde již čtvrtým rokem probíhají
průzkumné práce. Základní průzkumné práce budou ukončeny do konce roku 2017 a následně bude probíhat jejich
vyhodnocení. Pokud se ukáže těžba ložiska jako ekonomicky
rentabilní, a o tom bude rozhodovat celá řada faktorů, potom
začne probíhat celý proces stejně jako u firmy Cínovecká deponie a.s. tak, aby mohl být vyhlášen dobývací prostor. Ale
to je z mého pohledu ještě dlouhá cesta. V současné době je
stav takový, že se o celou věc již začala zajímat vláda České
republiky a podpora průzkumu a případné těžby cínoveckého ložiska lithia je jedním z bodů strategického plánu rozvoje Ústeckého kraje. Pozitivní je i podpora zpracování rudy
a následného použití přímo ve finálních výrobcích tak, aby
vše probíhalo na území České republiky. Pokud by se tak
stalo, náš stát by se stal významným světovým producentem
lithiových akumulátorů. Celý proces průběžně sledujeme
a také důsledně upozorňujeme, že nikdy nebudeme souhla-

sit s těžbou, která by nepřijatelným způsobem narušovala život na správním území města Dubí. V současné době je stav
takový, že se nadále vyhodnocují výsledky dosud provedených vrtů a vše bude v příštích měsících vyhodnoceno v takzvané studii proveditelnosti projektu. Tato studie blíže určí,
zda bude ložisko ekonomicky rentabilní a vhodně těžitelné.
Cínovecká ruda má jednu negativní stránku, a sice vysoké náklady na získání vlastního kovu z této rudy. To se děje za vysokých teplot a to je právě nejslabším článkem celého tohoto
projektu, protože to celý proces získávání lithia prodražuje.
Dále se řeší způsob těžby, zpracování rudy a následného ukládání vytěžené hlušiny. Zatím se hovoří o plánu objemu těžby
1,8 až 2,2 milionu tun ročně. To je samozřejmě velký objem
materiálu, který po získání požadovaného kovu je potřeba
někam rozumně uložit. Podstatná informace pro nás je, že na
vlastním Cínovci ve vztahu k tomuto velkému projektu nebude nic probíhat. Na Cínovci by měly být pouze větrací otvory
a žádná jiná činnost zde probíhat nebude. To je pro Cínovec
velice dobrá zpráva. Celý důl by měl být obsluhován štolou
z jižní stany ložiska a zatím není rozhodnuto, zda to bude
z úrovně Sedmihůrek nebo z úrovně dubského nádraží. Vlastní zpracování rudy k dalšímu použití by mělo probíhat pod
zemí ve vlastním dole a na povrchu tak nebude nic probíhat.
Zde by měla být ruda drcena a po naředění vodou dopravena
potrubím do prostoru závodu k dalšímu zpracování. Na tomto způsobu dopravy je pozitivní téměř nulový dopad na život města, protože trasa potrubí by měla být pod povrchem
a měla by vést lesem západně od našeho Dubí do prostoru
bývalých výsypek jižně od Dubí, kde není žádné osídlení.
Lokalita ještě není stanovena a bude se o ní jednat se státem,
protože zde všechny pozemky patří právě státu. Zde by měl
vyrůst zpracovatelský podnik, který by již produkoval litný
karbonát, ze kterého se již dá získat kovové lithium. Odtud
by se také obsluhoval i vlastní důl a vlastní autobusovou dopravou by odtud byli dopravováni horníci do šachty. V celém
procesu by mohlo být zaměstnáno cca 350 pracovníků, a tím
by se tento podnik stal největším zaměstnavatelem na území
našeho města. To jsou zatím všechna známá fakta k případné
těžbě lithia na Cínovci. Informuji o této věci takto obsáhle,
neboť mezi lidmi koluje spoustu nesmyslů a dezinformací,
které pak vedou samozřejmě ke vzniku různých fám a nervozity mezi obyvateli našeho města. Tomu bych velice rád
zabránil, protože k tomu není žádný rozumný důvod.
 V závěru svého příspěvku Vás, vážení občané,
jako tradičně rád pozvu na připravené kulturní akce:
pravděpodobně – soudě z minulých let – tou nejžádanější
bude Slavnost u příležitosti 111. výročí posvěcení kostela
Neposkvrněného početí Panny Marie, kdy je připraven bohatý kulturní program na tři dny. Slavnostní zahájení a koncert
houslisty Václava Hudečka se souborem Barocco sempre
giovanne v páteční podvečer 22. září bude letos pro svůj program natáčet TV Noe, která se velkou částí svého vysílání specializuje na křesťansky orientovaného diváka. Ve spolupráci
s dramaturgií této televize v těchto dnech již dokončujeme
všechny přípravné, zejména organizační práce tak, aby o našem kostele mohl vzniknout zajímavý pořad, jehož součástí
bude právě koncert Mistra Václava Hudečka. Také zde poprvé
zazní po generální opravě kostelní varhany.
Společně s paní knihovnicí Vás zvu na letošní „Týden
knihoven“, který proběhne v naší knihovně v prvním říjnovém týdnu; myslím, že je výbornou příležitostí pro nové
i stávající čtenáře seznámit se blíže s naší knihovou, zejména
s jejím knižním fondem, který je však každému rovněž dálkové přístupný ve formě on-line katalogu, který je součástí
webových stránek Městského kulturního zařízení, a to v sekci
Knihovna.
Myslím, že mohu již dnes pozvat naše seniory na jejich tradiční podzimní výlet, který v těchto dnech organizačně
připravujeme, a pozvánku přinese příští vydání Dubského
zpravodaje.
 To je, vážení spoluobčané, pro toto vydání našeho Zpravodaje pro měsíc září všechno. Vám, kteří v tomto měsíci máte
naplánovanou dovolenou, přeji, abyste si ji ve zdraví a v dobré
pohodě užili. Všem ostatním přeji vše nejlepší, pevné zdraví,
a pokud nám počasí ještě přinese pěkné dny babího léta,
užijme si je, protože příští měsíc nám již přinese dny ryze
podzimní. Myslím, že mnozí si společně se mou opět postesknou, jak to letošní léto, ale koneckonců i všechen čas
rychle ubíhá, a právě proto si každý den zkusme užít v dobré
pohodě mezi svými blízkými.
Za měsíc se opět těším na shledanou. Ing. Petr Pípal, starosta

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ...
RM na své schůzi dne 31. července mj. projednala:
 Usnesení č. 1270/47/2017: RM po projednání schvaluje Dodatek č. 1 k Volebnímu řádu pro
volby členů školské rady s účinností od 1. 8. 2017.
(Původní volební řád pro volby členů školské rady
v základních školách zřizovaných Městem Dubí byl
schválen 12. 7. 2005; v Článku č. 2 tento Dodatek
nahrazuje již neexistující „Školskou komisi“ za pravidelné Porady ředitelů – pozn. red.)

 Usnesení č. 1271/47/2017: RM po projednání
souhlasí s převodem nevyužitého majetku (nábytku) v celkové hodnotě Kč 40 358,00, a to Základní
škole Dubí 2. (Jedná se o vyřazený nábytek z kanceláří MěÚ Dubí a MKZ Dubí - pozn. red.)
 Usnesení č. 1208/45/2017: RM po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č. 28/2017 ve výši
276,77 tis. Kč – poskytnutá neinvestiční dotace

z Úřadu vlády ČR v dotačním programu „Podpora
terénní práce na rok 2017“.
 Usnesení č. 1272/47/2017: RM po projednání
souhlasí s uzavřením smluv č. 2017159 a 2017163
dle předložených návrhů od Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje o umístění prvků
Integrovaného záchranného systému. (O tomto
bodě informoval pan starosta ve svém příspěvku v srpnovém vydání Dubského zpravodaje – pozn. red.)
(šl)

OZNÁMENÍ REDAKČNÍ RADY
Vážení přispěvatelé,
z kapacitních důvodů nebylo možno do zářijového vydání zařadit všechny došlé příspěvky, a proto je podle jejich aktuálnosti převádíme do
říjnového vydání Dubského zpravodaje.
Za pochopení děkuje redakční rada Dubského zpravodaje

