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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
po měsíci Vás opět zdravím na stránkách našeho Zpravodaje,
abych Vám předal informace, co tato doba přinesla našemu
městu.
 Začátek měsíce listopadu je každoročně spjat se dnem
Památky zesnulých, jimž každoročně právě v tento čas více než
kdykoliv jindy věnujeme naši vzpomínku na dobu, kdy žili s námi
a kdy jsme je měli nablízku. V našem městě této příležitosti věnujeme ještě Dušičkový koncert, který toto naše vzpomínání
v krásném prostředí kostela Panny Marie jistě doplňuje.
Jakoby osud tomu chtěl, tak právě v listopadovém vydání začínám svůj příspěvek velmi smutnou zprávou, která nás zasáhla ve
večerních hodinách v neděli 6. října, a to zprávou o úmrtí paní
Mgr. Petry Doubkové, která nás v tento den po dlouhé a těžké nemoci opustila ve věku pouhých padesáti let. Paní Petra
Doubková byla s malou přestávkou od roku 1998 členkou Zastupitelstva města Dubí a od roku 2001 do roku 2002 a poté od
roku 2006 do roku 2010 vykonávala funkci místostarostky města. Vždy se aktivně zapojovala do dění v našem městě, zejména
v městské části Pozorka, kde žila a která jí byla domovem.
Na paní Mgr. Doubkovou však budeme vzpomínat také jako
na pedagoga, vždyť této oblasti věnovala velkou část svého
profesního života, ať již v pozici učitelky v základním školství
a v posledních letech ředitelky mateřské školy v Bystřanech. Jistě
si zaslouží nejen naší vzpomínku, ale též poděkování za všechnu
její práci, kterou zejména pro naše město odvedla.
V souvislosti s úmrtím paní Mgr. Petry Doubkové jsme v Radě
města projednali v souladu s par. 55 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a usnesením předali Osvědčení o nástupu prvnímu náhradníkovi z kandidátní listiny volební
strany NEZÁVISLÍ, kterým se stala paní Bc. Ludmila Neumannová.
Nová paní zastupitelka složila slib zastupitele na zasedání Zastupitelstva města Dubí dne 6. listopadu t. r. a tím také zahájila svoji
práci pro naše město.
 Závěr měsíce října patřil v našem městě rovněž tradiční vzpomínce na dny, kdy byla vyhlášena první samostatná
Československá republika. Při této příležitosti jsme se ve čtvrtek
24. října setkali s občany našeho města a žáky našich škol u pomníku Obětem boje za svobodu a připomněli si nejen tyto památné dny, ale s poděkováním a úctou jsme se poklonili těm,
kteří se dokázali postavit ve válečných konfliktech zlu a násilí,
třebaže věděli, že mohou zaplatit cenu nejvyšší, a proto by
nám tito lidé měli být příkladem k občanské odpovědnosti, cti
a vlastenectví, tedy k hodnotám, které jsou pro lidský život vždy
nejen velmi důležité, ale především nenahraditelné. Velkou radost mám vždy z hojné návštěvy žáků našich základních škol,
která se stala dobrou tradicí. Patří za to dík našim pedagogům,
kteří tímto dávají najevo nutnost předávat informace z naší národní minulosti a také pomáhají vychovávat naše budoucí generace tak, aby i v budoucnosti byla veřejně projevována vděčnost
našim předkům za naší existenci. Vždyť vznik samostatného
státu nebyl ani zdaleka samozřejmostí a jeho zakladatelé museli projevit velké úsilí, abychom mohli dnes říci, že žijeme
v naší krásné České republice.
 Nejen slavnostním, ale jistě i milým setkáním je vždy vítání
nejmladších občánků našeho města. V letošním roce jsme rodiče s jejich dětmi pozvali do obřadní síně Městského úřadu Dubí
v sobotu 19. října, abychom se s nimi pozdravili a jim a jejich dětem popřáli do života hlavně dobré zdraví a stejně tak, aby se
dětem dostávalo té pravé lásky a rodinné pohody. Vždyť narození dítěte a jeho příchod do rodiny je vždy tím nejradostnějším
okamžikem pro rodiče i celou širší rodinu a právem je potomek
chápán jako nejdražší poklad, protože narození a život našich
dětí jsou pokračováním životů nejen našich, ale i generací našich
předků a právě tento nekonečný řetěz se nemusí nikdy uzavřít,
pokud svět, do kterého děti přivádíme, bude světem rozumným
a klidným, a proto si vzájemně popřejme, aby tomu tak vždy
bylo. Všem devatenácti šťastným rodičům blahopřeji k narození jejich dětí a děkuji jim, že přijali naše pozvání a své děti nám
přivedli ukázat.
Tyto slavnostní obřady připravujeme vždy dvakrát ročně, zpravidla v jarním a podzimním období. Budeme rádi, když vyslyšíte
naše pozvání a na jeho základě a na základě Vašeho rozhodnutí
budete kontaktovat matriku Městského úřadu v Dubí a s Vašimi
dětmi se slavnostního obřadu Vítání občánků zúčastníte.
 V úterý 15. října se na své chůzi sešla Rada města Dubí a naprostá většina materiálů, které byly do jednání předloženy, se týkala majetkoprávních záležitostí. Především se jednalo o žádosti
týkající se zveřejnění záměrů prodejů pozemků, které jsme po
projednání s našimi stanovisky postoupili k dalšímu projednání
a rozhodnutí zastupitelům, dále jsme po projednání přijali naše
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usnesení k žádostem ve věci zřízení věcných břemen či umístění
inženýrských sítí. Důležitým bodem jednání bylo předložení informace o přípravě a stavbě rozpočtu pro kalendářní rok 2020;
tato informace je vždy pro mne impulsem k intenzivním jednáním s jednotlivými vedoucími odborů, velitelem Městské policie
Dubí a vedoucí Městského kulturního zařízení, kdy vždy velice
pečlivě hodnotíme navrhovanou výdajovou částku ve vztahu
k jednotlivým plánovaným akcím. Jako každoročně značná výdajová část rozpočtu ve všech organizačních jednotkách znamená mzdové náklady, které i pro příští rok byly rozhodnutím vlády
navýšeny, a nám nezbývá, než tuto zvýšenou výdajovou část
do rozpočtu zakomponovat a počítat s ní. Stejně velmi pečlivě
zvažujeme ve vztahu k rozpočtu technického odboru všechny
zamýšlené investiční akce a vyhodnocujeme, které jsou pro nás
nezbytnou prioritou a které snesou odklad do dalšího období.
O dalších dílčích výsledcích jednání ve vztahu k rozpočtu Vám
přinesu informaci a finální návrh rozpočtu bude zveřejněn
a předložen k projednání Finančnímu výboru a s jeho stanoviskem ke schválení v Zastupitelstvu města Dubí, a to na jeho
prosincové schůzi. Již v této chvíli však mohu říci, že sestavování
rozpočtu kvůli rostoucím výdajům je každý rok složitější a při
všech povinných výdajích nejsme schopni sestavit vyrovnaný
rozpočet. I pro rok 2020 jsme nuceni předložit zastupitelům
k projednání rozpočet schodkový a schodek bude určitě ve výši
více než 17 milionů korun. Tento stav mně dělá velké starosti,
protože tak velký schodek je po vyškrtání všech velkých oprav
a investic. Kdybychom v rozpočtu nechali všechny jen nejpotřebnější opravy a investice, tak by schodek přesahoval částku
50 milionů korun, a to je nemyslitelné. Vždy si kladu otázku, kde
ubrat – nedělat kulturu nebo omezit či zrušit Městskou policii,
či nepodporovat sport a spolkovou činnost ve městě? Ani jedno není myslitelné, ale při stále rostoucích nákladech na provoz
města se v budoucnosti, pokud nebudou zvýšeny příjmy ze
strany státu pro obce, budeme nuceni se tímto seriózně zabývat
a bude to bolestivé. Tento stav je totiž dlouhodobě neudržitelný.
Po projednání jsme rovněž přijali usnesení ve vztahu k předloženým rozpočtovým opatřením, kdy jsme např. vyšli vstříc žádosti paní ředitelce Základní školy v Dubí 2, a to ve vztahu k její
žádosti o finanční příspěvek ve výši 7,2 tis. Kč na autobusovou
dopravu žáků této školy do Technického muzea v Praze, a to
v rámci jejich projektového dne zaměřeného na matematickou
a přírodovědnou gramotnost. Stejně tak jsme naším souhlasným usnesením schválili finanční příspěvek ve výši 17 tis. Kč paní
ředitelce Základní umělecké školy, a to na nákup elektrického
klávesového nástroje vč. jeho příslušenství. Dalším rozpočtovým opatřením jsme přijali do našeho rozpočtu částku ve výši
15 tis. Kč, a to jako finanční dar od Ústeckého kraje za umístění
našeho města v soutěži ve třídění odpadu „Skleněná popelnice
2018“. Další dvě usnesení se týkala Mateřské školy Cibuláček, kdy
nás paní ředitelka požádala o souhlas s pořízením mobilní interaktivní sestavy „Všeználek“ a pro školní zahradu pořízení herního
prvku, houpačky. Po projednání jsme rovněž vzali na vědomí
přerušení činnosti školních družin v době prázdnin v tomto
školním roce, což je důležité zejména pro rodiče dubských školáků třeba ve vztahu k plánování dovolených; konkrétní termíny
prázdnin, kdy naše školní družiny budou mimo provoz, přináší
toto vydání Dubského zpravodaje. Naším souhlasným usnesením jsme schválili objednání digitalizace Kroniky města Dubí,
její tagování a zveřejnění na webových stránkách Města Dubí,
a to společně s dalšími kronikami vážící se k životu našeho města
a školám na území dnešního města Dubí, které již zdigitalizovány jsou. Podrobnou informaci přináší příspěvek pana tajemníka
též v tomto vydání Zpravodaje.
 V pondělí 21. října jsem měl další schůzku s panem ředitelem Krajského ředitelství státního podniku Lesy České republiky,
Ing. Rusem, abychom učinili další krok k nápravě stavu mstišovské obory. Schůzka proběhla za účasti pana Jiřího Nováka, který
je současným nájemcem a provozovatelem obory a pozitivním
závěrem je skutečnost, že jsme se všichni shodli na budoucí formě obory ve Mstišově a nyní již pracujeme na studii plánovaného uspořádání nové formy obory tak, aby se stala atraktivním výletním a odpočinkovým místem pro naše občany a samozřejmě
i pro návštěvníky ze širokého okolí. O průběhu tvorby plánů nového pojetí obory budu průběžně informovat, ale již nyní mohu
sdělit, že transformace bude otázkou dvou až tří let.
 Po projednání v Radě města Dubí jsme přijali usnesení
týkající se zveřejnění výběrového řízení na nájemce restaurace ve Sportovním areálu v Bystřici a stejně tak na správcovské
služby tohoto areálu s možností užívání služebního bytu, a to
v termínu od 1. ledna 2020. Všechny informace a podmínky
ve věci zveřejnění tohoto výběrového řízení najdete na úřední

