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duben 2017
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
opět Vás po měsíci zdravím se svou informací
o dění v našem městě a o práci radnice. Vstoupili
jsme do měsíce, který již plně spadá do období jara
a v letošním roce je rovněž spojen s velikonočními
svátky. Chtěl bych tedy Vám všem popřát, abyste
tyto křesťanské svátky prožili ve zdraví a v dobré
pohodě mezi Vašimi nejbližšími.
 V minulém měsíci jsem se zármutkem přijal
zprávy o úmrtí dvou výrazných osobností, u nichž
jsme měli tu čest přivítat je v našem městě, a to
pana kardinála Miloslava Vlka a zpěvačky, paní Věry
Špinarové. Jistě si mnozí společně se mnou vzpomínáte na setkání s panem kardinálem, kdy jsme
před dvěma roky v rámci Noci kostelů měli možnost zaposlouchat se do jeho moudrých slov, která
směřovala k dnešnímu světu, ale především k tomu,
co v něm chybí: vzájemné porozumění, pochopení, schopnost vyslechnout a neváhat pomoci druhému. Myslím, že na jeho slova jsme si nejednou
vzpomněli při nejrůznějších situacích tak, jak je před
nás staví náš každodenní život a více, než kdykoliv
jindy si uvědomili nejen jejich platnost, ale i moudrost. Paní Věra Špinarová byla hostem našich Dubských slavností před čtyřmi lety a její koncert máme
mnozí stále v paměti, vždyť tehdy rozezpívala zcela
zaplněný sportovní areál v Bystřici a v její společnosti
s písničkami, které máme stále rádi, jsme prožili krásnou více než hodinku. Asi by nikoho z nás tehdy nenapadlo, že jak s panem kardinálem, tak s paní Věrou
Špinarovou se v našem městě setkáváme naposledy.
Myslím však, že můžeme být rádi, že nám osud dopřál
se s těmito osobnostmi v Dubí setkat a že tak na obě
tato setkání můžeme s úctou vzpomínat.
 Ve čtvrtek 30. března jsem se zúčastnil mezinárodní dopravní konference s názvem „Česko-saské
cesty“, která se konala v mosteckém hotelu Cascade.
Ve třech relativně samostatných blocích jsme nejen
vyslechli zajímavé přednášky, ale především k názorům, které v nich zazněly, vedli diskusi. Vždyť témata
rozvoje přeshraniční veřejné dopravy, nedostatku
kvalifikovaných řidičů a dopravní infrastruktury
Ústeckého kraje se našeho města přímo dotýkají.
Myslím, že v dopravním hledisku je dobrým přínosem k našim kontaktům se sousedním Saskem mezinárodní autobusová linka z Teplic do Drážďan a zpět,
která ke dni 1. dubna zaznamenala dílčí změny v režimu odbavování cestujících a zůstává tak dobrou
spojnicí na našich cestách, ať již za turistikou, nákupem či třeba sportem nebo kulturou do sousedního
Saska. Mnozí máme ještě stále v paměti počátky nového systému dopravní obslužnosti našeho města,
k němuž jsme vznesli nejednu připomínku na základě informací získaných od Vás, občanů našeho
města. Třebaže k žádným výraznějším změnám na
základě našich podnětů prakticky nedošlo a třebaže
nám stále chybí přímé dopravní spojení především
k lékařskému domu, kde má mj. ordinaci i praktická lékařka MUDr. Gábelová či s centrem Teplic, je
třeba konstatovat, že dopravní obslužnost našeho
města zajištěna je a mnozí jste jistě přivítali nejen
zajištění, ale především rozšíření přímého spojení
s Teplicemi a zejména obyvatelé, ale i návštěvníci
Cínovce rozšířenou dopravní obslužnost této horské
pohraniční obce. Problematika nedostatku kvalifikovaných řidičů je vážným problémem, a to nejen
našeho kraje, ale prakticky celé republiky. Myslím, že
takováto setkání se saskými představiteli jsou pouze
přínosná a je dobře, že se uskutečňují.
 V posledním březnovém týdnu jsem v součinnosti s panem tajemníkem a úředníky našeho úřadu
řešil názorový spor, který vyústil až k podání petice,
která byla panu tajemníkovi doručena. Prakticky se
jednalo o názorový střet o to, zda pokácet či nepokácet stromy v ulici Karoliny Světlé. Ale o co se vlastně
jednalo? Již delší dobu se vedla diskuse o tom, zda
stromy rostoucí u potoka Bystřice nad zaparkovanými auty jsou, či nejsou bezpečné. Pak se stalo, že
spadla velká suchá větev na zapakované auto a přišel podnět od zde žijících občanů, abychom poškozené stromy odstranili. Nechali jsme posoudit stav
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stromů od odborníka na dendrologii a ten označil
stromy, které byly z jeho pohledu nemocné, a tudíž nebezpečné. Bylo vydáno příslušné rozhodnutí
o jejich pokácení. V tom okamžiku však začala aktivita druhé skupiny obyvatel a ti sepsali petici za zachování stromů a také kontaktovali média a Českou
inspekci životního prostředí, že zde město Dubí
má snahu ničit přírodu. Já jsem se tedy rozhodl se
s oběma skupinami sejít přímo na místě a tam pod
předmětnými stromy si vše vysvětlit. Zde jsem jasně
vysvětlil, že nechceme ničit přírodu, ale jsme povinni zajistit bezpečnost majetku a zdraví osob, které se
pod těmito stromy pohybují. Také jsem nabídl, aby
se s autory petice sepsala dohoda, že přijímají odpovědnost za případné škody na majetku, či na zdraví
osob, které tyto stromy mohou způsobit a necháme
je dál stát. To však nikdo nechtěl a ještě se někteří cítili dotčeni, že po nich chci odpovědnost. Došlo tedy
ke kompromisní dohodě, že stav stromů posoudí
ještě jednou znalec z oboru dendrologie, kterého
doporučila skupina obyvatel bránících tyto stromy.
Znalec před všemi slíbil, že posudek dodá za dva
dny, tedy 24. 3. Po několika urgencích ho dodal až
odpoledne 28. 3. s tím, že stromy, až na dva, označil
jako napadené nemocemi a neperspektivní. Výsledek byl konzultován i s pracovníky České inspekce
životního prostředí a ti neshledali na postupu města Dubí nic nezákonného a nestandardního. Snad
stojí ještě za zmínku, že když nám znalec předával
posudek, tak ho předával se slovy, že „nám s těmi
lidmi přeje hodně štěstí“. Ve čtvrtek dne 30. 3. začalo
kácení a stromy byly odstraněny. Mělo to však pro
nás ještě jeden efekt. Původně měli stromy pokácet dobrovolní hasiči, a to v jejich volnu o víkendu.
Vzhledem k posunu termínu již nemohli, protože
každý má své zaměstnání, a proto jsme museli práci
zadat firmě Marius Pedersen, a.s., a to bylo násobně
dražší… Přírodu je třeba chránit, ale při ochraně přírody by neměly pracovat pouze city, ale také zdravý
úsudek a pochopení reality.
 V měsíci březnu se na svých schůzích sešli jak
zastupitelé, tak rovněž radní. Na obou schůzích
jsme projednali a přijali rozhodující či doporučující stanovisko k celé řadě materiálů majetko-právní
povahy. Dovolte mi zastavit se u materiálu, který se
týkal zveřejnění záměru prodat pozemky v lokalitě
tzv. „Barborky“ mezi Pozorkou a Mstišovem. Zde
jsme původně uvažovali, že bychom zde vystavěli
nový dům s pečovatelskou službou, tedy zařízení, která chybí nejen v našem městě, ale prakticky
v celé zemi. Nicméně vývoj nám ukázal, že maximální možná dotace na stavbu tohoto charakteru
by byla cca 18 milionů korun, přičemž cena celého
zařízení by se pohybovala kolem 40 milionů korun,
což je zcela mimo finanční možnosti našeho města. Proto jsme se po diskuzích a po projednání jak
v Radě města, tak i v Zastupitelstvu města dohodli
na zveřejnění záměru prodat tyto pozemky, které
se jeví vhodné jako parcely pro stavbu rodinných
domků. Projekt však není ztracen. Pokud se ukáže,
že potřeba v našem městě je opravdu velká a hlavně, bude-li stát výstavbu těchto zařízení finančně
podporovat, tak jsme připraveni projekt uskutečnit.
Stejně jako na jednání jednoho z předešlých Zastupitelstev jsme projednali a schválili obecně závaznou vyhlášku týkající se určení školských obvodů
spádových základních škol zřízených Městem Dubí,
tak podobnou vyhlášku týkající se stanovení školských obvodů spádových mateřských škol zřízených
Městem Dubí jsme rovněž na této schůzi Zastupitelstva schválili. Zastupitele jsem rovněž informoval
o jednáních, která vedu s představiteli AGC Teplice.
Jednání se týkají spolupráce ve věci fotbalové akademie, která trénuje nejnadanější hráče. Fotbalová akademie je společným projektem Fotbalové asociace
České republiky, Ústeckého kraje a Statutárního
města Teplice. Ve vztahu k našemu městu se jedná
o spolupráci v záležitosti zřízení nových herních
ploch a zapojení fotbalového areálu v Pozorce do
tohoto projektu. Nyní jsme na úplném začátku,
a pokud bychom projekt realizovali, tak se stane-