ŽÁDOST O DAROVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Vážení občané a čtenáři Dubského zpravodaje,
ačkoli léto se teprve chýlí ke svému závěru, obracíme se na vás se žádostí o darování vánočního stromu, který bude během Adventu zdobit prostranství před kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie v Dubí. Strom by měl být 7 - 10 metrů vysoký, pravidelně rostlý, smrk nebo jedle,
s dobrým přístupem pro těžkou techniku (autojeřáb, plošina, tahač s podvalníkem) k jeho pokácení a převozu. Pokud se takový nachází na vašem
pozemku a uvažujete v nejbližší době o jeho pokácení, kontaktujte technický odbor Městského úřadu Dubí, p. Jačku, tel. 417 554 647, mob. 778 752 588,
e-mail:jacka@mesto-dubi.cz
Bc. Lukáš Jačka, technický odbor MÚ Dubí

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY VZDĚLÁVÁNÍ, ANEB MAP
Pod zkratkou MAP se skrývá poměrně náročný proces plánování a navrhování úprav v předškolním a základním vzdělávání. S reformou veřejné správy v České
republice došlo k posílení rozhodování na místní úrovni. Na školství se však jakoby zapomnělo. Se zánikem školských úřadů vymizelo plánování a systémová podpora především základních a mateřských škol, které zřizují ve valné většině obce. Místní akční skupina Cínovecko, o. p. s. se ujala úkolu zajistit vytvoření místního
akčního plánu pro území celého Teplicka. Malá organizace se sídlem v Dubí tak pořádá
p
mnohé akce pro učitele a nejen pro ně. Díky této činnosti se daří zjišťovat, s jakými metodami učitelé mají v regionu zkušenosti, a co se osvědčuje..
Dalším úkolem je zjištění potřeb a návrh opatření pro zlepšení činnosti našich škol.
Výsledek procesu by se měl promítnout i do práce Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR a školám vytvořit lepší finanční i institucionální podmínky pro
jejich fungování. Informace najdete na webu : www.mapteplicko.cz
(lk)

HAPPY WEEK NA ZŠ DUBÍ 2
Na naší škole již tradičně probíhá týdenní příměstský tábor s angličtinou, kterého se zúčastňují naši žáci vždy s nadšením. Všichni si rádi během týdne zahrajeme různé hry, ve kterých si
zábavnou formou procvičujeme angličtinu. Tentokrát se hlavním tématem stal kreslený film
"V hlavě", který sledujeme v angličtině a učíme se užívat si radosti a také zvládat emoce jako je
hněv, strach, nechuť nebo smutek. Film nás také bohatě inspiroval k dalším hrám a aktivitám.
Nakonec jsme pozvali rodiče na závěrečné odpoledne, aby si s námi společně opekli buřty, zazpívali jim
písničky, které jsme se naučili a ukázali fotografie. Děti dostaly diplomy za pokrok v angličtině a také malý
dárek, ale největším přínosem pro nás byl krásný týden strávený společně. Děkujeme všem skvělým dětem
za nadšení a nasazení při hrách, všem vedoucím a rodilým mluvčím, kteří tábor připravili a našim kuchařkám
za výborné obědy po celý týden. Poděkování patří rovněž Ústeckému kraji, který tento projekt podpořil.
Lenka Machovcová

MĚSTSKÁ POLICIE DUBÍ
Protože došlo k vloupání do objektu pily v Dubí, kde
byl odcizen majetek společnosti, městská policie umístila
po domluvě s majiteli pily do objektu fotopast. Pachatelé,é,
kteří pilu navštívili, neodnesli všechny věci, které by mohly
ohl
lehce zpeněžit a předpokládalo se, že se ještě vrátí. V neděli v odpoledních hodinách přišla na služebnu městské policie fotografie
z objektu, kde byl zachycen muž s batohem na zádech. Na místo
byly ihned vyslány dvě hlídky. Jedna hlídka zajela z druhé strany
do objektu, kudy se přepokládalo, že bude pachatel z místa utíkat.
Druhá hlídka jela přímo k vratům objektu. Muž prchající z objektu byl zadržen hlídkou, která na něj čekala v zadní části. Svůj lup
v batohu před strážníky odhodil k plotu. V objektu odcizil čerpadlo,
které zahodil, aby se mu lépe utíkalo, ale ponechal ho v batohu,
který měl na sobě na fotografii, když do objektu přišel. Strážníkům tvrdil, že nic nechtěl odcizit a že nalezený batoh s čerpadlem
není jeho. Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR, které byl muž
z Teplic předán pro podezření ze spáchání trestného činu.
Operátor kamerového
systému spatřil kamerou
hustý dým vycházející
z prostoru bývalého hřiště
v Dubí 1. Na místo ihned
vyslal hlídku městské policie. Na bývalém hřišti hořela veliká sekačka na trávu.

• Střední 154, 417 03 Dubí • Telefon + Fax: 417 571 637, Tel.: 417 571 200
P příjezdu strážníků na místo byla sekačka již celá
Při
v plamenech. Posléze za nimi dorazil i hasičský
záchranný
zá
sbor, kterému byl požár nahlášen před
příjezdem
příje
př
hlídky městské policie . Hasiči sekačku ihned
uhasili, ale ze stroje zbylo jen torzo. Příčina požáru je v šetření.
Ostraha Penny marketu oznámila, že mají v prodejně
ženu, která se tam pravidelně chodí „zkrášlit“ pleťovým krémem přímo v prodejně a svůj image ještě vylepšit voňavkou z prodeje. Nikdy si použité zboží nezakoupí, jen ho tam
chodí používat a do marketu chodí jako do své koupelny.
Strážníci na místě zjistili, že se jedná o ženu, která byla několikrát řešena na porušování vyhlášky o nabízení sexuálních
služeb. Ženě strážníci udělili blokovou pokutu za přestupek
proti majetku ve výši, která pro ni bude motivační a začne
používat raději zakoupené zboží a vlastní koupelnu.
Záchranná služba požádala o výjezd na oznámení, že pod
spodní kruhovou křižovatkou zkolaboval řidič osobního vozidla
při jízdě. Pravděpodobně se jedná dle záchranné služby o zástavu srdce. Strážníci ihned vyjeli na uvedené místo. Pod kruhovým
objezdem na chodníku stálo osobní vozidlo a kolem bylo několik občanů, kteří dávali řidiči první pomoc. Na první pohled to
vypadalo, že se jedná o dopravní nehodu s cyklistou, jelikož za
vozidlem na chodníku leželo jízdní kolo. Jednalo se ale o cyklistu, který viděl zdravotní problémy řidiče, který zkolaboval,
položil jízdní kolo a šel řidiči poskytnout pomoc. Strážníci zjistili,

že se jedná o zástavu srdce, proto připojili mobilní defibrilátor
a zahájili oživovací úkony. Posléze na místo přijela záchranná
služba, která pokračovala v první pomoci. Řidič byl muž, ročník
1942, občan SRN, kterému se při jízdě zastavilo srdce, proto najel do protisměru a následně na chodník, kde se zastavil. Podle
informací ze záchranné služby se podařilo muže zachránit a již je
zcela v pořádku díky včasné pomoci občanů a následně strážníků, kteří společně poskytovali první pomoc.
Žena oznámila, že šla se svým psem v Pozorce a náhle k ní
přiběhl jiný volně pobíhající pes, napadl jejího psa na vodítku
a způsobil mu zranění. Strážníci zjistili majitele volně se potulujícího psa. Kromě nákladů na ošetření zraněného psa se
bude majitel zpovídat u správního orgánu za přestupek, za
který mu hrozí pokuta ve výši 50 tisíc korun.
Policie ČR požádala o spolupráci při pátrání po ženě
nabízející sexuální služby, která okradla svého zákazníka
o finanční částku a vešla do domu v ulici Ruská. Operátor
kamerového systému nastavil kameru na dům, kde se měla
uvedená žena ukrývat. K domu přijelo vozidlo taxi služby.
Z okna vyskočila uvedená žena, nasedla do vozidla taxi
a jeli směrem na Teplice. Na kruhovém objezdu řidič odbočil
na obec Novosedlice, ale to jim již naproti vyjela radiostanicí
informovaná hlídka z Novosedlic, která vozidlo taxi zastavila
před hřbitovem. Žena byla předána Policii ČR, která krádež
šetřila.
Tomáš Pykal, velitel MP Dubí
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
STAROSTA MĚSTA DUBÍ PODLE §15 ZÁKONA č. 247/1995 Sb.,
O VOLBÁCH DO PARLAMENTU ČR O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
OZNAMUJE:
1/ VOLBY DO PS PARLAMENTU ČR SE USKUTEČNÍ
DNE 20.10. 2017 OD 14.00 HODIN DO 22.00 HODIN
DNE 21.10. 2017 OD 08.00 HODIN DO 14.00 HODIN
2/ MÍSTEM KONÁNÍ VOLEB DO PS PARLAMENTU ČR JE
V okrsku č. 1 - Volební místnost: ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 - Pro voliče bydlící v:
Cínovec

3, 4,16,18, 19, 21,22,23, 25, 28, 29,33, 34,38, 41, 42, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 63, 64, 65, 68, 69, 72, 78, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 96,
98, 99, 101, 102, 135, 146, 148, 149, 150, 152, 153, 156, 159, 160, 166, 167, 172, 176, 179, 181, 184, 187, 189, 193, 198, 202, 203, 204, 206, 208,
211, 213, 216, 217,218, 219, 221, 224, 225, 226, 233, 245, 248, 249, 255, 256, 260, 263, 264, 267, 268, 270, 271, 272, 275, 276, 277, 279, 280,
281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 307, 308

Barvář

144

Bezručova ul.