desce Města Dubí, v případě Vašeho užšího zájmu Vám všechny
podrobnosti sdělí pracovnice technického odboru, paní Lenka
Slámová. Důvodem je rozhodnutí stávajících nájemců, manželů
Rubešových, k 31. prosinci letošního roku všechny své podnikatelské aktivity ve vztahu ke Sportovnímu areálu v Bystřici opustit. Jejich rozhodnutí nám nezbývá než respektovat, ale jistě si
zaslouží poděkování za jejich působení jak v pozici správců, tak
provozovatelů restaurace, které jim z tohoto místa vyjadřuji. Byli
bychom rádi, aby se podařilo najít plnohodnotnou náhradu tak,
aby nájemce restaurace byl zároveň správce tělocvičny a areálu
a v areálu také bydlel, jak tomu bylo v minulosti. Takto by byla
zajištěna dobrá dosažitelnost správce, vždyť tělocvična je využívána do pozdních večerních hodin a správce je povinen ji i večer
převzít od uživatelů a uklidit na příští den. A to vše půjde lépe,
pokud budoucí správce bude přímo v areálu bydlet. Také jsme
se rozhodli stanovit podmínku bezdlužnosti budoucího pronajímatele vůči Městu i státu a také složení vratné kauce na nájemné
restaurace. Zkušenosti z minula nás k tomuto kroku nutí, neboť
jsme již zažili, že nájemce restaurace nám zůstal dlužen vysokou částku za nájem i energie a technický stav restaurace byl
po ukončení jeho nájmu katastrofický. Manželé Rubešovi nám
ukázali, že toto zařízení lze provozovat kvalitně, včetně správy
areálu, a proto chceme najít obdobnou náhradu a pokračovat
ve stejném duchu a formě. Věříme, že se to podaří, ale zároveň
víme, že to nebude jednoduché.
 Ve vztahu k nadcházejícímu zimnímu období, kdy Cínovec se stane cílem milovníků zimních sportů, předávám –
předpokládám – velice důležitou a příznivou informaci právě
Vám, kteří upřednostňujete dopravu do horských středisek vlastním motorovým vozidlem. Má informace se totiž týká zřízení
centrálního parkoviště, a to v areálu někdejších Rudných dolů Cínovec, kde parkování bude bezplatné. Příjezdová cesta k parkovišti bude směrována návěstidly k parkovišti, k němuž bude i svedena běžecká trať. Od tohoto rozhodnutí si nejen slibujeme, ale
především očekáváme, že zamezíme parkování neukázněných
řidičů v zúžených vozovkách, což komplikuje, ba v některých
případech i zcela znemožňuje průjezd techniky zimní údržby.
Myslím, že toto rozhodnutí přispěje, když ne k úplnému zamezení, tak jistě k eliminaci nejrůznějších nedorozumění, která jsme
v posledních zimních sezónách na Cínovci ve vztahu právě
k nesprávnému parkování zaznamenávali, a přispěje tak k dobré
pohodě všech, kteří rádi tráví volný čas v zimní přírodě.
 Závěrem mi, vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás pozval
na připravené kulturní akce, které jsou v tomto období v našem
městě již tradičně spjaty s adventním časem: dá se říci, že do
předvánočního času vstoupíme již v pondělí 25. listopadu, kdy
v Domě porcelánu s modrou krví bude zahájena výstava vánočních ozdob, hned následující podvečer všechny zvu na prostranství před kostel Panny Marie, kde rozsvítíme vánoční strom, a jak
jsme v našem městě zvyklí, nebude ani letos chybět vánočně laděný kulturní program, který připravuje principál Divadla V Pytli,
pan Petr Stolař. Počínaje čtvrtkem 28. listopadu zahajujeme tradiční adventní koncerty, přičemž na ten závěrečný přijala naše
pozvání hudební skupina Neřež, která s vánočním programem
vystoupí ve čtvrtek 19. prosince v kostele Panny Marie v Dubí.
Ani v letošním roce jsme nezapomněli na naše děti, které jsou
se svým doprovodem zvány dopoledne v sobotu 7. prosince do
velkého sálu Lidového domu v Pozorce na Mikulášskou pohádku
s nadílkou.
 Jelikož příští vydání Dubského zpravodaje bude k dispozici až v polovině měsíce prosince, proto již dnes všem přeji,
abychom všechny přípravy na vánoční svátky se pokusili zvládnout bez shonu a napětí a zkusili se v tento čas na chvilku zastavit, odpočinout si, vyšetřit alespoň trochu času na své přátele
a na takové hodnoty jako je lidská sounáležitost, vzájemná úcta
v rodině a pevné přátelské vztahy, protože právě ony jsou těmi
hodnotami, které bychom si měli bedlivě střežit a pečovat o ně;
myslím, že právě období adventu je tím nejlepším časem pro taková uvědomění si a setkávání se… Až se na stránkách našeho
Zpravodaje setkáme opět za měsíc, do Vánoc budou zbývat necelé dva týdny a já vždy, když si připravuji svůj příspěvek jak do
listopadového, tak prosincového vydání, si uvědomuji, jak ten
čas rychle ubíhá a možná mi dáte za pravdu, že pro období závěrečných týdnů každého kalendářního roku to platí dvojnásob.
V úplném závěru mi dovolte Vám popřát, abychom období
posledních týdnů tohoto roku prožili především ve zdraví, ale
i v dobré pohodě a spokojenosti a se všemi se těším na shledanou třeba při rozsvícení vánočního stromu nebo na některém
z adventních koncertů či na stránkách prosincového vydání
Dubského zpravodaje.
Ing. Petr Pípal, starosta