me fotbalově zajímavým městem a pro naše mladé
sportovce by to byla jistě zajímavá příležitost.
 Na schůzi Rady města jsme mj. po projednání
schválili na základě žádosti pana ředitele Základní
školy Dubí 1 příspěvek na zajištění česko-německého
workshopu, který se stal jednou z pravidelných
akcí mezi žáky z Dubí a Bannewitzu, která se
střídavě koná v Německu a v České republice.
Letošní ročník byl tak trochu slavnostnější, protože
se jednalo už o takové setkání v pořadí páté, a proto
zahájeno bylo v reprezentativním prostoru Domu
porcelánu s modrou krví a rád jsem přijal pozvání
na toto zahájení, kde jsem se po čase setkal se starostou Svazku obcí Bannewitz, panem Christophem
Fröse. Je to vždy dobrá příležitost vyměnit si vzájemné zkušenosti z komunální politiky na obou stranách hranice a tak trochu si postesknout nad tím,
co nás oba v našich funkcích starostů nejvíce trápí,
a jistě kolegové - pedagogové mi dají za pravdu, že
jim taková setkání přinášejí stejné výsledky týkající se zejména učitelské, ale i vychovatelské praxe.
Jsem přesvědčen, že naše partnerská smlouva se
Svazkem obcí Bannewitz je dobrým příkladem, že se
nejedná o pouhý dokument, ale o dokument, který
je naplňován vzájemnými kontakty při nejrůznějších
společenských, kulturních či sportovních aktivitách,
což je velmi dobře. Zároveň jsme schválili příspěvek
na dopravu do Prahy a zpět pro florbalové družstvo děvčat ze Základní školy Dubí 1, která se probojovala na republikové finále soutěže základních
škol, které se konalo ve sportovní hale Na Děkance
v Praze a myslím, že za získání 2. místa žákyním patří
gratulace. V jednom z předložených materiálů jsme
se vrátili ještě k letošní zimě, která nás nejen potrápila, ale zároveň i zvýšila náklady na zimní údržbu komunikací, a proto jsme po projednání tohoto předloženého materiálu formou rozpočtového opatření
schválili navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický odbor
o částku Kč 420 000,00, a to právě na zvýšené náklady spojené se zimní údržbou komunikací.
 V závěru mi, vážení občané, dovolte, pozvat Vás
na připravené kulturní akce. Ještě dříve, než tak učiním, chci z tohoto místa vyjádřit poděkování všem
zaměstnankyním Městského kulturního zařízení,
které pod vedením paní Anny Gürtlerové připravily
a dobře zorganizovaly i letošní Reprezentační ples
města Dubí. Podle informací, které se ke mně dostaly, byl ze strany Vás, kteří jste pozvání na ples přijali,
hodnocen velice kladně, a to jak po programové, tak
i organizační stránce.
I na měsíc duben jsou připraveny zajímavé kulturně-společenské akce, již dnes Vás zvu do kostela
Neposkvrněného početí Panny Marie v Dubí na již
tradiční Velikonoční koncert, na němž vstoupí Brixiho
komorní soubor Teplice, až do konce měsíce je ke
zhlédnutí zajímavá výstava figurek ze šústí v Domě
porcelánu s modrou krví, která představuje lidová
řemesla na téměř 200 figurkách s jarní tématikou,
v přednáškovém sále Domu porcelánu jsou připraveny dvě zajímavé přednášky a poslední dubnovou
sobotu Vás srdečně zvu na Pálení čarodějnic, které
začne v odpoledních hodinách na Školním náměstí v Dubí, odkud tradiční průvod zamíří do sportovního areálu v Bystřici, kde je připraven kulturní
program, který doplní zajímavé soutěže pro děti. Na
počátku měsíce května se pokloníme u příležitosti
72. výročí ukončení druhé světové války památce
těch, kteří za náš mírový život zaplatili cenu nejvyšší,
život svůj, a proto si naší úctu bezesporu zaslouží.
 Vážení spoluobčané, to je pro dubnový příspěvek z mé strany všechno, ještě jednou přijměte mé
přání příjemného a klidného prožití velikonočních
svátků, a to ve snad již příjemném jarním počasí.
A jako každoročně připomínám všem zamilovaným
pánům, aby neopomněli první májový den políbit
svou partnerku pod rozkvetlým stromem či zelenou
břízou. Za měsíc se se všemi těším na shledanou
s přáním dobrého zdraví, spokojenosti a příjemných
prvních májových dnů.
Ing. Petr Pípal, starosta

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
RM na své schůzi dne 21. února mj. projednala:
 Usnesení č. 1087/40/2017: RM po projednání
souhlasí s výcvikem členů speciální pořádkové jednotky Policie České republiky v objektu školní budovy na
Školním náměstí 177.
 Usnesení č. 1089/40/2017: RM po projednání
souhlasí se snížením prodejní ceny knihy „Dubí –
město lázní, skla a porcelánu“ z Kč 470,00 na Kč 295,00,
a to s účinností od 1. 3. 2017. (Podrobnější informaci přineslo březnové vydání Dubského zpravodaje – pozn. red.)
 Usnesení č. 1090/40/2017: RM po projednání

schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. VI/6051/2016UL se
SÚS Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, a to
v rámci akce „Komunitní centrum Dubí“.
 Usnesení č. 1091/40/2017: RM po projednání
schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Podpora mladých hasičů v Dubí“ z Programu 2017 pro
poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek spolufinancování projektu „Podpora mladých
hasičů v Dubí“ v minimální výši 10 procent z celkových uznatelných nákladů projektu. (O tomto projektu

VÝLUKA NA TRAŤI Č. 135

MĚŘICÍ PRÁCE NA CÍNOVCI

Vážení občané, jak již informoval regionální tisk, došlo v úterý dne
14. března v odpoledních hodinách na trati č. 135 Most – Moldava
v Krušných horách a zpět, která prochází naším městem, k sesuvu zeminy.
V důsledku této události je vlaková doprava od 15. března t. r. až do odvolání v úseku Osek město – Moldava v Krušných horách přerušena a plně
nahrazena autobusy. Zastávka náhradní autobusové dopravy v našem
městě je ve stanici Dubí, Krušnohorská a k nádražní budově tyto autobusy nezajíždějí. Jízdní řád zůstává v platnosti a podle oznámení SŽDC
o konání výluky vlaky mohou získat zpoždění 15 – 20 minut. Dne 21.3. o důvodu havárie na jednání zástupců
Oblastního ředitelství SŽDC Ústí nad Labem, které se konalo na Moldavě , hovořil Ing. Jiří Valeš, přednosta
Správy tratí Most: "Stav úseku je dlouhodobě monitorován a poklesy pravidelně měřeny. jedná se o cca 150m dlouhý
a 30 m vysoký jednostranný násep (tzv. odřez) v prudkém sklonu chráněný obkladní zdí. V průběhu sledování byla
zjištěna postupná eroze v místě nad i pod náspem, sesuv části kamenné zdi a neregulovaný průsak vody dráždím tělesem. Vlivem rychlého odtávání velkého množství sněhu se množství protékajicí vody dále zvýšilo, což způsobilo pokles celého náspu a vznik závad v geometrické poloze traťové koleje nad povolenou toleranci." Ke stupni poškození
Ing. Valeš dodal: "Pouhé odstranění závad v geometrické poloze koleje by situaci nevyřešilo. Nutné sypání štěrku
a podbíjení koleje by naopak zatížení náspu ještě zvýšilo a příčinu sedání svahu by neodstranilo. Mohlo by tak kdykoliv dojít k nekontrolovatelnému pohybu drážního tělesa a ohrožení bezpečnosti železniční dopravy." O jakýchkoliv
dalších změnách Vás budu prostřednictvím Dubského zpravodaje průběžně informovat.
Jiří Šiller