18/16, 30/7, 71/5, 156/12, 158/1, 167/9, 219/2, 222/10, 261/8, 286/4, 287/6, 302/14

Buková

611/1

Dubí - nádraží

326/199, 327/201, 328/203

Karoliny Světlé

175/1, 361/14, 556/2, 557/4, 558/6, 559/8, 560/10, 561/12, 581/16, 582/18, 583/20, 585/22

Křižíkova ul.

23/8, 27/2, 59/16, 94/12, 101/4, 103/14, 120/10, 125/5, 157/6, 516/10A, 600/12A

Lázeňská ul.

16/4, 21/3

Mánesova ul.

173/1, 307/9, 322/3, 596/3A, 597/7

Myslbekova ul.

22/11, 26/5, 61/3, 209/1, 333/7, 337/9A, 377/13, 378/15, 563/9, 566/2, 617/17

Na Konečné

366/1

Ruská ul.

6/147, 9/153, 10/155, 12/161, 13/163, 15/177, 17/183, 19/165, 29/157, 32/140, 35/138, 37/130, 47/173, 55/158, 56/196, 64/190, 72/178,
74/180, 79/174, 80/159, 83/169, 85/171, 88/181, 92/142, 93/179, 95/188, 99/164, 100/145, 104/144, 113/146, 126/148, 127/150, 128/152,
150/175, 168/170, 174/192, 176/182, 188/166, 205/197, 210/194, 240/134, 308, 317/185, 318/187, 323/193, 336/176, 338/191, 340/154A,
350/189, 352/160, 353/149, 363/136, 365/152A, 367/168, 486/162, 487/172, 562/154, 564/156, 565/156A, 613, 621/151

Vančurova ul.

114/4, 310/1, 312/11, 314/5, 319/9, 329/7, 371/3, 372/2
V okrskuč. 2 - Volební místnost: ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 - Pro voliče bydlící v:

Černigovského

53/1, 58/8, 62/5, 66/6, 97/2, 129/7, 133/9, 134/11, 187/4, 223/3, 380/5A

Dubská

53/2, 194/4, 254/4A, 296/4C, 299/5, 300/4B, 303/3, 306/7, 311/9, 315/13, 369/1, 370/11

Důl Bedřich

417/3, 418/1, 460/2, 461/4, 462/6, 463/8, 484/10, 485/12, 488/14, 489/5, 491/9, 599/11

Koněvova

65/2, 67/3, 130/9, 154/12, 179/5, 180/7, 189/8, 191/19, 206/11, 208/17, 213/15, 220/10, 227/13, 239/4, 242/6, 257/1,
570/14, 571/16, 572/18, 573/20, 574/22, 575/24, 576/26, 577/28, 578/30

Krušnohorská

41/15, 42/8, 44/12, 52/23, 90/16, 91/21, 102/10, 124/2, 140/18, 203/19, 217/14, 228/11, 229/5, 231/9, 238/3, 247/4, 272/6,
274/1, 332/7, 368/17, 567/13, 591/18A, 595/2A, 623/2A

Pohraniční stráže

49/2, 149/10, 207/8, 214/4, 236/6, 360/26, 382/24, 383/22, 384/20, 385/18, 386/16, 387/14, 388/12, 400/45, 401/43, 464/1, 465/3, 466/5,
467/7, 468/9, 469/11, 470/13, 471/15, 472/37, 473/39, 474/31, 475/29, 476/33, 477/35, 478/27, 479/25, 480/21, 481/19, 482/17, 483/41,
492/17B, 493/17A, 579/15A, 580/15B, 598/2B, 602/10A, 618/27A

Ruská ul.

1/137, 2/139, 4/143, 6/147, 69/141, 264/128, 265/122, 266/120, 268/124, 275/126, 389/118, 390/116, 391/114, 392/112, 393/110, 395/106,
402/89, 403/91, 404/93, 405/101, 406/99, 407/97, 408/95, 409/107, 410/109, 412/105, 413/111, 414/ 113, 415/115, 416/117, 419/119A,
420/119, 421/121, 422/123, 423/104, 424/102, 425/98, 431/96, 432/87, 433/85, 434/83, 435/81, 436/79, 437/77, 438/75, 439/73, 454/125,
455/127, 456/129, 457/131, 458/133, 459/135, 594/121A, 601/121B

Sídliště Družba

495/2, 496/4, 497/1 ,498/3, 499/5, 501/7, 502/9, 503/11, 504/8, 505/6

U Hřiště

277/3, 330/1, 356/2, 375/6, 376/4, 518/5, 590/3A, 592/1A
V okrsku č. 3 - Volební místnost: Dům porcelánu, Tovární ulice 620/15A - Pro voliče bydlící v:
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Lidická ul.

218/33, 263/25, 296/29, 313/11, 316/17, 345/31, 359/9, 362/7, 508/23, 521/27, 522/21, 555/13, 587/19, 593/15, 604/29A, 610/7A, 612/15A

Mstišovská ul.

381/28, 396/20, 397/22, 398/24, 399/26, 443/2, 445/4, 447/6, 448/8, 449/10, 450/12, 451/14, 452/16, 453/18, 586/8A,
622/22

Na Výsluní

307, 310, 311, 411/103, 523/1, 524/2, 525/3, 526/4, 527/5, 528/6, 529/7, 530/8, 531/9, 532/10, 533/11, 534/12, 535/13,
536/14, 537/15, 538/16, 539/17, 540/18, 541/19, 542/20, 543/21, 544/22, 545/23, 546/24, 547/25, 548/26, 549/27, 550/28,
551/29, 552/30, 553/31, 554/32, 608/7A, 614/103A, 619/8A

Ruská ul.

410/109, 440/71, 441/69, 442/67, 444/65, 446/63

Tovární

46/15, 87/17, 131/10, 135/2, 136/4, 137/12, 138/14, 139/16, 143/28, 151/20, 153/22, 155/18, 170/8, 171/17A, 182/26,
241/32, 245/6, 254/5, 255/7, 256/30, 260/9, 305/17B, 334/11, 335/13, 348/3, 355/34, 364/1, 373/36, 374/38, 509/40, 510/42,
511/44, 512/46, 513/48, 514/50, 515/52, 568, 620/15A

Údolí

339/13, 341/9, 342/1, 343/5, 344/11, 346/21, 347/19, 349/7, 351/23, 354/17, 357/3, 358/15, 426/6, 427/8, 428/10, 429/12,
430/14, 500/12A, 606/4, 616/17A, 624/27, 626/23

Zahradní ul.

20/1, 45/32, 75/12, 76/16, 78/20, 81/22, 82/24, 84/26, 89/2, 96/56, 98/28, 118/43, 141/58, 152/77, 159/4, 160/6, 162/47,
163/38, 164/71, 165/49, 172/89, 178/15, 184/8, 185/40, 190/10, 192/29, 194/63, 199/85, 200/87, 201/42, 202/53, 204/59,
211/54, 212/52, 215/5, 216/67, 221/3, 233/25, 234/19, 235/21, 237/13, 243/7, 244/33, 246/41, 248/11, 251/37, 253/39,
262/9, 267/44, 269/31, 270/27, 273/17, 276/46, 279/83, 280/23, 284/65, 285/61, 288/81, 289/79, 290/50, 291/48, 294/55,
295/57, 298/45, 301/73, 304/75, 320/35, 321/30, 331/34, 379/47A, 506/45A, 507/45B, 603/34A, 607/89A
V okrskuč. 4 - Volební místnost: ZŠ Dubí Běhánky, Dlouhá ul. 167/27 - Pro voliče bydlící v:

Dlouhá ul.

1/44, 5/37, 6/39, 7/41, 25/21, 64/22, 72/20, 73/18, 93/24, 105/5, 108/1, 109/13, 110/7, 111/9, 112/11, 127/25, 134/23, 142/28, 146/30,
154/34, 155/32, 157/26, 160/33, 166/31, 167/27, 173/40, 177/25A, 184/29, 189/38, 193/42, 196/36, 198/35, 293/38, 294/43, 298/35A

Dubská ul.