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ...
Rada města na své schůzi dne 24. září mj. projednala:
 Usnesení č. 425/19/2019: RM po projednání
souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem restaurace v budově Sokolovna, U Hřiště 356,
Dubí 1, a to do 31. 3. 2020 stávajícímu nájemci za podmínky, že nebude již zahájena plánovaná demolice objektu.
 Usnesení č. 428/18/2019: RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 35/2019 ve výši
15,93 tis. Kč – navýšení rozpočtu ORJ 3 Odbor vnitřních
věcí – přijatá neinvestiční účelová dotace na krytí výdajů
obcí souvisejících s jejich spoluprací při přípravě sčítání
lidu, bytů a domů v roce 2021.
 Usnesení č. 430/18/2019: RM po projednání bere na vědomí program Adventních
koncertů 2019. (Pozvánky na jednotlivé adventní koncerty přinese mj. listopadové a rovněž prosincové vydání Dubského zpravodaje – pozn. red.)
 Usnesení č. 431/18/2019: RM po projednání souhlasí s pořízením interaktivní tabule vč. příslušenství
v celkové částce Kč 137 754,00 z fondu investic, a to
pro ZŠ Dubí 2.
 Usnesení č. 432/18/2019: RM po projednání:
1/ souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace na
rok 2020 v rámci dotačního programu Podpora terénní práce; 2/ souhlasí s výší minimální spoluúčasti ve
výši 30% u podané žádosti o neinvestiční dotaci na
program Úřadu vlády ČR – Podpora terénní práce pro
rok 2020.
 Usnesení 435/(18/2019: RM po projednání
schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací města Dubí. (Dokument byl do 1. listopadu t. r. zveřejněn na
Úřední desce Města Dubí, nyní je zveřejněn na webových
stránkách Města Dubí – pozn. red.)
 Usnesení č. 436/18/2019: RM po projednání
vydává Nařízení Města Dubí č. 1/2019 o rozsahu, způsobu a lhůtách zmírňování závad ve schůdnosti chod-