MĚSTSKÁ POLICIE DUBÍ
Na základě záznamů z kamerového systému
byl přistižen muž z Pozorky, který přinesl odpad
ov igelitových pytlích k popelnicím. Jelikož byly poád
pelnice na tříděný odpad plné, položil je vedle nádoby a z místa odešel. Scénář je vždy stejný, do druhého
dne budou igelitové pytle roztrhány a odpad se bude
válet všude kolem. Jelikož jsou nádoby na odpad mimo
jeho výhled z oken, tak mu to nevadí, ale okolní obyvatelé žijící vedle těchto nádob mají u svého domu malou
skládku. Muži byla udělena bloková pokuta za odkládání
odpadu mimo vyhrazená místa a igelitové pytle si dovezl
zpět. V případě správního řízení za toto jednání může
být udělena pokuta do výše 50 tisíc korun. Tato pokuta
hrozí rovněž i za odkládání nábytku k popelnicím. Městská policie pro zjišťování původců těchto skládek velice
často používá mobilní kameru, se kterou strážníci úspěšně odchytávají jak původce těchto skládek, tak chovatele psů, kteří venčí své čtyřnohé miláčky a neuklízí po
nich exkrementy, těm hrozí bloková pokuta na místě od
strážníka, a to do výše 5 tisíc korun.
Spor dvou znesvářených rodin z Pozorky skončil o víkendu střetem několika desítek osob z každé rodiny vyzbrojenými různými násadami, tyčemi a baseballovými
pálkami na ulici Střední v Pozorce, kde každá skupinka
stála několik metrů od sebe, a častovali se hrubými urážkami. Jako místo střetu si vybrali odpolední hodinu před
služebnou městské policie. Než došlo k vzájemnému
fyzickému napadení, ke kterému jejich výstup směřoval,
byli odděleni strážníky městské policie, kteří to neměli
daleko. K uvedenému střetu přijely všechny hlídky městské policie a deset vozidel Policie ČR, která byla vzhledem k vysokému počtu znesvářených osob požádána
o spolupráci. Strážníci ve spolupráci s policisty zabránili vzájemnému fyzickému napadení několika desítek
osob znepřátelených rodin. K žádnému zranění nedošlo
i díky tomu, že si účastníci vybrali velice zodpovědně
příhodnou hodinu oběda strážníků, kdy jsou všichni na
služebně a místo před služebnou městské policie je pod
dohledem kamer.
Se zlepšujícím se jarním počasím se stále častěji na

informoval ve svém příspěvku pan starosta v březnovém vydání Dubského zpravodaje – pozn. red.)
 Usnesení č. 1093/40/2017: RM po projednání souhlasí s udělením výjimky ze směrnice
SM 01/2017 o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. pro
akci „Oprava bazénu koupaliště v ulici Pohraniční
stráže, Dubí 1“ s tím, že zhotovitelem bude firma
Marius Pedersen a. s. Hradec Králové, provozovna Teplice a práce budou provedeny za cenu
Kč 414 844,47 vč. DPH. (Firma Marius Pedersen a. s.
je provozovatelem koupaliště – pozn. red.)
(šl)

Oznámení o měřických
pracích na státních hranicích se Spolkovou republikou Německo v jejich části se Svobodným státem
Sasko. V roce 2017 bude probíhat v katastrálním území Vaší obce společné přezkoušení hraničních znaků
státních hranic. Práce budou prováděny v souladu se
Smlouvou mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o společných státních hranicích
z 3. listopadu 1994 a zákonem č. 312/2001 Sb.,
o státních hranicích a o změně zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon
o státních hranicích). Práce budou provádět pracovníci Zeměměřického úřadu Praha a budou podle § 9,
§10 a §11 zákona o státních hranicích v nezbytném
rozsahu vstupovat nebo vjíždět na pozemky, které
se nacházejí podél státních hranic. Na základě toho
Vás žádáme o informování vlastníků příhraničních
pozemků v této záležitosti.
Ing. Jan Zvěřina, vedoucí oddělení státních hranic, MVČR

• Střední 154, 417 03 Dubí • Telefon + Fax: 417 571 637, Tel.: 417 571 200
s
silnici
E 55 do Německa objevují korzující
pprostitutky, které se většinou ničeho nedoppouští, pouze čekají na autobus či na kolem
jedo
je
jedoucího přítele, který je má v nejbližší době
vyzvednout. Tyto dámy jsou většinou všechny drogově závislé a tímto způsobem si vydělávají na omamné
látky, které si hned v Dubí nakoupí. Zákazník si tak domů
přiveze za sva eura mimo nevšedního zážitku i bonus
zdarma. Jelikož jsou v této branži již zběhlé, tak nestopují, pouze se prochází. Protože se jen ,,procházejí“, tak
s nimi chodí i asistenti prevence kriminality v uniformě,
kteří rozhodně potenciální zákazníky nepřilákají. Jedna
z prostitutek přesvědčila zákazníka z Německa, že její
služby jsou nezapomenutelné a strážníci je přistihli u Penny marketu v Dubí. Žena se ze svého jednání bude zpovídat u přestupkové komise města za porušení vyhlášky.
Operátor kamerového systému spatřil v ulici Mírová
v místě, kde je zakázáno parkování dopravní značkou
zákaz stání, parkovat vozidlo s německou poznávací
značkou. Když tak parkovalo 15 minut, aniž by se řidič
zdržoval v blízkosti vozidla, tak operátor na místo vyslal
hlídku městské policie. Řidič se hned po příjezdu hlídky
na místo k vozidlu přihlásil a na svou obhajobu uvedl, že
se z uvedeného domu stěhuje pryč, proto tam zaparkoval. Protože to strážníci nechtěli přejít bez povšimnutí,
začal zvyšovat hlas a když ani to nepomohlo, tak se chytil
za srdce a upadl na zem. Přivolaný lékař záchranné služby ani po připojení na přístroje nezjistil žádné zdravotní
potíže. Muž byl preventivně převezen do nemocnice na
komplexní vyšetření. Vozidlo jeho přátelé přeparkovali
a na řidiče čeká správní řízení za dopravní přestupek.
Operátor kamerového systému spatřil na lavičce
u horního kruhového objezdu muže, který tam popíjel
pivo. Na tomto místě se často scházely různé osoby a popíjely alkoholické nápoje. Po schválení vyhlášky města
se na vybraných místech nesmí pít alkoholické nápoje.
Jedním z míst je toto u kruhového objezdu. Muž za porušení vyhlášky dostal pokutu Kč 500,00.
Řidič, který jel po silnici od Teplic na horní kruhový

objezd, vjel do protisměru, kde naštěstí nejelo žádné vozidlo, náhle se vrátil do svého jízdního pruhu těsně před
kruhovým objezdem, kde je nájezdový ostrůvek, od
kterého se odrazil a najel do sloupků ohraničujících kruhovou křižovatku, které pokácel a dojel tak až k ostrůvku
uprostřed kruhového objezdu. Podle vyjádření řidiče jel
z noční směny a před kruhovým objezdem usnul. Nehoda se obešla bez zranění. Automobil byl značně poškozený a vznikla škoda i na dopravním zařízení.

Obsluha Penny marketu oznámila, že jim jeden zákazník odcizil z regálu zboží a z obchodu utekl. Ostraha
obchodu podala přesný popis muže, který zboží odcizil.
Jelikož je v Pozorce větší počet kamer, je téměř nemožné zmizet bez povšimnutí. Strážníci muže dostihli v ulici
Bystřická. Ostraha obchodu se na místo rovněž dostavila,
zadrženého muže ihned poznala a ten se k činu přiznal.
Odcizené zboží hned vrátil, a jelikož se jednalo o jeho
první takovýto prohřešek, byla mu udělena na místě bloková pokuta a tento čin byl zaevidován do rejstříku přestupků. V případě, že by se toto jeho jednání opakovalo,
tak by byl postih za opakované jednání daleko větší.
Obsluha benzínové čerpací stanice oznámila, že jejich zaměstnanci spatřili v Dubí osobní vozidlo, které
předchozí den ujelo bez zaplacení. Tuto událost nahlásili
předchozí den na služebnu Policie ČR. Operátor kamerového systému sledoval vozidlo podle nahlášeného
popisu do místa, kde řidič zaparkoval. Strážníci dostihli řidiče ještě, než stačil odejít. Řidič z Loun byl předán
Policii ČR, která újezd z benzínové čerpací stanice bez
zaplacení řeší.
Tomáš Pykal, velitel MP Dubí
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duben 2017
DERATIZACE
Město Dubí oznamuje občanům, že na území města Dubí bude provedena v termínu
od 18. dubna 2017 do 28. dubna 2017 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.
Město Dubí, technický odbor, Eva Vítková, tel.: 417 554 623

INFORMACE OBČANŮM
Vážení občané, dotazujete se na našem úřadě, co je důvodem spouštění
poplachových sirén v našem městě? Někomu to může být jasné a někdo si
nemusí být zcela jist tím, proč a kdy se siréna spouští. Rozhodně neuškodí si tyto vědomosti připomenout. Hned na začátku je nutné předeslat, že
ovládání poplachové sirény není svévolné a má svá zákonná pravidla. Tato
zvuková zařízení nejsou ovládána zaměstnanci úřadu, nýbrž pracovníky operačního střediska hasičského záchranného sboru kraje. V našem městě máme dvě takováto zařízení, přičemž jedno je
instalováno na budově Městského úřadu v Dubí a druhé je umístěno na budově MŠ ve Mstišově.
Pronikavý zvuk varovné sirény znamená vždy nějaké nebezpečí (vyjma zkušebního tónu). Může
se jednat například o povodeň, rozsáhlý požár, havárii s únikem nebezpečné látky nebo vážnou
dopravní nehodu s nutností zásahu jednotky hasičského záchranného sboru.
1) Kontrola funkčnosti – „Zkušební tón“ sirény zaznívá každou
první středu v měsíci ve 12:00 hodin. Jedná se o nepřerušovaný
tón po dobu 140 sekund.
2) Svolání jednotky požární ochrany – „Požární poplach“ je vyhlašován rotační sirénou přerušovaným signálem, kdy 25 sekund
je trvalý tón, 10 sekund přerušení a znovu 25 sekund trvalý tón
a to po dobu jedné minuty.
3) Varovný signál – „Všeobecná výstraha“ se používá pro varování obyvatelstva při hrozící nebo nastalé mimořádné události. Tento signál má kolísavý tón sirény po dobu 140 sekund a může zaznít
až 3x po sobě. Tam, kde jsou instalovány elektronické sirény, tak je
varovný tón doplněn hlasovou informací, zpřesňující charakter ohrožení.
Mgr. Radek Kindl, tajemník MěÚ Dubí