22/45, 27/6, 32/15, 33/17, 34/21, 35/23, 37/29, 41/41, 51/39, 64/12, 65/43, 74/35, 76/8, 102/33, 104/31, 106/10, 116/37,
121/29A, 126/39A, 143/27, 185/25, 206/19, 275/4, 283/17A

Husova ul.

43/36, 47/34, 48/41, 50/6, 51/38, 52/43, 55/30, 58/39, 63/28, 69/31, 74/26, 75/24, 76/14, 77/33, 78/23, 81/12, 83/22, 84/20, 86/21, 88/10,
89/8, 90/16, 106/29, 107/27, 117/37, 120/25, 121/17, 122/15, 126/19, 129/35, 135/4, 136/2, 141/18, 150/32, 183/11, 190/9, 191/7, 195/13,
207/5, 208/3, 222/1, 239/2C, 240/1A, 276/2A, 281/2B, 292/14A, 299/13A

K. H. Máchy

3/8, 12/2, 13/4, 20/6, 28/1, 168/10, 169/12, 287/5, 297/11

Komenského nám.

2/1, 3/3, 18/6, 19/4, 20/2

Lesní ul.

209/1, 213/2, 224/4

Lidická ul.

22/6, 29/8, 30/4, 31/2, 175/10, 201/40, 204/12, 214/42, 225/44, 237/46, 238/48, 241/14, 242/16, 243/18, 244/20, 245/22,
246/24, 247/26, 248/28, 249/30, 250/32, 251/34, 252/36, 253/38

Lípová ul.

38/1, 91/33, 97/3, 100/31, 101/29, 102/27, 103/25, 128/7, 133/9, 140/23, 147/15, 152/11, 153/13, 156/21, 164/19, 172/5, 174/17, 265/35

Nerudův sad

9/1, 10/3, 11/5, 15/6, 16/4, 18/2, 290/8

Pod Hájem

122/1, 124/2

Pod Návrším

215/6, 220/12, 221/8, 223/1, 226/4, 227/3, 231/2, 232/10

Polní ul.

71/2, 79/4, 80/6, 96/10, 99/8

Rokosovského ul.

80/24, 94/14, 95/16, 96/18, 104/20, 105/22, 124/12, 137/8, 138/6, 144/7, 148/10, 158/2, 176/4, 236/1, 285/22A, 289/3, 291/5

Smetanovo návrší

186/4, 187/9, 192/13, 202/8, 203/2, 205/10, 210/11, 212/3A, 216/7, 217/3, 218/5, 228/12, 229/6, 230/1, 234/15, 235/14, 266/5A, 288/8A

Sportovní ul.

92/30, 98/28, 110/24, 112/26, 115/16, 116/18, 118/7, 119/5, 139/10, 145/3, 149/12, 151/8, 159/6, 161/9, 162/11, 163/13,
165/14, 170/15, 181/22, 188/4, 197/2, 200/1, 284/1A

Švermova ul.

109/1, 110/11, 111/3, 113/9, 114/7, 115/5, 118/13, 120/2

U Fišerky

301/2, 302/4

U Stadionu

303/2, 305/17, 306/5

Zahradní ul.

31/97, 107/113, 116/103, 117/94, 119/90, 122/92, 123/105, 142/88, 145/82, 146/84, 147/86, 181/111, 183/76, 186/74, 197/68, 198/66,
224/101, 225/99, 226/95, 249/109, 250/107, 258/72, 271/78, 278/70, 281/64, 282/62, 283/60, 292/91, 293/93, 297/80, 519/68A, 520/68B,
615/76A, 625/68C

Zelená ul.

255/1, 256/3, 257/5, 258/7, 259/9, 260/11, 261/8, 262/6, 263/4, 264/2, 267/13, 268/15, 269/17, 270/19, 271/21, 272/10,
273/12, 274/14, 277/22, 278/20, 279/18, 280/16
V okrsku č. 5 - Volební místnost: ZŠ Dubí Bystřice, Tovární ul. 110/86 - Pro voliče bydlící v:

B. Němcové

14/2, 24/7, 36/19, 39/4, 39/17, 40/11, 41/13, 42/15, 44/21, 45/23, 61/10, 62/8, 63/12, 66/9, 66/14, 67/16, 68/18, 70/20,
82/27, 85/25, 95/6, 108/29, 127/5, 286/31, 295/29A

Bystřická ul.

18/28, 20/24, 22/20, 23/4, 24/29, 25/31, 26/33, 102/1, 108/8, 141/12, 190/2, 194/9, 195/7, 196/5, 201/11, 206/25, 209/26,
210/10, 213/15, 217/3, 231/13, 234/6, 236/14, 246/17, 264/16, 269/23, 270/18, 273/19, 275/27, 277/21, 313/1A, 321/27A,
322/29A, 328/27C, 329/27D

Dlouhá ul.

35/15, 36/8, 46/2, 47/4, 48/14, 87/10, 106/16, 114/19, 122/17, 286/6

Drahůnská ul.

12/5, 13/10, 14/3, 15/1, 30/20, 39/14, 47/11, 48/7, 49/22, 50/24, 52/9, 69/4, 75/2, 75/23, 77/13, 78/15, 81/21, 97/17, 116/16,
119/18, 125/17A, 226/12

Družstevní ul.

29/5, 224/2, 237/1, 250/4, 271/3
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Dukelská ul.

82/2, 84/4, 85/6, 86/3, 87/1, 88/8, 89/10, 92/5, 93/7, 94/9, 98/12, 123/10A

Dvořákova ul.

4/4, 160/6, 235/1, 241/3, 251/5, 254/7, 265/9, 272/2

Horská ul.

3/6, 8/4, 41/2

Komenského ul.

198/3, 199/5, 200/7, 216/1, 218/9, 223/6, 256/2, 257/4

Ležáky ul.

7/4, 10/1, 19/6, 37/2

Lidická ul.

17/5, 81/1, 124/3

Luční ul.

29/1, 166/4, 167/6, 203/2, 306/3

Nerudova ul.

66/2,78/4, 89/7, 91/10, 95/6, 96/12, 98/3, 99/5, 105/15, 112/1, 126/11, 132/13, 157/8

Palackého ul.

23/6, 24/4, 38/2, 40/6A, 46/8, 49/12, 54/16, 56/18, 57/20, 59/26, 60/14, 61/25, 62/24, 65/22, 67/23, 70/21, 71/13, 99/11,
109/19, 111/17, 113/9, 114/10, 123/1, 125/5, 130/15, 131/3, 132/7

5. května

33/1, 34/5, 42/3, 44/7, 57/12, 58/10, 59/8, 60/6, 69/4, 72/2

Příčná ul.

31/4, 32/2

Severní ul.

91/1, 107/6, 108/2, 117/4, 119/3

Slepá ul.

109/2, 239/1, 240/3

Smetanova ul.

31/22, 191/2, 192/14, 193/16, 197/18, 204/4, 205/3, 214/6, 219/5, 222/10, 227/7, 228/12, 229/8, 232/9, 233/20, 280/11,
283/13, 284/17, 285/15, 294/13A

Sv. Čecha

53/1, 54/3, 55/2, 56/4, 105/6

Topolová ul.

163/24, 230/4, 243/22, 249/18, 252/20, 253/10, 258/3, 259/1, 261/5, 262/2, 263/6, 266/16, 274/12, 276/14, 278/8

Tovární ul.

.

9/80, 43/82, 44/88, 50/68, 51/90, 65/53, 82/71, 88/92, 93/67, 94/65, 110/86, 117/39, 118/51, 123/37, 127/49, 128/63,
129/41, 130/43, 131/68A, 135/45, 136/33, 143/29, 148/27, 149/61, 154/57, 155/59, 162/31, 164/55, 168/19, 169/21, 170/69,
175/25, 176/23, 177/35, 221/54, 260/84, 288/78, 289/60, 290/62, 291/21A, 292/64, 293/66, 295/56, 296/58, 297/76, 298/74,
299/72, 300/70, 312/70A

U Vlečky

311/3, 318/1, 319/2, 320/5, 324/6

Údolí

304/25

Wolkerova ul.

104/3, 111/1, 142/2, 147/6, 150/7, 151/8, 152/10, 153/4, 156/5, 158/9, 161/12, 165/11, 171/14, 173/16, 307/1A

Žižkova ul.