níků a místních komunikací na území města Dubí. (Dokument byl do 1. listopadu t. r. zveřejněn na Úřední desce
Města Dubí, nyní je zveřejněn na webových stránkách
Města Dubí – pozn. red.)
 Usnesení č. 437/18/2019: RD po projednání vydává Nařízení Města Dubí č. 2/2019 o vymezení místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich
malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. (Dokument je
zveřejněn na Úřední desce Města Dubí do 1. dubna 2020
– pozn. red.)
 Usnesení č. 439/18/2019: RM po projednání
schvaluje výběr zhotovitele akce „Oprava části ubytovny v ul. Sportovní čp. 200 v Dubí 2“, a to firmu Roman
Lang, která podala nejnižší cenovou nabídku.
Rada města na své schůzi dne 15. října mj. projednala:
 Usnesení č. 462/19/2019: RM po projednání bere
na vědomí informaci o přípravě rozpočtu na rok 2020.
 Usnesení č. 463/19/2019: RM po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č. 37/2019 – finanční
příspěvek pro ZŠ Dubí 2 ve výši 7,26 tis. Kč na autobusovou dopravu žáků do Prahy (prohlídka Technického
muzea) – projektový den v rámci akce „Matematická
a přírodovědná gramotnost (workshop s praktickou
výukou.)"
 Usnesení č. 464/19/2019: RM po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č. 38/2019 – finanční
příspěvek pro Základní uměleckou školu Dubí 2 ve výši
17 tis. Kč na úhradu elektrického klávesového nástroje
zn. Yamaha vč. příslušenství.
 Usnesení č. 465/19/1019: RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 40/2019 ve výši
15 tis. Kč – navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický odbor –
přijetí finančního daru od Ústeckého kraje za umístění
města Dubí v soutěži Skleněná popelnice 2018.
 Usnesení č. 467/19/2019: RM po projednání bere