K CENÁM JÍZDENEK V MEZINÁRODNÍ AUTOBUSOVÉ LINCE Č. 398
Vážení občané, v návaznosti
na stručnou informaci týkající se
výše cen jízdného v mezinárodní autobusové lince č. 398 Vám
předkládám podrobnější informaci s přehledem ceníku tarifů
v této autobusové lince, a to jak
ve směru z České republiky do
Saska, kdy na českém území Vám
řidič prodá jednorázovou jízdenku za české koruny, v opačném
směru ze Saska je nutno zakoupit rovněž jednorázovou jízdenku za eura. S platností od 1. dubna je rovněž možnost zakoupit
sedmidenní či měsíční jízdenku
pro pravidelné cesty do Saska
a zpět. Na území České republiky
jsou v této autobusové lince
nadále akceptovány předplatní
časové jízdenky Dopravy Ústeckého kraje, při nástupu do vozu
se jimi prokazujete řidiči. Je třeba však mít vždy u sebe kupón
s vyznačením jeho platnosti tak,
aby toto mohl řidič zkontrolovat.
Jiří Šiller
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ZÁPIS DĚTÍ DO DUBSKÝCH MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
Mateřská škola
MŠ Dubánek

Místo

Termín

Doba

Křižíkova 157, Dubí 1

v budově MŠ

04. 05. 8,30 - 14,00 hod.

MŠ Cibuláček

v budově MŠ

04. 05. 8,00 - 14,00 hod.

Tovární 517, Dubí 1

v kanceláři
04. 05. 8,00 - 13,00 hod.
ředitelky MŠ
v kanceláři
MŠ Mstišov
04. 05. 8,30 - 11,30 hod.
Školní 39, Dubí 3 - Mstišov
ředitelky MŠ
Eva Rigová, odbor školství a sociálních věcí MěÚ Dubí
MŠ U Křemílka

Rokosovského 236, Dubí 2

BEZPLATNÝ SBĚR NEBEZPEČNÉHO 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 6. 5. 2017 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. x Nerudův sad
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

VÍTÁNÍ JARA
Jarní odpoledne 21. března bylo skutečně již tím
prvním jarním dnem a my jsme v Dubí v úterý
21. března jaro skutečně přivítali. Za doprovodu
pana Petra Stolaře jsme vyšli ze Školního náměstí na můstek poblíž budovy Základní školy
v Dubí 2. V čele průvodu byla nesena Morana,
kterou pohltila chladná voda potoka Bystřice
a s ní již definitivně odplula letošní zima. Celé odpoledne proběhlo v příjemné, již jarní pohodě,
v průvodu nás provázely veselé písničky a v závěru odpoledne jsme se všichni loučili s přáním již
příjemných jarních dnů.
Anna Gürtlerová

Dne 21. března se vydaly děti z naší mateřinky po stopách
životadárného jara. K tomu, aby je mohly náležitě přivítat,
se nejprve musely u potoka v Bystřici rozloučit se zimou.
Společně s velkou zapálenou Moranou poslaly po vodě i své
vlastní malé Moranky, které ve školce tvořily s velkou fantazií. Nyní už se radují z kvetoucích kytiček na našem jarním
záhonku a těší se na příchod teplého počasí.
Za kolektiv MŠ Michala Bímová

REPREZENTAČNÍ PLES
V pátek 24. března patřil Lidový dům všem hostům již 11. Reprezentačního plesu města Dubí. V předsálí
Lidového domu v Pozorce vítal pan starosta všechny hosty, kteří z jeho rukou převzali malý dárek a ženy
poselství jara, a to v podobě krásného tulipánu.
Po úvodním slovu pana starosty patřil parket taneční skupině VIVA Jump a jejich vystoupení sklidilo velký
potlesk. K poslechu, ale především k tanci po celý večer hrál taneční orchestr OH BANB.
Další hudební přestávka patřila tanečnímu páru opět ze skupiny VIVA Jump. Hostem večera ve 23:00 hodin
byl zpěvák a moderátor Vladimír Hron. Jeho písničky doplněné sympatickým humorem pobavily všechny
přítomné, a tak muselo být i několik přídavků. 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.
Po půlnoci se vydávala tombola, jako každoročně byla
díky našim sponzorům velmi bohatá i pestrá a výherce
nikdy neodcházel nespokojen, naopak i malá výhra sklidila úsměv na tváři. Ples se v letošním roce setkal s velkým zájmem, soudě tak z dobré pohody, která v pořadí již
11. Reprezentační ples našeho města provázela.
Anna Gürtlerová

SETKÁNÍ DUBSKÝCH ŽEN
Začátkem měsíce března se na své pravidelné schůzce sešly
dubské ženy, a to jak v Klubu seniorů v Dubí 1, tak rovněž
v Klubu žen v Dubí 2. Obě setkání byla slavnostnější,
ženy navštívil pan
starosta, Ing. Petr Pípal,
v doprovodu pana tajemníka Mgr. Radka
Kindla. Oba ženy pozdravili u příležitosti
Mezinárodního dne
žen a předali jim malou kytičku s přáním
dobrého zdraví a příjemné jarní pohody.
Celé odpoledne proběhlo v příjemné pohodě a spokojenosti.
Anna Gürtlerová

Velké poděkování patří sponzorům
11. 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
Ami Com Teplice s.r.o. - pan Stanislav Veigert
Alpin Mont Servis s.r.o. - paní Vladimíra Adamcová
ZNAČKY DUBÍ s.r.o. - pan Petr Fejfar
Odtahová služba UŠÁK - pan Jiří Zajíček
Firma LANG - pan Roman Lang
Paní Antonie Holečková
Pan Tomáš Zíka

Srdečně děkujeme!

VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ PANA FARÁŘE
Moji milí farníci, milí přátelé,
za krátký čas budeme na celém světě slavit velikonoční svátky. Tak tomu bude samozřejmě i u nás na severu Čech, kdy důstojným způsobem oslavíme tyto křesťanské
dny, jež jsou bezesporu velikou nadějí k prožívání naší lidské existence. Chci vám
už tímto způsobem, a to bez rozdílu pohlaví, národnosti, věku, vzdělání, ale i náboženského vyznání vyslovit radost z nadcházejících dnů, ale také přání, abychom se
dle příkladu ukřižovaného a zároveň zmrtvýchvstalého Krista měli všichni upřímně
rádi, a tím pádem si dokázali i vzájemně odpouštět. Vždyť samotný fakt, že pozemský život každého z nás je relativně krátký, nás k tomu doslova vybízí. Žijme proto
moudře! Kéž nám k této reflexi sebe sama pomůže i tento nadcházející jarní čas.
Dovolte mi, abych vás všechny, jako každý rok pozval do našich kostelů k slavení
velikonočních bohoslužeb:
Zelený čtvrtek 13. dubna 2017: farní kostel Novosedlice (17:00 hod.)
Velký pátek 14. dubna 2017: farní kostel Novosedlice (17:00 hod.)
Bílá sobota 15. dubna 2017: farní kostel Novosedlice (18:00 hod.)
Velikonoční neděle 16. dubna 2017: farní kostel Novosedlice (8:30 hod.)
farní kostel Dubí (10:30 hod.)
Velikonoční pondělí 17. dubna 2017: farní kostel Novosedlice (8:30 hod.)
S přáním dobra a pokoje Váš P. Patrik Maturkanič, farář
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FILMOVÉ ROLE IVY JANŽUROVÉ