45/2, 202/12, 207/14, 208/16, 211/18, 212/20, 215/22, 220/6, 225/8, 244/26, 245/10, 247/4, 248/24, 267/28, 279/30,
281/32, 305/22A
V okrsku č. 6 - Volební místnost: Lidový dům, Sadová ul. 192 - Pro voliče bydlící v:
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Bílinská ul.

48/6, 52/8, 62/10, 72/12, 74/3, 79/15, 81/5, 87/19, 89/21, 90/17, 94/23, 115/11, 141/7, 143/9, 147/13, 204/2, 233/27, 234/25

J. Hory

28/2, 29/3, 51/20, 57/5, 66/16, 138/1, 156/7, 164/4, 166/10, 173/6

K. H. Borovského

15/7, 41/6, 47/5, 59/8, 130/10, 140/2, 150/1, 179/14, 185/20, 186/12, 189/18, 190/17, 193/22, 198/16, 202/13, 231/11, 232/9,
287/10A, 290/12A , 301/15

K. Čapka

23/4, 24/5, 26/10, 27/8, 44/7, 55/9, 137/6

Kolonie

263/10, 269/3, 270/4, 272/9, 274/5, 278/8, 279/1, 280/6, 283/7

Krátká ul.

261/1

Mírová ul.

1/20, 2/18, 22/41, 54/10, 63/39, 75/29, 80/35, 82/22, 92/23, 100/13, 101/14, 104/27, 108/9, 122/16, 131/15, 132/19, 144/2,
146/33, 170/8, 175/4, 177/7, 194/11, 199/12, 218/6, 237/3, 241/5, 247/1, 284/26, 300/25A, 300/25B

Nad Papírnou

310/6, 316/5

Ruská ul.

54/68, 57/60, 60/32, 61/58, 62/76, 63/64, 64/36, 67/26, 68/94, 70/70, 72/20, 73/56, 74/28, 77/66, 79/74, 80/72, 83/78, 84/24,
85/22, 86/40, 90/46, 97/44, 100/84, 101/88, 103/38, 107/34, 109/33, 110/35, 113/25, 113/80, 117/17, 125/23, 126/31, 138/52,
139/30, 140/92, 145/29, 145/50, 146/48, 155/61, 159/53, 160/59, 161/57, 162/21, 163/55, 172/49, 172/54, 174/45, 174/62,
176/47, 178/37,180/86, 181/82, 182/90, 184/43, 185, 187/51, 205/41, 225/39, 238/18, 243/6, 244/10, 245/8, 246/4, 252/12,
260/13,262/15, 264/11, 265/9, 266/7A, 267/14, 275/7, 276/5, 281/2, 282/3A, 286/16, 291/12A, 292/2A, 301/18A,314/18B,
315/18C, 316/18D, 317/18E

Sadová ul.

8/4, 153/2, 192/24, 210/22, 216/16, 217/20, 220/6, 226/18, 228/14, 230/12, 294/10, 295/8, 302/7A

Střední ul.

6/38, 7/34, 10/22, 11/10, 12/8, 13/4, 14/7, 16/17, 18/23, 45/19, 53/20, 99/11, 102/13, 116/6, 119/3, 120/30, 127/1, 135/16,
136/18, 142/9, 149/2, 151/25, 152/12, 154/21, 158/24, 165/2A, 167/28, 169/32, 183/5, 208/15, 221/14, 229/36, 293/23A

Tichá ul.

9/5, 19/18, 103/3, 171/1, 206/2, 207/6, 209/16, 212/8, 213/12, 214/14, 215/10, 219/4, 222/13, 223/11, 224/7, 227/9, 296/8A, 297/20, 299/6A,
305/17, 308/15, 313/21, 315/25, 317/23

Tyršova ul.

58/2, 76/5, 84/7, 85/4, 86/3, 96/6, 98/1, 118/15, 133/11, 197/9, 203/13, 304/2A, 306/9A, 308/15

Úzká ul.

21/4, 25/11, 31/7, 32/9, 34/1, 37/5, 43/8, 60/15

Žižkova

271/1
V okrsku č. 7 - Volební místnost: Has.zbrojniceMstišov, K Emance 292 - Pro voliče bydlící v:

Dvojhradí

26, 248, 249, 252, 253, 254, 255, 256, 261, 277, 285, 286, 287, 302, 314, ev.č. 434

Hornická osada

168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189

K Emance

99, 114, 120, 167, 197, 291, 300, ev.č.437

Mírová ul.

8, 9, 10, 11, 12, 14, 31, 33, 46, 51, 52, 54, 81, 104, 146, 204, 205, 239, 295, 316

Mstišovská

315

Na Výšině

494

Nám. Svobody

1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 69, 147, 221, 296

Pod Lesem

80, 115, 159, 293, 301, 304, 305, 308, 312, 313, 318

Školní ul.

19, 20, 34, 39, 40, 55, 57, 58, 67, 71, 72, 77, 78, 83, 84, 85, 86, 90, 91, 95, 101, 103, 105, 111, 117, 129, 133, 134, 137, 139, 141,
142, 143, 144, 148, 149, 150, 155, 156, 190, 198, 199, 218, 233, 243, 289, 290, 294, 298, 299, 306, 317

U Dvojhradí

195, 196, 200, 206, 207, 212, 213, 214, 215, 216, 288, 297, 303

3/ VOLIČI BUDE UMOŽNĚNO HLASOVÁNÍ POTÉ, KDY PROKÁŽE OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISI SVOU TOTOŽNOST A STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
PLATNÝM OBČANSKÝM PRŮKAZEM, NEBO PLATNÝM CESTOVNÍM PASEM.
4/ KAŽDÉMU VOLIČI BUDOU DODÁNY NEJPOZDĚJI 3 DNY PŘEDE DNEM VOLEB HLASOVACÍ LÍSTKY PRO VOLBY DO PS PARLAMENTU ČR. V PŘÍPADĚ, ŽE
DOJDE K JEJICH POŠKOZENÍ NEBO ZTRÁTĚ, ANEBO VOLIČ ZJISTÍ, ŽE NEMÁ K DISPOZICI VŠECHNY HLASOVACÍ LÍSTKY, JE MOŽNÉ POŽÁDAT VE DNECH
VOLEB VE VOLEBNÍ MÍSTNOSTI OKRSKOVOU VOLEBNÍ KOMISI O VYDÁNÍ NOVÝCH HLASOVACÍCH LÍSTKŮ.
5/

VOLIČ MŮŽE POŽÁDAT ZE ZÁVAŽNÝCH, ZEJMÉNA ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ, MĚSTSKÝ ÚŘAD A VE DNECH VOLEB OKRSKOVOU VOLEBNÍ KOMISI