na vědomí přerušení činnosti školních družin v době
prázdnin na školní rok 2019/2020 dle předložené
přílohy u příspěvkových organizací Základní škola
Dubí 1 a Základní škola Dubí 2. (Konkrétně se jedná
o školní prázdniny v těchto dnech: 29. - 30. října 2019 (již
proběhlé podzimní prázdniny), 23. prosince 2019 – 3. ledna 2020 (vánoční prázdniny), 31. ledna 2020 (pololetní
prázdniny), 2. března – 6. března 2020 (jarní prázdniny),
9. dubna 2020 (velikonoční prázdniny), 1. července –
31. srpna 2020 (hlavní prázdniny) – pozn. red.)
 Usnesení č, 468/19/2019: RM po projednání
souhlasí s pořízením mobilní interaktivní sestavy MultiBoard EDU 55 Všeználek pro Mateřskou školu Cibuláček v celkové částce 99 tis. Kč.
 Usnesení č. 469/19/2019: RM po projednání
souhlasí s pořízením herního prvku na školní zahradu
– houpačku „hnízdo“ pro Mateřskou školu Cibuláček
v celkové částce 39 tis. Kč.
 Usnesení č. 471/19/2019: RM po projednání
předává v souladu s par. 55 odst. 2 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí Osvědčení o nástupu do funkce člena Zastupitelstva města Dubí paní
Bc. Ludmile Neumannové.
 Usnesení č. 473/19/2019: RM po projednání:
1/ schvaluje objednání digitalizace Kroniky města
Dubí, její tagování a zveřejnění na webových stránkách Města Dubí, a to u společnosti DigiPaper Hradec
Králové v celkové ceně 21 tis. Kč bez DPH; 2/ souhlasí
se zveřejněním již digitalizovaných kronik na webových stránkách Města Dubí, jedná se o tyto kroniky:
Kronika střední školy Pozorka 1950, Kronika školy
v Bystřici u Teplic –Šanova 1945, OÚ Běhánky, OÚ Drahůnky 1, Pamětní kniha Cukmantl 1946, Školní kronika
Běhánky 1901, Školní kronika Cukmantlu 1918, Školní
kronika Cukmantlu 1928, Obecní škola Běhánky 1911.
(Podrobnou informaci pana tajemníka přináší toto vydání Zpravodaje na str 4 - pozn. red.)
(šl)

OZNÁMENÍ REDAKČNÍ RADY
Vážení čtenáři, vážení přispěvatelé,
z organizačních důvodů bude uzávěrka pro lednové vydání Dubského zpravodaje již
v pátek 20. prosince 2019 ve 12:30 hodin,
ze stejných důvodů Vám toto vydání bude k dispozici až
ve středu 15. ledna 2020.
Prosíme, vezměte v potaz tuto informaci, a to zvláště ve vztahu k dřívějšímu datu uzávěrky došlých příspěvků.
Za pochopení děkuje redakční rada Dubského zpravodaje

MĚSTSKÁ POLICIE DUBÍ
Na městskou policii se obrátila Policie ČR s
žádostí o pomoc při pátrání po pachatelích
vloupání do opuštěného objektu bývalé pily
v ulici Horská. Do objektu vnikli dva pachatelé
a odcizili tam již nepoužívané předměty. Majitel
do tohoto objektu umístil fotopasti, které pachatele vyfotily. Operátorka kamerového systému
z fotografií ihned poznala, o koho se jedná, jelikož
podoby lidí pohybujících se po Dubí a zejména
po Pozorce jsou jí dobře známy. Osoby závislé na
návykových látkách se pohybují po Pozorce velice
často, a třebaže si vezmou na hlavu kapuci, tak je
operátoři kamerového systému rozpoznají. Operátorka spatřila jednoho z mužů z fotografie na
křižovatce ulic Střední, Ruská a ihned vyslala na
místo hlídku městské policie. Když ho strážníci dostihli a požádali o prokázání totožnosti, tak se muž
dal na útěk. V ulici Bystřická byl strážníky dostižen
a následně předveden na služebnu Policie ČR, kde
ho strážníci předali. Druhý muž zachycený na fotografii byl operátorkou spatřen o hodinu později,
jak prochází po nezpevněné silnici za domy v ul.
Ruská. Vyslaná hlídka městské policie muže zadržela a rovněž předala Policii ČR. Oba se k činu
přiznali.
Někteří občané se stále domnívají, že v místě, kde
stojí kontejnery na odpad, mohou založit skládku

• Střední 154, 417 03 Dubí • Telefon + Fax: 417 571 637, Tel.: 417 571 200
a ke kontejnerům odložit veškerý nepotřebný nábytek. V poslední době odkládají takto odpad noví nájemníci domů,
kteří se do Dubí přistěhují, zejména nově
přistěhovaní nájemníci z Teplic. Když je kontaktují
strážníci městské policie, jsou překvapeni, že udělali něco špatně, považují toto zakládání černých
skládek jako normální. Takto vznikal prakticky
pravidelně nepořádek u kontejnerů v ulici Sadová
v Pozorce. S majitelem domu bylo domluveno, že
si kontejner na odpad umístí na svůj pozemek, aby
někoho nelákalo k němu neustále přidávat nepotřebné věci. Nájemník z domu, majitel odložené
válendy ke kontejnerům, se bude ze svého jednání
zpovídat u správního orgánu.
Operátorka kamerového systému spatřila v ulici
Ruská v Pozorce dopravní nehodu, kde zůstalo vozidlo Peugeot 208, řidička z Litvínova uvedla přivolaným strážníkům, že druhý z účastníků nehody
z místa ujel. Podle záznamů z kamer se jednalo
o vozidlo Mecedes, jehož řidič zajel do ulice Střední a posléze odbočil k bývalé poště, kde nabourané vozidlo zaparkoval a z místa utekl. Operátor
ze záznamu bezpečně řidiče poznal. Informace o
průběhu nehody a záznam z kamerového systému
byl předán dopravní policii, která nehodu vyšetřuje. Řidička nabouraného vozidla byla z nehody