Středeční podvečer 22. února patřil v našem
městě opět po jednom roce českému filmu. Velký zájem o loňskou výstavu, která nás provedla
stále populárními pohádkami Pyšná princezna
a Hrátky s čertem, nás přiměl k úvaze nad dalším projektem, který by nám připomněl ty české filmy, k nimž se i po letech stále rádi vracíme.
Po řadě konzultací jsme se po dvou výstavách
ryze pohádkových rozhodli tu letošní věnovat
výrazné herecké osobnosti, kterou paní Iva
Janžurová bezesporu je a velmi rádi jsme ji
přivítali na vernisáži výstavy originálních filmových kostýmů a spolu s ní si připomněli její
nejvýraznější filmové role, ať již ve veselohrách
či příbězích vážnějších.
V úvodu vernisáže pan místostarosta Jiří
Šiller přivítal všechny přítomné, zejm. pak
hosty ze sousedního Saska: partnerské město
Bannewitz zastupovala paní Kerstin Ryssel,
Altenberg pan Reiner Fischer, ze zámku Moritzburg přijal pozvání pan Steffen Retzlaff. Poté
pan místostarosta připomněl v krátkém medailonu hereččiny výrazné role nejen filmové, ale
i divadelní, které vytvořila zejména v praž-
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ském Divadle na Vinohradech,
a Stuart Hampl z Vorlíčkovy komedie Pane, vy
kde byla v angažmá 23 let a kde
jste vdova!, Helenka z Lipského Slaměného
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raznou tváří hereckého
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Kaufman – Hart, matka
ka
3. ročníku
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Konzervatoře Teplice, slečv Jiráskové komedii
edii
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Kodešová, spolu s absolDomov v havárii, kterou
vent
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Graniou, kteří všechny přítomné
z její filmové podoby s náv doprovodu
do
pana profesora Jana Valty
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pozvali
na malou hudební procházku
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těm filmy, v nichž Iva Janžurová vytěmi
Lištičkách, ale rovněž Paní
tvo
tvořila
výrazné role. Za tónů úvodmatu
von Stein v monodramatu
Evelyna Kelettiová
režiséra Václava Vorlíčka ní melodie hudebního skladatele
ovor z komedie
Petera Hackse Rozhovor
Pane, vy jste vdova!
Lub
Lu
b
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dramatika Petera Morgana Audience u královz pohádek si mnozí
ozí
ny, dále např. jako lady Catherine v dramatizaci
spolu s mladými umělmělrománu Pýcha a předsudek, v pražském
ci společně zanotovali,
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Divadle Kalich ji můžeme mj. vidět v titulní roli
stejně tak tu závěrečečve hře Johna Murella Božská Sarah, přičemž se
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šíš,
v tomto divadle ve čtvrtek 6. dubna předstahřeší ze stále velmi oblíblívila rovněž jako režisérka, a to hry amerického
bené komedie Zdeňka
ňka
dramatika Tennesse Williamse Báječná neděle
Podskalského Světáci.
ci.
v parku Creve Coeur, kde zároveň vytváří i roli
slečny Gluckové. Tato hra je pro herečku i urvzpoPaní Janžurová zavzpočitým návratem, protože v ní se již představila
mínala na natáčení znáv roce 1984 v Divadle na Vinohradech, a to v roli
e, že
mých filmů, svěřila se,
Bodey, kterou v této inscenaci přebírá její dcera
nější
mezi její nejoblíbenější
Sabina Remundová.
rahé
patří komedie Drahé
tety a já, kde měla možPředstavovat filmové role Ivy Janžurové, jak
čkou
nost se setkat s herečkou
uvedl pan místostarosta, by byla věc naprosNatašou Gollovou v roli
to zbytečná, a tak připomněl namátkou alesjejí tety Fanynky, na natáatápoň ty nejznámější z nejznámějších, jako byla
čení komedie Pane, vy jste
např. Zuzanka z Podskalského Světáků, vlastŠtěpánka Kiliánová
vdova! režiséra Václava
lavaa z Herzových
ně trojrole Evelyna Kelettiová – Fany Stubová
Petrolejových lamp

Vorlíčka, v níž vytvořila trojroli, s režisérem Vorlíčkem
rovněž spolupracovala např. na seriálech Arabela
a Létající Čestmír a na komedii Což takhle dát si špenát. Vzpomínka mířila rovněž k dvěma filmům režiséra Juraje Herze, a to Petrolejové lampy a Morgiana,
kdy se měla rozhodnout, kterou ze dvou sester bude
hrát, ale nakonec jí pan režisér Herz svěřil dvojroli
obou sester, Kláry i Viktorie.
Poté na paní Ivu Janžurovou směřovaly otázky
z publika, na které ochotně odpovídala, vesměs se
rovněž vázaly k některému ze stále oblíbených filmů,
jako např. Svatba jako řemen a Pension pro svobodné pány režiséra Jiřího Krejčíka, otázka směřovala
rovněž na její rodnou Žirovnici, jelikož místostarosta Krupky, pan Jaroslav Dubský, který vernisáž
rovněž navštívil, pochází z blízkého Jarošova nad
Nežárkou, paní Iva Janžurová rovněž odpovídala na
otázky týkající se její práce jak v Národním divadle,
tak v Divadle Kalich.
Ani se nikomu nechtělo věřit, že téhodiny v její milé společměř celé hod
nosti utekly tak rychle, mnoho
přítomných využilo možnosti
přítomn

se s herečkou vyfotografovat či získat její
autogram.
Samotná výstava trvala tři týdny a během této
doby ji zhlédlo více než 500 návštěvníků, a to nejen z řad našich občanů, ale i blízkých Teplic, zajímavé ke zhlédnutí byly všechny kostýmy, vždyť
pocházely ze stále oblíbených filmů a většina
z nich byla v našem městě vystavena vůbec poprvé od dokončení natáčení filmu. Velkou pozornost
poutaly především ty z Morgiany a Petrolejových
lamp, z komedie Pane, vy jste vdova!, pro dětské
návštěvníky byl hlavním lákadlem kostým paní
Blekotové ze seriálu Arabela ale i „kouzelné květiny“ ze seriálu Létající Čestmír. Mnozí si při pohledu
na další kostýmy rovněž vybavili roli Bartáčkové
z komedie Zítra to roztočíme, drahoušku! či
Renáty Pitrasové z komedie Já to tedy beru, šéfe,
ale i Evy Týfové z rovněž stále oblíbené komedie
Marečku, podejte mi pero. Mnozí z návštěvníků si
i další oblíbené filmy, v nichž Iva Janžurová vytvořila výraznou roli, vybavili rovněž při pohledu na
vystavené filmové plakáty a fotografie, které kostýmní výstavu vhodně doplnily, stejně tak ukázky
filmových scénářů, které zase připomněly známé dialogy, které zlidověly. Výstavu tak nejeden
návštěvník symbolicky přirovnal k takové malé
filmové procházce se vzpomínkou na oblíbené
filmy a herce.
Ohlasy na výstavu zaznamenané v návštěvní
knize nám dovolí i letos konstatovat, že výstava
byla úspěšná, pozitivně byla opět hodnocena
její nápaditost, pestrost i jedinečnost. Tento Váš
zájem nám dovolí znovu uvažovat o nějakém
dalším projektu, kdy bychom mohli v našem
městě opět přivítat nějakého vzácného hosta
a prostřednictvím výstavy by se tak opět vrátil
český film do kina Dubí…
Anna Gürtlerová

Eva Týfová
z Lipského komedie
Marečku, podejte mi pero.

Hraběnka z Monfortu z filmu
Pan Vok odchází
režiséra Karla Steklého

PODĚKOVÁNÍ
paní Věře Krátké, vedoucí odboru Fundus Barrandov Studio a. s.,.,
za bezvadnou spolupráci
paní Nele Krajčové a paní Veronice Šnajdrové,
Fundus Barrandov Studio a. s.,
za nesmírnou ochotu a vstřícnost
panu režiséru Václavu Vorlíčkovi
za zapůjčení filmových scénářů a fotografických alb
panu režiséru Zdeňku Podskalskému ml.
za zapůjčení filmových scénářů a fotografií
panu Pavlu Rajčanovi, kino Světozor Praha,
za zapůjčení filmových plakátů a fotosek.
Výstavu pořádálo Město Dubí
ve spolupráci s odborem
Fundus Barrandov Studio a. s.

Paní Blekotová z Vorlíčkova
televizního seriálu Arabela
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KARNEVAL
V pondělí 27. února
se naše školka proměnila v pohádkový svět
plný kouzelných pohádkových postav, protože
nastal masopustní čas,
čas karnevalu. Zatímco holčičky se změnily
v krásné princezny, Elsy,
berušky či jiná pohádková stvoření, z chlapečků
se vyklubali roboti, Spidermanni, piráti, rytíři nebo princové. Samozřejmě ani
paní učitelky nezapomněly na karnevalový čas a proměnily se v nezapomenutelné masky. Jako každý rok nás čekalo několik soutěží a hlavně nekonečný
taneční rej!
Kateřina Kazdová, MŠ Cibuláček

ZE MSTIŠOVA DO VESMÍRU A ZPĚT
Dne 21. března se děti ze mstišovské školky vydaly na cestu vesmírem. Prolétly souhvězdím Střelce, přistály na Měsíci, doslova prosvištěly
Mléčnou dráhou a po hodině cestování mezi hvězdami přistály zpátky
na Zemi. Přistání proběhlo hladce, nebojte. V teplickém Planetáriu, kde
se let uskutečnil, mají totiž naštěstí měkké sedačky. Nevěříte, že se dá
v Teplicích cestovat mezi hvězdami? Opravdu dá. A ještě k tomu tam
dětem pouští pohádky o Rákosníčkovi. Nám se tam moc líbí a těšíme se
na další návštěvu v Planetáriu Teplice.
Kolektiv MŠ

VÝLET DO PLANETÁRIA
V pondělí 20. února
navštívilo 42 dětí s paní
učitelkami Fiedlerovou,
Urbanovou a Rathovou
teplické Planetárium.
Děti se seznámily
s planetou Mars, souhvězdími, zhlédly pohádky O Rákosníčkovi
a prohlédly si výzdobu
Planetária.
Hana Rathová,
MŠ Cibuláček

NA NÁVŠTĚVĚ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Skupina předškoláků z Mateřské školy U Křemílka navštívila 17. března
školní družinu Základní školy Dubí 2 v Dlouhé ulici. Paní vychovatelka
Hanka Šírová dětem umožnila prohlédnout si její prostory a seznámit
se s programem. Zaujalo je především terárium se želvami, kreslení antistresových omalovánek nebo hra s molitanovými kostkami. Školní děti
ukázaly, co vše se již naučily. Většina dětí bude toto zařízení navštěvovat
a na školu i družinu se už moc těší.
Za kolektiv MŠ Michala Bímová