O TO, ABY MOHL HLASOVAT MIMO VOLEBNÍ MÍSTNOST, A TO POUZE V ÚZEMNÍM OBVODU VOLEBNÍHO OKRSKU, PRO KTERÝ BYLA OKRSKOVÁ VOLEBNÍ
KOMISE ZŘÍZENA. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ OKRSKOVÁ VOLEBNÍ KOMISE VYŠLE K VOLIČI 2 SVÉ ČLENY S PŘENOSNOU VOLEBNÍ SCHRÁNKOU, ÚŘEDNÍ OBÁLKOU A HLASOVACÍMI LÍSTKY.
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DUBSKÉ SLAVNOSTI …
Poslední srpnový víkend patří v našem městě již tradičně
Dubským slavnostem. Zahájení jako každoročně proběhlo
v páteční podvečer 25. srpna v kostele Neposkvrněného početí
Panny Marie, kde po slavnostních fanfárách pan starosta přivítal všechny přítomné a pozdravil zahraniční hosty ze Spolkové
republiky Německo, a to paní Andreu Dombois, 1. místopředsedkyni Saského zemského sněmu, z našich partnerských
měst pozvání přijali ze Svazku obcí Bannewitz pan starosta
Christoph Fröse a paní Kerstin Ryssel, ze sousedního Altenbergu vedoucí kanceláře starosty pan Reiner Fischer, delegaci našeho nejvzdálenějšího partnerského města, durynského
Arnstadtu, vedla místopředsedkyně Partnerského spolku měst
Arnstadt, paní Gudrun Köhler. Pan starosta také všem vyřídil
pozdrav od pana starosty Alexandra Dilla, jemuž pracovní povinnosti letos nedovolily naše Slavnosti navštívit. Mezi hosty byl
rovněž pan Ing. Vladimír Feix, generální ředitel akciové společnosti Český porcelán Dubí, a jediný nositel titulu Čestný občan
města Dubí, sousední Novosedlice zastupoval pan starosta
Ing. Radoslav Bartůněk a místostarosta Mgr. Štěpán Türb, delegaci farníků z Velhartic vedl tamní farář, otec Vendelín Zboroň.
Poté již do posledního místa zaplněný kostel patřil zpěvačce Marii Rottrové, která nás svým recitálem provedla vlastně
celou svou pěveckou kariérou a takové hity, jako např. Skořápky ořechů, Řeka lásky, Markétka, Lásko, Ten vůz už jel, si mnozí
zanotovali společně se zpěvačkou. Více než hodinka krásného
koncertu utekla se stále oblíbenými písničkami tak rychle, že publikum Marii Rottrovou ocenilo tak vřelým potleskem, že interpretka přidala další stále oblíbenou píseň z pera Iommi-ButleraWade-Osbourneho, kterou českým textem s názvem „Lásko,
voníš deštěm“ opatřil Jarek Nohavica. Za krásný koncert Marii
Rottrové poděkoval pan starosta a pozval všechny na další
program Slavností, které pokračovaly v průběhu obou víkendových dnů ve Sportovním areálu v Bystřici a na prostranství před
Domem porcelánu s modrou krví.
Sobotní dopoledne patřilo nejmenším návštěvníkům, jichž se
svým doprovodem přišlo na tři sta. Zajímavý program se soutěžemi pro ně připravil principál Divadla V Pytli, pan Petr Stolař, velký zájem byl rovněž o skákací hrad. Soutěžní zápolení bohužel
přerušila dešťová přeháňka, která v průběhu sobotního dopoledne přešla nad Dubím, mnozí tak využili zázemí Domu porcelánu s modrou krví, zhlédli stálou expozici porcelánu či poseděli
u dobré kávy. Velký zájem byl rovněž o porcelánové trhy v areálu akciové společnosti Český porcelán, kde v nabídce byl nejširší
sortiment výrobků naší porcelánky, nicméně největšímu zájmu
se těšila nabídka porcelánu se stále tolik oblíbeným cibulovým
vzorem.
Sobotní odpoledne začalo ve 13:00 hodin ve Sportovním areálu v Bystřici. Jako první zejména pro své mladé fanoušky vystoupila skupina Perutě se svým frontmanem Milanem Peroutkou,
které potěšila především známá píseň Bez tebe je mě jenom půl,
která zazněla ve formě přídavku, protože skupina měla u svých
fanoušků velký úspěch. Poté svými hity jako např. Všechno ztrácíš, Kolikrát, Stůj při mně dál, Snad se něco stane či Vlastní svět
potěšil zpěvák Marek Ztracený se svou skupinou. Během odpoledne se celý areál pozvolna zaplňoval stále přicházejícími návštěvníky, kteří si nechtěli nechat ujít koncert legendy naší populární
hudby, vítězky ankety Zlatý slavík z let 1972 – 1976, zpěvačky
Nadi Urbánkové, která v doprovodu skupiny Bokomara Luboše
Javůrka do Dubí přivezla své největší hity jako např. Blonďák
s červenou bugatkou, Svatební průvod, Vilém peče housky,
Houpání, slavnou píseň Závidím a duet Drahý můj, který původně nazpívala s Jiřím Grossmannem. Jím jsme se vzpomínkou
tak vrátili do zlatých šedesátých let, která jsou spjata rovněž se
slavným obdobím Semaforu a se třemi Jiřími, Suchým, Šlitrem
a Grossmannem, a písněmi, na které mnozí čekali, nám slavnou
éru tohoto divadla zpěvačka připomněla. Včera neděle byla, Pramínek
vlasů, Motýl, Kočka na okně, to byly ty, které mnohým vedle vzpomínky přinesly jistě i radost. Po skončení koncertu zpěvačka s nesmírnou
ochotou uspořádala malou autogramiádu, s mnohými svými příznivci
se nejen srdečně pozdravila, ale rovněž vyfotografovala.
Úvod sobotního večera patřil revivalovému koncertu George
Michael Freedom Project, který nám připomněl slavné písně tohoto britského zpěváka, skladatele a producenta. Jedenáct mladých hudebníků tak přineslo svým fanouškům hudbu George
Michaela v co nejvěrnější podobě. Závěr soboty měl patřit zpěváku Aleši Brichtovi, jemuž však nemoc znemožnila koncertovat,
a proto ho svým programem zastoupila skupina Blue Rocket,
založená v Teplicích již v roce 1997, a tudíž neznámá rozhodně
nebyla. Do Dubí přivezli její členové hity ze svých alb, z nichž
zatím poslední bylo vydáno v loňském roce s názvem Vařím si
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čaj. Druhý den Slavností nemohl skončit jinou tečkou, než je tradiční ohňostroj, na
který mnozí čekali, a nutno dodat, že čekání to nebylo marné, protože zklamáni nebyli. I letos zajímavé i netradiční světelné efekty rozzářily setmělé nebe nad bystřickým Sportovním areálem a nikdo nelitoval, že i letos zůstal do pozdních večerních
hodin.
Nedělní dopoledne patřilo již VII. ročníku soutěže historických vozidel „O pohár
starosty města Dubí“. Letos se závodu zúčastnilo 38 automobilů, přičemž nejstarším
byly Peugot 172 z roku 1928 a Škoda 422 s rokem výroby 1929, startovní čarou rovněž projelo 12 motocyklů, z nichž si pro vítězství dojel pan Roman Golč z Kostomlat
pod Milešovkou, a to s motocyklem Jawa 250, v kategorii osobních automobilů
zvítězil pan Kurt Postupka z Teplic, a to s vozem Škoda 1000 MB. Poháry vítězům
předal pan starosta v průběhu odpoledne, kdy již ve Sportovním areálu v Bystřici
pokračoval druhým dnem kulturní program. Jeho úvod patřil zpěváku Jakubu
Smolíkovi, který rovněž přinesl radost svým fanouškům a nejen píseň Jen blázen žárlí
z pera Zdeňka Bartáka s textem Jaroslava Machka si mnozí zazpívali s ním. Ani Jakub
Smolík nemohl z jeviště odejít bez přídavku, jím byla píseň Medový čaj, kterou pro
něj složil Roman Masha Šandor a otextoval Petr Kolář. I tento zpěvák ochotně uspořádal autogramiádu a se svými fanoušky se rovněž rád vyfotografoval.
Poté již pódium patřilo zpěváku a hudebnímu skladateli Michalu Prokopovi a již
legendární skupině Framus Five, s níž je zpěvák spojen již od roku 1967. Nejenže
do Dubí přivezl své hity, ale publikum rovněž slovem provedl svou pěveckou kariérou, a tak zazněly známé písně jako např. Zatmění, Sto roků samoty, Stodolní, vzpomínka rovněž směřovala k televiznímu pořadu Krásný ztráty, který dosáhl 505 dílů,
zpěvák byl jeho moderátorem a připomněl ho rovněž stejnojmennou písní z alba
Kolej Yesterday. Závěr neděle a celých letošních Slavností patřil vystoupení
s názvem Supergroup.cz, kde vystoupil Kamil Střihavka, Michal Pavlíček,
Roman Dragoun, Jan Hrubý, Vladimír Guma Kulhánek a Miloš Meier. Jejich
vystoupení bylo závěrečnou tzv. „třešničkou na dortu“, jelikož předvedli, že
opravdu patří na naší hudební scéně mezi nejlepší.
Po oba dva víkendové dny měly ve Sportovním areálu v Bystřici zejména nejmenší návštěvníci možnost vyzkoušet nejrůznější pouťové atrakce, a to klasickými houpačkami počínaje a řetízkovými kolotoči a autíčky
konče, bohatá byla rovněž nabídka perníkových pochoutek a dalších
nejrůznějších cukrovinek.
Závěr Dubských slavností je spojen s nedělním večerem
a ani letos tomu nebylo jinak. Těší nás hojná účast, kdy po oba
dva dny Sportovním areálem v Bystřici prošly podle našich
odhadů jistě tři tisícovky návštěvníků nejen z řad našich
občanů, ale i dalších návštěvníků z celého Teplicka. Jsme rádi,
že zejména pestrost programové nabídky umí oslovit napříč
generacemi, kdy si každý dokáže najít ten svůj styl zábavy.
Pokud jste – ať již v pátek večer, či v sobotu nebo neděli – odcházeli
v dobré pohodě a s pocitem příjemně stráveného volného času, pak
jsme za to rádi. Ačkoliv letošní Slavnosti jsou již minulostí, vězte, že již
v těchto dnech jsme začali připravovat ty příští a popřejme si, abychom
se ve zdraví sešli na Dubských slavnostech 2018…
Anna Gürtlerová, Jiří Šiller
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SLAVNOST HRANIČNÍHO BUKU
Letošní Slavnosti hraničního buku patřila sobota 19. srpna. Přes nepříznivou předpověď počasí se Cínovci dešťové
přeháňky vyhnuly a Slavnost tak nakonec provázelo počasí příznivé.
Zahájení patřilo starostovi města Dubí, Ing. Petru Pípalovi, který všechny návštěvníky z obou stran hranice srdečně
pozdravil s přáním pěkného dne s dobrou zábavou při dechové hudbě. Vyzdvihl tuto Slavnost jako výbornou příležitost
k návštěvě českých a saských sousedů, které již více než čtvrt století nerozděluje žádná hranice. Pan starosta rovněž
krátce představil probíhající rekonstrukci cínoveckého kostela Nanebevzetí Panny Marie, která v těchto dnech probíhá
a financována je Městem Dubí spolu s dotačními prostředky, které poskytlo Ministerstvo kultury České republiky. Tato
informace byla všemi přítomnými přijata potleskem, protože tento kostel je dominantou českého Cínovce a vždy byl
a dnes již znovu je rovněž místem, kde se setkávali a setkávají sousedé z obou stran hranice, ať již na příležitostných
mších, adventním koncertu či již tradiční letní slavnosti HeuHoj Camp. K jeho přání se připojil rovněž pan Norbert März,
který všem rovněž popřál dobrou zábavu a řekl, že během dlouhé cesty z hesenského Offenbachu odháněl dešťové
mraky tak, aby Slavnosti přálo příznivé počasí. Příjemným překvapením pro všechny byl další vstup pana starosty, který
k mikrofonu pozval rovněž pana Wolfganga Mendeho a paní Regine Koschku, malířku žijící v sousedním Geisingu, která
pana starostu překvapila dárkem, a to svým obrazem kostela Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci, který mu věnovala.
Poté již čas patřil šermířské skupině Vae Victus, jež účastníky Slavnosti, která se jejím vystoupením přehoupla do odpoledních hodin, potěšila krátkým rytířským příběhem.
Hudební produkce po celou dobu patřila kvartetu Altenberger Musikanten, které všechny přítomné potěšilo směsicí
známých dechovek. Tradiční součástí je každoročně možnost ochutnat jak saské, tak české speciality, a tak ke kávě přišly
vhod výborné zákusky, k pivu pak tradiční klobásy. Celý den tak proběhl ve výborné náladě a můžeme si jen přát, aby
tato Slavnost, která již má pevné místo v kulturním kalendáři našeho města, i nadále byla jednou z příležitostí k takovým
sousedským setkáním; vždyť dobré sousedské vztahy jsou tím nejlepším, co si sousedé mohou přát a hraniční buk je tak
znovu svědkem po dlouhá staletí trvajícího sousedského soužití českého Cínovce a saského Zinnwaldu…
Anna Gürtlerová