pouze otřesena a jinak bez zranění.
Muž z Dubí telefonicky oznámil, že je vidět požár lesa na Cínovci. Na místo ihned vyjela hlídka
městské policie, aby našla přesné místo požáru. Na
Cínovci směrem k Fojtovicím našli strážníci rozsáhlý požár uskladněných pokácených stromů. Oheň
byl tak intenzivní, že hrozilo nekontrolovatelné
šíření požáru lesním porostem. Na místo strážníci
přivolali hasiče a silnici vedoucí z Cínovce na Fojtovice po dobu hašení požáru uzavřeli.
Muž z Běhánek ve večerních hodinách telefonicky oznámil, že v ulici Dubská projíždělo osobní vozidlo tmavé barvy a jeho řidič několikrát naboural
do svodidel a pokračoval v jízdě směrem do Dubí.
Na místo ihned vyjela hlídka městské policie. V ulici Dubská u restaurace Stromovka stálo zaparkované vozidlo VW Passat s poškozenou pravou stranou, utrženým zadním nárazníkem a proraženými
dvěma pneumatikami. K vozidlu se přihlásil muž
z Krupky, který ihned řekl strážníkům, že s vozidlem nejel, ale že s ním přijela jeho přítelkyně,
která po nehodě z místa utekla. Muž strážníkům
nadýchal 1,82 promile alkoholu. Na místo byla
přivolána dopravní policie, oddělení dopravních
nehod, a ta dále nehodu šetří.
Tomáš Pykal, velitel MP Dubí
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PAMĚTNÍ KNIHY A KRONIKY
Vážení občané, podařilo se nám zajistit digitalizaci kronik a pamětních knih
mající vztah k našemu městu. Rada města Dubí svým usnesením souhlasila
s digitalizací a se zveřejněním kronik a pamětních knih na webových stránkách Města. Týká se: Kronika střední školy Pozorka 1950, Kronika obecné školy
v Bystřici u Teplic-Šanova, OÚ Běhánky, OÚ Drahůnky 1, Pamětní kniha
Cukmatl 1946, Školní kronika Běhánky, Školní kronika Cukmantlu 1918,
Školní kronika Cukmantlu 1928, Obecná škola Běhánky 1911. Dále pak pro Vás
připravujeme Kroniku města Dubí od r. 1949 do r. 2013 včetně tzv. tagování,
tedy vyhledávání pomocí záložek. Digitalizované kroniky najdete na stránkách
Města Dubí, a to v levém sloupci „občané“, odkaz „Městský úřad“ následuje
„FOTOGALERIE A HISTORIE“, pododkaz „Kroniky“ http://www.mesto-dubi.cz/cs/kroniky/. Dosud jste mohli originály
kronik zhlédnout na požádní v Městské knihovně a nebo ve Státním oblastním archivu. Tímto počinem chceme
občanům usnadnit přístup k těmto kronikám, ať již z badatelského hlediska nebo z hlediska zájmového, a tím i šetřit
opotřebení těchto jedinečných písemností. Věříme, že četba těchto písemností Vás pohltí a přiblíží Vám události
a způsob žití našeho města.
Mgr. Radek Kindl, tajemník MěÚ Dubí