ZUŠ SI DOBŘE VEDE
Veronika Machovcová, která letos zahajovala „Bilanci
města“ dubskou hymnou, byla po úspěšně vykonaných
talentových zkouškách přijata ke studiu klasického zpěvu v Konzervatoři v Teplicích. Připravovala se pod vedením své učitelky Mgr. Lady Bečkové. MŠMT vyhlásilo
letos pro základní umělecké školy v hudebním oboru
soutěž ve hře na klavír. V okresním kole této soutěže
v Teplicích reprezentovala naši ZUŠ Solomyia Erin
Komendant ze třídy Evy Valtové a získala ve své kategorii 1. místo s postupem do krajského kola. To se konalo
v prostorách ZUŠ Litvínov a naše soutěžící zde byla
oceněna udělením 3. místa. I tuto klavíristku jsme vyslechli během slavnostního večera při příležitosti bilancování předešlého roku. Jaro letos přivítala ZUŠ Zeleným koncertem, připomínajícím svátek svatého Patrika, patrona Irska. Účinkující oblékli zelené
oblečení a skladby, které si vybrali, byly inspirovány irskou melodikou. Vyslechli jsme i skupinu „The Nubbs“ vedenou paní Lenkou Foltýnovou. Podobně laděny byly i další tři březnové koncerty. Krajské kolo soutěžní přehlídky výtvarného oboru bylo situováno do Jízdárny Regionálního muzea
v Teplicích od 3. 3. do 6. 4. K vidění jsou zde i práce dubských šikovných žáků, které vede paní MgA. Jana Linhartová. Naši starší žáci i s pedagogy zavítali na generální zkoušku Severočeské filharmonie se sólistou Václavem Hudečkem a absolventkami jeho letních kurzů. V celém programu
zaznívaly španělské rytmy, což naše posluchače velmi zaujalo a příjemně naladilo.
Eva Valtová, ředitelka ZUŠ

PŘEDVELIKONOČNÍ WORKSHOP
Středeční odpoledne se konala již dlouho očekávaná a tradiční akce
naší školy s názvem VELIKONOČNÍ WORKSHOP. Pozváni byli všichni žáci,
příbuzní i přátelé, zkrátka každý, kdo chtěl příjemně strávit odpoledne
v duchu blížících se Velikonoc. K dispozici bylo mnoho pracovních dílniček, kde si každý mohl vyrobit ozdoby nejen svátečních, ale i jarních
motivů. Žákyně druhého stupně zajistily občerstvení, upekly (i za asistence šikovných chlapců), servírovaly i obsluhovaly. Zábavný program
zpestřil zpěv školního sboru a taneční vystoupení dívek. Mimořádné
otevření školního obchůdku Sovashopu, kde žáci mohou nakupovat za
školní peníze, si také našlo své příznivce. Spokojené tváře všech zúčastněných i plnící se prezenční listina hovořily za vše. Prostě krásný den!
Mgr. Eva Šístková, ZŠ Dubí 1
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ČESKO  NĚMECKÝ WORKSHOP
Před pěti lety se zrodila myšlenka
na workshop pro žáky ZŠ Dubí 1 a děti
z našich partnerských škol v Possendorfu a Bannewitz. Jedná se o další
z pravidelných akcí, kterými naplňujeme a budujeme skutečnou
přeshraniční spolupráci a rozvíjíme
přátelské vztahy. Pro uskutečňování této myšlenky jsme na německé straně našli zdatnou pomocnici
v paní Kerstin Ryssel, vedoucí odboru školství Svazku obcí Bannewitz,
u nás zase máme velikou podporu Města Dubí. Dne 22. března
jsme tedy oslavili malé jubileum, pátý společný workshop. Co slavnostního jsme pro výběr žáků čtvrtých tříd připravili? Letošní setkání bylo trochu netradiční. Zahájení za účasti starostů obou měst proběhlo premiérově v krásných prostorách Modrodomu, kde byl pro děti připraven program
pod vedením Mgr. Jany Zajoncové a Martiny Vlkové. Žáci byli rozděleni do dvou smíšených česko – německých skupin. Jedna skupina absolvovala
exkurzi v Českém porcelánu, kde se žáci seznámili se složitým procesem výroby tradičního cibuláku. Druhá skupina si nejprve prohlédla expozici
v Modrodomu, poté děti dekorovaly hrnky, které si po vypálení mohly odnést na památku domů. Po 90 minutách se obě skupiny vystřídaly. Na závěr
dopoledního programu měli všichni účastníci možnost zakoupit si drobnost v podnikové prodejně. Po náročném dopoledním programu následoval
oběd ve školní jídelně, po kterém na žáky čekaly čtyři kreativní dílny. Vzhledem k blížícím se velikonočním svátkům byla tvorba v jednotlivých dílnách
tematicky zaměřena na Velikonoce, děti si vyrobily velikonoční vajíčko k zavěšení, ovečku, netradiční slepičky či náramek z proutí. Atmosféra na jednotlivých stanovištích byla tradičně výborná - ZŠ Dubí 1 a školy z Bannewitz a Possendorf intenzivně spolupracují již šest let, takže přátelské vztahy jsou
dávno navázány a fungují. Dětem vůbec nevadila jazyková bariéra, našly totiž společný jazyk v angličtině, kterou zvládají na podobné úrovni, a navíc
jim drobné komunikační problémy pomáhali překonat naši osmáci.
Při loučení jsme si znovu uvědomili, že jen podobná pravidelná setkávání a opravdu živá spolupráce pomáhá prolamovat bariéry mezi lidmi různých
států a národností. Již teď se moc těšíme na další akci, kterou by měl být v současné době schvalovaný projekt „Pískovec spojuje“, letos poprvé připravený německou stranou. Jedná se o pětidenní sportovně – turistický výjezd 40 žáků druhého stupně do saského Sebnitz. Na závěr chceme poděkovat
Městu Dubí, které náš workshop finančně podpořilo, pracovnicím Modrodomu, paní Kerstin Ryssel a všem učitelům, kteří tento krásný den pomáhali
připravit.
Mgr. Bc. Jan Holub, ZŠ Dubí 1

SOUTĚŽ V INFORMATICE
Ve čtvrtek 16. března se tři žákyně z našich pátých tříd (Karolína Nedvědová, Anna
Tetourová, Andrea Pavlíčková) zúčastnily soutěže v informatice, kterou pořádá Základní škola
s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky v Proseticích. Skupina soutěžila
v několika disciplínách: vyhledávání informací
na internetu, logická hra sudoku, práce v programu malování a popis částí počítače. Dívky
byly nadšeny, každá si odnesla diplom za účast
a spoustu nových zkušeností. Určitě se této
soutěže budeme účastnit i nadále.
Bc. Leona Kosová, ZŠ Dubí 2

POSILOVÁNÍ PAMĚTI A LOGICKÉHO MYŠLENÍ
V březnu se na ZŠ Dubí 2 uskutečnil
projekt inspirovaný Národním týdnem
trénování paměti. Paměť má pro rozvoj
schopnosti učení a další život lidí velký
význam i v naší přetechnizované době.
O schopnost zapamatovat si však musíme stále pečovat a neustále trénovat
svůj mozek. Znalost pamětních her nám
pomůže k lepšímu zapamatování i v dospělosti. Děti nejprve zhlédly film Rain
Man a diskutovaly o hlavním hrdinovi
a jeho duševních schopnostech. Pak
se všichni rozdělili do malých skupinek
a prošli celkem 16 stanovišť, kde si vyzkoušeli v různých hrách a testech, jak
jsou na tom s logickým myšlením a pamětí sluchovou, zrakovou i pohybovou. Mimo jiné děti sestavovaly hlavolamy, řešily labyrinty,
vzpomínaly na všechny věci, které viděly v kufru, nebo jaké bylo rozložení bitevních lodí ve čtvercích, či popisovaly hlavního hrdinu filmu. Všichni jsme se zasmáli u pohybové tiché pošty. Mnoho
dětí zapomnělo svoji zprávu dřív, než došly na konec třídy. Samotní žáci byli často překvapeni, že si
třeba dobře zapamatují to, co vidí, ale zvuky je evidentně ruší. Měli by se tedy učit v klidu. Objevily
se ale i opačné případy, kdy si někteří perfektně zapamatovali, co slyšeli, ale zraková paměť byla
jen slabá. V každém případě svoji paměť musíme všichni stále procvičovat a udržovat se v kondici,
proto i my ve škole budeme podobné hry určitě opakovat.
Mgr. Marie Hůlková, ZŠ Dubí 2