POUTNÍ MŠE…
…proběhla v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci jako již tradičně u příležitosti svátku, jemuž je kostel zasvěcen. Mši celebroval Msgre.
Martin Davídek, generální vikář litoměřické dieceze spolu s místním
knězem Patrikem Maturkaničem. Mši navštívili farníci jak z české strany
hranice, tak rovněž sousedé ze Saska.
Msgre. Davídek vzpomněl dlouhou
historii tohoto svatého místa, kde se
vždy setkávali věřící z obou stran hranice, aby společně uctili Pannu Marii
a vyprosili ochranu pro své rodiny.
V závěru všem za účast poděkoval
farář farnosti Dubí, Novosedlice,
Cínovec Patrik Maturkanič a se
všemi se rozloučil s přáním, aby byl
cínovecký kostel místem vzájemného porozumění a sounáležitosti.
za farníky Jana Dudysová
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SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ NA CÍNOVCI
Tradiční setkání českých a německých sousedů se letos uskutečnilo v neděli
16. července před kostelem Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci. Akci uspořádali
účastníci česko-německého workcampu HeuHoj-Camp, kteří již čtvrtým rokem
pečovali o louky a kamenné valy v Adolfově u Telnice a v německém Bärensteinu
u Altenbergu. Na programu sousedského setkání bylo nejen ochutnávání vlastnoručně upečených a přinesených koláčů, ale také zajímavé hovory při kávě a jablečném džusu. Setkání opět přilákalo nespočet pamětníků a sousedů z Německa,
ale také mladé lidi z české strany, kteří se zajímají o dění ve svém okolí. Posezení
před kostelem zpříjemnilo letní počasí, prohlídku kostela zase pěvecké vystoupení Komorního sboru Teplice. Pro zájemce byla možnost vyzkoušet si jazykovou
animaci, která umožňuje seznámit se s jazykem souseda nenásilným a zajímavým
způsobem. Náhled do historie kostela nám umožnil pan Dr. Wolf z duchcovského muzea, který návštěvníky provedl
i po přilehlém hřbitově. Akce se opět
velmi podařila a byla příjemným
zážitkem pro všechny zúčastněné – to
by nebylo možné bez podpory měst
Dubí a Altenberg, Česko-německého
fondu budoucnosti a Landesdirektion
Sachsen – děkujeme za Vaši podporu!
Za rok na viděnou se těší
Jitka Pollakis (www.heuhoj.de)

OPRAVA CÍRKEVNÍCH PAMÁTEK
Oprava varhan v dubském kostele
Do závěrečné fáze se dostala oprava varhan v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Dubí.
Zbývá již „jen“ zpětně osadit píšťaly, správně je naintonovat a naladit. Podle varhanáře Petra Stehlíka
jsou práce hotovy přibližně na třetině píšťal, zbývající dvě třetiny dokončí v průběhu září tak, aby
varhany mohly po mnohaleté odmlce znovu naplno zaznít 24. září během Slavností při příležitosti
111. výročí posvěcení kostela.
Bc. Lukáš Jačka, technický odbor MÚ Dubí

Zahájení opravy kostela na Cínovci
Na počátku července se rozjela první etapa celkové opravy kostela Nanebevzetí Panny
Marie na Cínovci. Do konce letošního října projde
rekonstrukcí střecha a věžička této cínovecké dominanty. Přes občasně ztížené povětrnostní podmínky postupují práce svižným tempem, severní
část hlavní střechy je již hotova a práce se nyní
přesunuly do zadní části kostela ve směru od
přilehlého hřbitova. Celou akci realizuje Město
Dubí s výraznou finanční podporou Ministerstva
kultury ČR.
Bc. Lukáš Jačka, technický odbor MÚ Dubí

Oprava zvonice v Novosedlicích
V první polovině měsíce srpna začala oprava barokní zvonice, která
přiléhá ke kostelu sv. Valentina v Novosedlicích. Předmětem oprav je
především střecha, která je ze štípaného šindele, a jejíž oprava již byla
nutná. Závěrečnou etapou prací bude obnova fasády zvonice. Oprava je
financována z dotace Ministerstva kultury ČR, a to z Programu záchrany
architektonického dědictví za spoluúčasti litoměřické diecéze.
Jak kostel sv. Valentina, tak i tato zvonice je součástí farnosti Dubí,
Novosedlice, Cínovec.
V současné době se do závěrečné fáze dostala oprava varhan v kostele
Panny Marie v Dubí a po dlouhých desetiletích bylo započato s rozsáhlejší opravou kostela Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci, o které informoval pan starosta, a stejně tak po dlouhé době se dostává rovněž na opravu této barokní zvonice a od začátku tohoto měsíce již probíhá oprava
střechy kostela sv. Valentina v Novosedlicích, jehož historie se datuje od
první poloviny 14. století.
za farníky Jana Dudysová

POZVÁNKA
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Koupím porcelán ROYAL DUX sošky, zvířata, vázy, malé i velké,
jen nepoškozené, platím hotově, přijedu. Tel.: 731 490 278
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách, pouze z našeho chovu!
Stáří slepiček: od 14 do 19 týdnů Cena: od Kč 149,00/ks do Kč 180,00 Kč/ks.
Prodej: 16. září a 14. října v Dubí, u porcelánky vždy v 11:15 hod.
Během prodeje slepiček vykupujeme králičí kožky; cena dle poptávky.
Informace: od pondělí do pátku od 9:00 hod. do 16:00 hod. na tel. číslech 601 576 270, 728 605 840

Koupím v Dubí RD se zahradou nebo pozemek.

Telefonický kontakt: 774 879 740
Sháním v Dubí byt 2KK nebo 3KK, původní stav nevadí.