MEZINÁRODNÍ AUTOBUSOVÁ LINKA
Vážení čtenáři, vzhledem k blížícímu se adventnímu času mnozí z Vás možná zamíří rovněž na adventní trhy do saské metropole Drážďan, kdy pro cestu je možno
též využít mezinárodní autobusovou linku č. 398 Dresden – Zinnwald/Cínovec – Teplice a zpět, která je vedena přes naše město, kde obousměrně zastavuje ve
stanicích: Dubí-Pozorka, pošta; Dubí, městský úřad; Dubí, kostel; Dubí, železniční stanice a na Cínovci ve stanicích České pomezí a CLO (zastávka u tzv. starého
hraničního přechodu).
Pro jízdu oběma směry je možno využít jízdenku Elbe-Labe Ticket, kterou za české koruny můžete zakoupit např. u pokladní přepážky v železniční stanici Teplice
v Čechách či přímo u řidiče v autobusu; tato jízdenka je cenově výhodnější než např. zakoupení jednosměrné jízdenky za české koruny a zpáteční jízdenky za eura.
Jízdenku Elbe-Labe Ticket je možno zakoupit v těchto cenových relacích:
1/ Labe-Elbe 1+2 pro jednu osobu bez omezení věku a maximálně 2 děti ve věku před dovršením 15. roku za Kč 270,00;
2/ Labe-Elbe 2+4 pro dvě osoby bez omezení věku a maximálně 4 děti před dovršením 15 let věku za Kč 380,00;
3/ Elbe-Labe Max. 5 pro maximálně 5 osob bez omezení věku.
Všechny podrobnější informace ve vztahu k tomuto jízdnímu dokladu, a to včetně přehledné mapky a seznamu všech linek, na nichž je
tato jízdenka akceptována jak na území České republiky, tak i na území Spolkové republiky Německo jsou k dispozici na webových stránkách Krajského úřadu Ústeckého kraje, a to v sekci Doprava a dále v podsekcích Doprava Ústeckého kraje a Tarif a přepravní podmínky.
Kompletní jízdní řád této autobusové linky přineslo v tomto roce lednové a červencové vydání Dubského zpravodaje; jen připomínám, že jízdní řád se řídí
státními svátky Spolkové republiky Německo, které připadají do konce tohoto kalendářního roku a v prvním pololetí roku příštího na tyto dny:
20. listopad 2019 – Den pokání a modlitby
25. prosinec 2019 – 1. svátek vánoční
26. prosinec 2019 – 2. svátek vánoční
1. leden 2020 – Nový rok
10. duben 2020 – Velký pátek

12. duben 2020 – Velikonoční neděle
13. duben 2020 – Velikonoční pondělí
1. květen 2020 – 1. máj
21. květen 2020 – Nanebevstoupení Páně
1. červen 2020 – Svatodušní pondělí

Pokud tuto mezinárodní autobusovou linku využijete, přeji Vám příjemnou cestu.

Jiří Šiller

VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
Čtvrteční dopoledne 24. října patřilo v našem městě pietnímu setkání u příležitosti 101. výročí založení Československé republiky, kdy si představitelé města společně s občany města Dubí a žáky dubských škol toto významné výročí připomněli položením květin u pomníku Obětem boje za svobodu.
S projevem k tomuto významnému výročí vystoupil pan starosta, který připomněl, že pojem vlasti patří k těm několika málo pojmům, které nesmíme
zpochybňovat, ale naopak se před ním sklánět s projevem vyjádření úcty a dodal: „Máme krásnou zemi uprostřed evropského kontinentu. Máme to
štěstí, že v ní můžeme žít v době, kdy se nám v zásadě daří, kdy naše životní úroveň a možnosti svobodného rozhodování jsou takové, jako nikdy předtím v celých jejích tisíciletých dějinách nebyly, kdy žijeme v míru se svými sousedy. Chraňme si to. Nebo o tom alespoň někdy trochu přemýšlejme,
třeba v takový den, jako je ten dnešní.“
Právě Památník obětem boje za svobodu, kdy si každoročně připomínáme dobu, kdy byla vyhlášena Československá republika, je tím místem, kde
vzpomínáme na tyto slavné okamžiky našich dějin a s úctou položíme květiny a pokloníme se těm, kteří se dokázali postavit násilí a zlu ve válečných
konfliktech a od těchto statečných lidí se stále můžeme učit občanské cti, odvaze a vlastenectví.
Pietní akt poté vhodně svými vystoupeními doplnili žáci dubských škol, a to verši básníků Viktora Dyka a Jaroslava Seiferta a pod vedením paní
učitelek Kremlové a Machovcové písněmi Náměšť a Hvězda na vrbě a posléze slovenskou lidovou písní Lásko, Bože lásko. V závěru za všechna pěkná
vystoupení dubským školákům poděkoval pan starosta, stejně tak všem, kteří přišli uctít toto významné výročí. Pietní akt byl zakončen státní hymnou České
republiky.
Anna Gürtlerová, Jiří Šiller
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VÝLET ZA POZNÁNÍM
K Mezinárodnímu dni seniorů, který připadá
na 1. října, byl uspořádán výlet pro naše seniory, které jsme pozvali na zámek Nový Hrad
Jimlín. Zámek pocházející ze 13. století prošel
vlastnictvím několika majitelů. Od roku 1947
byla stavba dlouhodobě zanedbána a údržba
i neodborné stavební zásahy se projevily na
mnoha částech zámku až havarijním stavem.
V současné době je majetkem Ústeckého kraje.
Zámek je samostatná příspěvková organizace
Ústeckého kraje a prochází systematickou rekonstrukcí, která je patrná zejména pro návštěvníky,
kteří zámek navštívili před rokem 2012.
Dnes tento zámek nabízí zrekonstruovaný
barokní reprezentační sál, salónky, velký obdiv sklidila zámecká kaple z hudební kruchty, soukromé pokoje východního křídla s malovanými
záklopovými stropy, dámské ložnice, panský salón, jídelnu, knihovnu, salonky, severní chodbu s premonstrátskou celou. V jednom ze salonků je umístěna výstava papírových hradů a zámků a všechny modely věnovala paní učitelka ze ZŠ z Loun. Prostory zámku jsou využívány k bohatému kulturnímu
programu po celý rok.
Velkým přínosem naší návštěvy byli průvodci obou našich skupin, kteří si získali návštěvníky odborným výkladem a velkou ochotou odpovídat
na zvídavé otázky, a to bez ohledu na čas prohlídky.
Počasí výletníkům přálo a po prohlídce zámku všichni využili k občerstvení případně i obědu terasu místní restaurace s příjemnou obsluhou. Výlet
se dle ohlasů vydařil a nyní je před námi pozvánka na kulturní akce spojené s adventním časem, všechny informace najdete na webových stránkách
www.mkzdubi.cz nebo v tomto vydání Dubského zpravodaje.
Anna Gürtlerová, MKZ