ZŠ BÍLINA, LIDICKÁ A ZŠ DUBÍ 2 ZÍSKALY TITUL "ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE"
Ve středu 22. března v rámci VI. setkání koordinátorů ekologické výchovy Ústeckého kraje
proběhlo předání titulů Škola udržitelného rozvoje Ústeckého kraje celkem 24 školám, které
o tento titul usilovaly svými aktivitami v uplynulých třech letech v oblasti nejen environmentální, ale také sociální a ekonomické. Mezi
oceněnými školami, kterým byl tento titul
propůjčen na období let 2017-2019, byly také
tři základní školy z okresu Teplice a to ZŠ Bílina, Lidická, ZŠ Dubí 2 a ZŠ Duchcov, A. Sochora. Titul byl školám předán za účasti náměstka
hejtmana Mgr. Bc. Petra Šmída, Ing. Moniky
Zeman, vedoucí odboru životního prostředí
a Doc. PaedDr. RNDr. Milady Švecové, CSc., předsedkyně klubu ekologické výchovy. Získaný titul nás velmi těší a budeme se snažit svou činností ve
všech oblastech udržitelného rozvoje jej i v dalším období obhájit a znovu získat.
Mgr. Marie Sechovcová, ZŠ Bílina, Lidická a Mgr. Soňa Kosová, ZŠ Dubí 2

PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
V rámci minimálního preventivního programu
proti sociálně patologickým jevům jsme letos na
2. stupni ZŠ Dubí 2 pozvali pana Zdeňka Zaorala,
který představil dětem svůj projekt. Děti se dozvěděly o svých právech ze Základní listiny práv
a svobod, a to s doplněním o jejich povinnostech.
Pan Zaoral s žáky diskutoval o problémech soužití mezi lidmi, o chybách ve vzájemné komunikaci
a o možnostech tyto chyby napravovat. Děti si ve
skupinách při různých činnostech ověřily, jak je
důležité spolupracovat při řešení problémů, jak
prosadit svůj názor ve skupině a bránit se šikaně
jiných. O přestávce pan lektor ukázal dětem, jak
mohou využít svůj volný čas třeba hrou a výcvikem
svého pejska. Dětem se akce velice líbila. Podobné
zábavné hry, které nacvičují žádoucí modely chování, budeme určitě v budoucnu opakovat.
Mgr. Marie Hůlková, ZŠ Dubí 2
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SEN SE STÁVÁ SKUTEČNOSTÍ
Po dvoudenním soustředění, které proběhlo o víkendu 18. a 19. března
pod vedením pana Josefa Skleničky z SK Dubí, kterému tímto děkujeme, jsme se s děvčaty z prvního stupně vydali na české finále florbalu
pod názvem TOP 8 západ, které se konalo ve sportovní hale Na Děkance
v Praze. Plni očekávání, jak soustředění zapůsobilo, jsme vstoupili do
prvního utkání proti ZŠ Campanus (Praha) a po úvodním oťukávání
jsme začali soupeře tlačit, což přinášelo požadovaný výsledek. Utkání
jsme po dvou slepených gólech v závěru vyhráli 5–3. Další zápas na nás
čekal soupeř ze ZŠ Rovensko pod Troskami. Zápas jsme měli víceméně
pod kontrolou a vyhráli jsme 5–2. Děvčata ze ZŠ Rudná, která nás čekala
v posledním zápase skupiny o první místo, vyhrála oba dva přechozí zápasy rozdílem třídy, takže se očekával tuhý boj. Vyrovnané utkání
jsme prohráli až v závěru v poměru 5–7. Tento zápas nás katapultoval do
čtvrtfinále, ve kterém jsme si zopakovali loňský zápas se základní školou
Malonty. Tentokrát jsme ho suverénně ovládli 7–3. V semifinále se hrál
asi nejhezčí florbal turnaje. Čekal nás bojovný a běhavý soupeř z Měčína. Utkání ve vysokém tempu jsme nakonec ovládli 8–2. Ve finále nás
opět čekala ZŠ Rudná. Celé utkání holky bojovaly doslova o každý míček
a jejich touha po vítězství byla obrovská. Utkání bohužel Rudná rozhodla
půl minuty před koncem, když odskočila o dvě branky. V konečném zúčtování tedy bereme druhé místo. Stali jsme se tak vicemistry Čech a postupujeme do
národního finále 21. dubna, ve kterém se utká elita, mezi kterou od dnešního dne hrdě patříme, nejlepších 6 týmů z ČR.
Je třeba také podotknout, že jsme získali dvě individuální ocenění, Klára Hejná ze 4. C obsadila 3. místo ve střelecké soutěži a Lenka Štefaňáková z 5. třídy
byla vybrána do all-stars sestavy celého turnaje. Všem holkám patří náležitá pochvala a poděkování za perfektní reprezentaci nejen školy, ale i města. Městu
Dubí také patří mimořádné poděkování za příspěvek na dopravu do Prahy, který nám poskytlo.
Sestava: Leberová Michaela – Štefaňáková Lenka, Schindlerová Petra, Skleničková Lucie, Čápová Adéla, Čápová Tereza, Paurová Natálie, Rušinová Julie,
Hejná Klára, Cáchelová Barbora, Nguyenová Andrea.
Bc. Jakub Matys, ZŠ Dubí 1

TALENT ZE ZŠ DUBÍ 2
Petr Vengrynský se věnuje dlouhodobě tanci
a 25. února se se svou taneční partnerkou Sárou
Vondřejcovou zúčastnil mistrovství České republiky
v latinskoamerických tancích, které se konalo v pražské Lucerně. Celkem se do jejich kategorie Junioři II
přihlásilo 56 tanečních párů z celé České republiky.
Pár se probojoval až do třetího kola. Konečné umístění bylo 15. místo. Další akcí bylo mistrovství České
republiky v tanci ve Zlíně, které se konalo 11. března.
Petr se svou taneční partnerkou vybojoval v kategorii
Junioři II krásné 15. místo ze 40 párů. Moc Péťovi gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů do budoucna.
Jana Vengrynská

NAŠIM MAMINKÁM
Připravili jsme si pro maminky a babičky dětí z našich
kroužků k MDŽ besídku. Nejprve jim děti přednesly
básně a zatančily pod vedením paní učitelky Oudové.
Legraci i napětí jsme si společně užili při různých soutěžích, např. v tanečku s nafouknutým balónkem, v přenosu ping pongového míčku, chůzi naslepo s navigací.
Vždy společně maminka a dítě. Zasmáli jsme se při různých tvořivých soutěžích s hlasitým doprovodem přihlížejících, když se střídavě vedlo i nevedlo. Pionýři z kuchařského kroužku připravili malé sladké i slané občerstvení
a u čaje jsme předali maminkám a babičkám jarní kytičku i námi vytvořené dárky. Rozcházeli jsme se rozesmátí
a spokojení ze společných zážitků.
Jana Macháčková, PS Dubí
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PO NÁVRATU Z THAJSKA HNED DO RINGU
Dne 21. února se tři sportovci z Leonidas
gym, David Štajnc, Tomáš Barták
a Šimon Verner vrátili spolu s hlavním
trenérem Ladislavem Horejšem z měsíčního soustředění v Thajsku, kde pod
dohledem nejlepších mistrů Muay Thai
trénovali a získávali nové zkušenosti
ve školách Banchamek a Sityodtong.
Zkušenosti v Thajsku uplatní hlavně na
mezinárodních turnajích plánovaných
na květen, ve kterých budou zajisté
reprezentovat republiku. Po návratu měli
všichni tři chlapci nastoupit na turnaj
o titul Krále Prahy, který byl bohužel zrušen. Na místo turnaje byli chlapci přihlášeni na mistrovství
republiky v pražské TJ Spoje. Na mistrovství jsme přihlásili 11 závodníků, bohužel kvůli odpadání
soupeřů a nemocem jsme nakonec měli soupeře jen tři. Denis Šimůnek změřil sílu se soupeřem
z Tik Tak Rokycany, který vede tabulku v Denisově váze. Zápas byl velice vyrovnaný a jen o chloupek
uniklo Denisovi vítězství. Dalším těžkým zápasem si prošel David Kubát, který měl soupeře o více
jak dva roky staršího, což je u junioru hodně. Soupeř z Tik Tak Rokycany nás podcenil a zápas byl
ze začátku pod naší kontrolou, bohužel pak soupeř stačil zareagovat a zápas otočil. I když to bylo
velmi těsné, tak šla výhra do Rokycan. Posledním, kdo měl zápas, byl Šimon Verner , který změřil
sílu s brněnským chlapcem . Jak náš zápasník, tak i brněnský sportovec měli soustředění v Thajsku,
proto byl zápas opravdu krásný i u takto malých dětí (10 - 11 let). Šimon si odvezl z Prahy zlatou
medaili. Den před mistrovstvím se nám ještě naskytla možnost zápasit na galavečeru Heroes Gate
18, kde odpadl pro nemoc soupeř. Se zápasem jsme souhlasili a David Kubát změřil sílu s pražským
borcem ze Spejbl gymu. Zápas byl zcela pod Davidovo kontrolou a výhra šla do Teplic. Dále pak
5. března odjel do Thajska získat zkušenosti také David Kubát, který bude již pátým členem
Leonidas gym, který navštíví kolébku Muay Thai. Děkujeme za podporu všem, kteří nám fandí
a rovněž všem sponzorům.
Ladislav Horejš, Leonidas Gym Muay Thai Teplice

MKZ ZVE ...