Telefonický kontakt: 702 534 605
VAKCINACE

Očkováním psů i koček
chráníte zdraví jejich i své!
20. 9. 2017 (středa)
MĚSTSKÝ ÚŘAD
16:15 – 16:35 hodin
KAMSTAV
16:45 – 17:15 hodin
21. 9. 2017 (čtvrtek)
LIDOVÝ DŮM
16:45 – 17:15 hodin
22. 9. 2017 (pátek)
MSTIŠOV
16:15 – 16:45 hodin
Očkovací průkaz s sebou!

BEZPLATNÝ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Město Dubí a
BEZPLATNÝ SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU

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 23. 9. 2017
dle stanoveného harmonogramu v Dubí:
8:00

-

8:15 hod.

Pozorka u kapličky

8:20

-

8:35 hod.

Mstišov, Náměstí Svobody

8:50

-

9:05 hod.

Cínovec, autobusová zastávka u hraničního přechodu

9:15

-

9:30 hod.

Dubí I, u Zámečku

9:35

-

9:50 hod.

Dubí I, Školní náměstí

9:55

- 10:10 hod.

Český porcelán, u Domu porcelánu s modrou krví

10:15 - 10:30 hod.

Bystřice, Lípová ulice

10:35 - 10:50 hod.

Běhánky, Dubská ul. x Nerudův sad

10:55 - 11:10 hod.

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 a kovy

NÁLEZ KLÍČŮ
Po ukončení Dubských slavností se ve Sportovním areálu Dubí 2 našel klíč.
Věříme, že jeho majitel se domů dostal, nalezený klíč si může vyzvednout
v kanceláři Městského kulturního zařízení, Školním náměstí čp. 588 v Dubí 1.
Anna Gürtlerová
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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

VÝROČÍ SVATBY

BLAHOPŘÁNÍ
V měsíci září se dožívá životního
jubilea moje manželka,
paní

Jutta Dvořáková

Blahopřejeme Ti z celého srdce, milá maminko
a babičko. My všichni, celá rodina, Ti přejeme
hodně zdraví, lásky, štěstí a pohody.
A dík Tobě za lásku, kterou nám dáváš.
Moc děkují a blahopřejí manžel Radko,
syn Radek s manželkou
Stáňou, Monika, Vašík,
Blanka, Tulka, Štěpánka,
Marcela, Standa,
Pepík a Olda.

Dne 12. září oslaví 70. narozeniny
naše milovaná maminka a babička,
paní
K narozeninám Ti přejeme,
jako to zvykem bývá,
aby se Ti splnilo,
co Tvé srdce skrývá.

Marie Vacková

Synové
vé s m
manželkami
anžže
an
želk
želk
lkam
amii
am
Jára, Jarča
Lád´a, Kamča
vnoučata Míra, Vojta,
Verunka, Anežka,
asestra Jarka
s rodinou.

Dne 19. září oslaví krásných 30 let
společného života

Jitka a Walter Bálkovi
Vzájemná láska, to je krásné pouto vás
dvou, tak ať je váš další společný život
nádhernou procházkou.
Hodně štěstí do dalších společných let vám
přejí rodiče
Štrobachovi,
syn David
a dcera Míša,
přátelé Ivana
a Pepa a přátelé
z Dubí.

TÝDEN KNIHOVEN
V rámci „Týdne knihoven„ který v naší knihovně proběhne od 2. do 6. října nabízíme:
- pro nové dětské a dospělé čtenáře registraci zdarma
- pro zapomnětlivé čtenáře amnestii
V našem knihovním fondu najdete beletrii pro dospělé, detektivní a historické romány, naučnou literaturu a pro naše dětské čtenáře
pohádky, dobrodružné knihy, romány pro dívky, encyklopedie i tituly povinné četby. Využijte naši nabídku, čtenáři, kterým uplynula
výpůjční doba, a hlavně velmi rádi přivítáme nové čtenáře. Akce proběhne během provozní doby naší knihovny.
y
H. Paurová, knihovnice

VZPOMÍNKY
Dne 23. září vzpomeneme
10. výročí úmrtí naší
milované maminky,
babičky, prababičky,
tety a sestry

paní Libuše Jírkové
Matiščákové z Dubí1.

S láskou vzpomíná
syn Jiří s rodinou,
dcera Alena s rodinou.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte
s námi.
Za celou rodinu
sestra Blažena
s rodinou.

Dne 5. září uplynulo
patnáct let plných
bolesti a vzpomínek,
kdy tragicky zahynul
náš milovaný syn,
tat´ka, bratr,
strýc a synovec
pan Karel Habart
z Dubí.
Nikdy na Tebe, Kájo, nezapomeneme.
Za zarmoucenou rodinu maminka
Libuše a dcera Veronika.

Dne 30. září
vzpomeneme desáté
smutné výročí úmrtí
milovaného manžela,
tatínka, dědečka,
strýce a švagra

pan Karla Habarta
z Dubí.
ubí.
Za rodinu vzpomíná
manželka Libuše.

Čas rány nehojí, je to jen
zdání, stále je v srdci bolest
a stesk a tiché vzpomínání.
Dne 30. září tomu budou
dou
2 roky, co nás opustilaa

paní
Marie Horáčková
z Dubí 1.
Stále vzpomínají
snacha Jana s rodinou
dcera Marie s rodinou
syn František
a ostatní známí a příbuzní.

Dubský
Dub
D
bský
ký zpravodaj,
zpravodaj
d j, mě
měsíčník,
ěsíč
íčník
ík, peri
periodický
iodi
dický
ký tisk
tiskk územního
ti
územníh
ího samosprávného
samospráávnéh
ého
celku, IČ 00266281,vychází s povolením MK ČR E 11312.
ů Vydává Město Dubí,
Vychází 12. den v měsíci v nákladu 2 000 výtisků.
Ruská 264/128, 417 01 Dubí. Občanům je vydáván zdarma.
Redakční rada: Mgr. Soňa Kosová - šéfredaktorka,
Anna Gürtlerová - redaktorka,
Jiří Šiller - redaktor
Sazba a tisk: ALWAC, a. s.

OZNÁMENÍ
NÍ ÚMRTÍ
Kdo v srdcích žije, neumírá…
František Hrubín
V tichém zármutku oznamujeme všem
přátelům a známým,
že nás navždy opustila
naše milovaná maminka

paní Květuše Glovová.
Zemřela v sobotu
5. srpna ve věku 83 let.

U příspěvků
pří
řísspěv
p ků
pěv
ů delších
delší
del
elších
h než
než rozsah
r
A4 si redakce vyhrazuje
vyh
y razuje
j právo
p ávo obsah bez porušení
pr
porušení smyslu
smys
y lu přiměřeně
p měřeně zkrátit.
při
Příspěvky,
Příspěvky
spěvky náměty a do
dotazy
otazy 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
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LETNĚNÍ V DUBÍ
Městské kulturní zařízení již po druhé uskutečnilo dne 28. července
v rámci akce Letnění v Dubí promítání filmu. Letos po skvělém rockovém vystoupení skupiny Ferit, kdy zazněly ty nejlepší rockové pecky ze
60. - 90 let, byl promítnut návštěvníkům film Teorie tygra. V hlavních
rolích excelovali Jiří Bartoška a Eliška Balzerová, což letní noc velmi skvěle
doladilo a diváci odcházeli s úsměvy na tváři.
Lenka Bláhová, MKZ Dubí
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VÝROČNÍ KONCERT LEGENDÁRNÍ SKUPINY KLÍČ
Dne 2. srpna se v kostele Panny Marie v Dubí uskutečnil koncert legendární skupiny Klíč. Jejich krásná renesančně laděná hudba pohladila duši i ucho
každého návštěvníka.
Silné melodie písní spojené s poetickými a mnohdy neotřele nadčasovými texty, které často vedly posluchače i k hlubšímu zamyšlení, to vše navíc
umocněno propracovaným aranžmá jednotlivých skladeb podpořeným vysokou interpretační úrovní všech muzikantů, to je KLÍČ, jak ho diváci i hudební
odborníci po 35 letech jeho působení na české hudební scéně znají, mají rádi
a obdivují.
Skupina KLÍČ v roce 2017 navíc vydá i zcela nové autorské album.
Toto nové CD chce kapela
oficiálně pokřtít až na podzim letošního roku, přesto
však část písní z tohoto alba
zařadila do repertoáru všech
svých letošních výročních
koncertů.
A příznivci skupiny určitě
ocení, že i nejnovější autorská tvorba kapely navazuje
na to nejlepší, co posluchači
z předchozích alb skupiny
KLÍČ znají.
Lenka Bláhová,
MKZ Dubí