SVĚTOVÝ DEN KNIHY
Den 23. duben 2017 je vyhlášený Světový
den knihy a autorských práv.
U příležitosti tohoto významného dne
proběhne v úterý 25. dubna:
- registrace nových čtenářů zdarma
- pro zapomnětlivé čtenáře bude vyhlášena
amnestie (tj. každý dlužník, který v tento den
v provozních hodinách navštíví knihovnu
a výpůjčky v pořádku vrátí, bude osvobozen od
veškerých sankčních poplatků).
Využijte této příležitosti a přijďte rozšířit řady našich stávajících čtenářů. Určitě
si vyberete z široké nabídky románů historických, společenských, oblíbených
detektivek a nechybí ani tituly současných autorů. Nezapomněli jsme ani na
naše malé čtenáře, kterým nabízíme novinky z literatury naučné, dětské beletrie a pohádek.
H. Paurová, knihovnice

POZVÁNKA NA KULIČKIÁDU 2017
Vážení spoluobčané, milí místní i přespolní cvrnkači kuliček,
zvu Vás na 14. ročník dubské kuličkiády, který se uskuteční
22. 4. 2017 od 14:00 hodin na hřišti u ZŠ Dubí 2.
za organizátory Tomáš Zíka

MÍSTNÍ SKUPINA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE NOVOSEDLICE, DUBÍ, PROBOŠTOV
Tato přes rok fungující organizace, působící zatím nejvíce
e
v Novosedlicích, je největší místní skupinou na Teplicku.
V minulém roce jsme byli na více jak 25 zdravotních dozorech, a to nejen na našem působišti. Také jsme s oblastním spolkem ČČK Teplice pomáhali pořádat letní tábor
a okresní studijní středisko. Máme kroužek první pomoci pro
děti ZŠ, navštívili jsme hasiče a záchrannou službu v Teplicích
h
a na soutěži mladých zdravotníků jsme se umístili na třetím místě.
Dále jsme uspořádali besedu pro seniory a pomohli jsme OÚ Novosedlice
s několika akcemi. Pro Světlušku se nám podařilo vybrat Kč 22 018,00 a pro dětské domovy v Ústí nad Labem jsme vybrali dárky a hračky na jejich „Mikulášskou“. V tomto roce plánujeme založit humanitární jednotku a také započít větší
spolupráci s Dubím a Proboštovem.
Přidejte se k nám a staňte se našimi členy:
Facebook: MS ČČK NDP
Webové stránky: www.mscckndp.webnode.cz
Jiří Herlitze, předseda MS ČČK NDP

KLUB MAGNET SE BAVÍ I PRACUJE
V rámci Matějské pouti v Praze se již tradičně uskutečňuje Den pro zdravotně postižené děti. Akce je určena dětem s handicapem, a to zdravotním
či sociálním – akci tak mohou navštívit i děti z dětských domovů, azylových
domů, nízkoprahových zařízení či děti v pěstounské péči.
Letos této možnosti využil i Klub Magnet a v pondělí 20. března tak děti v doprovodu pracovníků klubu a rodičů navštívili atrakce, expozici exotických ryb
i žraloků v Mořském světě či zhlédli doprovodný program na Křižíkově fontáně.
Na uspořádání Dne pro zdravotně postižené děti spolupracuje pořadatel akce
společnost Kočka, s. r. o. také s akciovou společností Rozvojové projekty Praha.
Vážíme si možnosti se účastnit, stejně tak jako celé myšlenky této chvályhodné
akce. Klub Magnet děkuje i Nadačnímu fondu Albert, jenž se v rámci grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2017 spolupodílel na financování cestovních
nákladů.
Aktivity klubu nejsou ale jenom o zábavě, jak se mnohdy může zdát, ale také
o odpovědnosti, a to i k okolí, kde klub působí. Letos jsme se rozhodli připojit
k celorepublikové akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, a tak v pátek 7. dubna
místo volnočasových aktivit vyrazili pracovníci s dětmi, které klub navštěvují,
vybaveni rukavicemi a sběrnými pytli na předem stanové místo, které bylo vytipováno ve spolupráci s Terénními programy Květina, a pokusí se společnými
silami nepořádek uklidit.
Kontakt: Bc. Veronika Klaus Horčíková, vedoucí sociální pracovnice,
Květina, z. s. – Klub Magnet, +420 725 470 979, klaushorcikova@oskvetina.cz

13

duben 2017
INZERCE

Koupím porcelán ROYAL DUX
sošky, zvířata, vázy, malé i velké,
jen nepoškozené,
platím hotově, přijedu.
Telefon: 731 490 278

Hledáme pro svého zahraničního klienta
dům v okolí Teplic do 6 mil.
Platba hotovostí. Telefon: 774 455 876
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá a Dominant
ve všech barvách. Slepičky jsou z našeho chovu.
Stáří slepiček: od 14 do 19 týdnů Cena: od Kč 149,00/ks do Kč 180,00 Kč/ks.
Prodej: v sobotu 22. dubna; Dubí u porcelánky v 11:15 hodin
Při prodeji slepiček výkup králičích kožek; cena dle poptávky.
Informace: Po-Pá od 9:00 hod. do 16:00 hod.
Tel. kontakt: 601 576 270, 728 605 840

Koupím byt v Dubí velikosti 2+1, 3+1
(K. Světlé, Družba, Koněvova). Nejsem RK.
Telefonický kontakt: 602 873 650
14

VZPOMÍNKY
Dne 18. dubna uplynou tři smutné
roky, kdy nás navždy opustil náš
milovaný otec, manžel a dědeček

Dne 18. dubna uplynou tři roky, kdy nás
navždy opustila naše drahá manželka,
maminka a babička,

pan Jiří Dědič.

Vzpomínají manžel Jaroslav, dcera Iveta,
Karel, vnučka Markéta s rodinou
a syn Zbyněk s rodinou.

Vzpomínají manželka Marie,
syn Jiří s Nikolou,
vnučka Natálka a dcera Marie
s manželem Romanem.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

paní Jaroslava Kozáková.

Odešlas, maminko, neznámo kam,
vzpomínka po Tobě zůstane nám,
vzpomínka krásná, maminko milá,
Ty, že jsi pro nás vždycky jen žila.

Dne 12. dubna uplyne 6 let,
co nás navždy opustil náš milovaný
tatínek, tchán a dědeček

Zlaté slunko za horu zašlo,
Tvéé sr
srdce
dce vě
věčný
čný kl
klid
id naš
našlo,
lo, vz
vzpom
vzpomínám,
pomíná
ínám,
m,
ať
a se hnu kamkoli, už Tě nic nebolí.

pan Josef Pešík z Pozorky.

Dnee 17. dubna uplynou tři roky od chvíle,
kdy nás navždy opustil
pan
p PRAVOSLAV ZEMAN z Dubí.
S láskou stále vzpomínají manželka,
dcery Drahuš a Lenka
a ostatní příbuzní a známí

Kdo jste ho znali, věnujte mu společně
s námi tichou vzpomínku.
Vzpomínají dcera Ivana
s manželem Josefem
a vnoučata Monika a Aleš.

Kdo byl milován, nebude zapomenut…
Dne 5. dubna uplynul rok
od úmrtí mé milované manželky,
paní Marie Peklové.
Vzpomínají zarmoucený manžel Miloš
a sestry Alena a Dagmar s rodinami.

OZNÁMENÍ O ÚMRTÍ
Oznamuji
Ozna
a
všem spolužákům a známým,
že 21. března 2017
nás navždy opustila
paní Hela Staňková,
rozená Paterová.
Za rodinu švagrová M. Paterová
Z

ZMĚNA OTEVÍRACÍCH HODIN HŘBITOVA V NOVOSED
NOVOSEDLICÍCH
DLICÍCH
Vážení občané,
počínaje dnem zavedení letního času se jako každoročně rozšířily otevírací hodiny hřbitova v Novosedlicích, a to dennodenně od 8:00
do 19:00 hodin. Pro vstup na hřbitov je možno využít jak hlavní bránu, tak rovněž tzv. zadní vchod z Bystřické ulice. Správa hřbitova mne požádala
o předání informace, že hřbitov se zamyká přesně s koncem otevírací doby, tedy v 19:00 hodin; prosím, hlídejte si proto čas na hodinkách.
Jiří Šiller
Dubský zpravodaj, měsíčník, periodický tisk územního samosprávného
celku, IČ 00266281,vychází s povolením MK ČR E 11312.
Vychází 12. den v měsíci v nákladu 2 000 výtisků. Vydává Město Dubí,
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.

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.

15

duben 2017
MKZ zve...

www.mkzdubi.cz

Město Dubí
– MKZ
pořádá pietní akt
u památníku v Pozorce

dne 4. května 2017
od 10:00 hodin

Město Dubí
a Hudební spolek Bannewitz
vás srdečně zvou na:

Koncert

Sobota, 6. 5. 2017
15:00
Kostel Panny Marie v Dubí

ensemble interregio
Orchestr a sbor mladých hudebníků
z Německa, Polska, České
republiky a Běloruska

Dirigent:
Prof. Volker Dietzsch
Sächsische Staatskapelle Drážďany
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Vstupné dobrovolné,
příspěvky vítány