DUBSKÝ KOLÁČ
Do Podkrušnohorských domovů sociálních služeb se dne 17. října sjelo 10 družstev z různých
domovů pro seniory, aby změřila své síly při XVIII. ročníku Dubského koláče. Soutěžilo se v devíti
disciplínách, kde se testovaly znalosti soutěžících z oblasti vaření, ale i to, jak šikovně by si v kuchyni
senioři počínali. Disciplíny byly zaměřeny na jemnou motoriku a paměť. Naše soutěž je originální
především tím, že se nejen měří síly v disciplínách, ale každé družstvo přiveze zákusek upečený
hráči v jejich domově. Každý rok je zadání jiné. Letos se pekl zákusek s mákem a byla to výborná
volba. U zákusků hodnotíme nejen chuť, ale i jejich vzhled.
Součástí programu bylo dnes již neodmyslitelné překvapení, které letos zajistila skupina Bolly
Ladies, která nejenže nádherně tančila, ale účastníky i rozhýbala. K odpolední kávě a koláči nám
zahrála kapela Olí, která je v našem domově pravidelným hostem a moc rádi si s nimi vždy zatančíme
a zazpíváme.
Sportovní klání bylo velmi napínavé až do posledního okamžiku. Dvě družstva získala stejný
počet bodů a bylo tedy potřeba zařadit ještě jednu disciplínu, abychom se dozvěděli, kdo vyhrál
a kdo byl druhý. Pořadí bylo tedy následující: první místo v kuchařských soutěžích vybojovalo jedno
z našich družstev, a to z teplického domova U Nových lázní, na druhém místě se umístili soutěžící
z DPS Orlická a třetí místo vybojoval tým ze Senior centra Pohoda.
V hlavní disciplíně, kde se hodnotí jak vzhled, tak i chuť koláče zvítězil koláč z ústeckého domova
pro seniory Severní Terasa, druhé místo si „vypekli“ účastníci z teplického domova U Nových lázní
a třetí místo získal koláč z domova důchodců Chlumec.
Každoročním sponzorem této akce je místní firma, jejíž krásné ručně zdobené talíře se během let
staly neodmyslitelnou součástí celé akce, sponzorsky nám rovněž pomohlo Město Bílina a lékárna
z Krupky.
XVIII. ročník Dubského koláče proběhl hladce, atmosféra byla velmi pohodová, přátelská a já jsem
za to moc ráda. Chtěla bych tedy poděkovat všem, kdo se na přípravách a realizaci podíleli, všem kdo
přijeli, přivezli nádherné, božsky chutnající zákusky a hráli fair. Děkuji a doufám, že se příští rok opět
všichni sejdeme, abychom si užili hezký den plný zábavy a dobré chuti.
Kateřina Zemanová

SENIORCENTRUM POHODA
V úterý 24. září se u nás uskutečnila akce Mezigenerační pohodové hry
s názvem Dva světy. Jelikož se jednalo o otevřenou akci, přivítali jsme zde
děti, studenty, rodiče i seniory z okolí Dubí. Nejdřív nás čekalo přivítání od
paní ředitelky a poté se už smíšené skupiny dětí a seniorů za pomocí mapy
vydaly sbírat razítka na jednotlivá stanoviště, kde je čekaly úkoly jako slalom s vozíčkářem, bosochodník, ergodílny, ruské kuželky, petangue, vědomostní otázky a děti si také měly možnost vyzkoušet, jak se žije seniorům
s handicapem. Spolupráce mezi dětmi a seniory přinesla všem skupinám
nejen odměnu a diplom, ale také úsměv, pochopení i úctu ke stáří. Po vyhlášení výsledků následovalo rytmické cvičení a jóga, kterých si užili všichni,
a to jak z řad dětí, tak i seniorů. A pak už se jedlo, pilo, tancovalo…, a za to vše
děkujeme Místní akční skupině Cínovecko a Ústeckému kraji.
Bc. Pavla Šulcová, sociální pracovnice

5

listopad
lilist
stop
st
opad
op
pad 2019
201
019
9
OCENĚNÍ ZŠ DUBÍ 2
Základní škola v Dubí 2 se zapojila do projektu Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem s názvem Škola pro všechny. V rámci tříletého období usilovala škola o udělení Certifikátu Férová škola.
Nárok na získání měla pouze v případě, že musela splňovat standardy v různých tematických oblastech rovných
příležitostí. Na škole bylo provedeno šetření kolektivem konzultantů, zástupců Ligy lidských práv, kteří měli na
starosti vyhodnocování školní kultury a postojů, podmínky školy materiální, organizační a personální, sledovala
se i praktická část výuky: didaktika, individualizace a hodnocení žáků, vztahy, komunikace a spolupráce s ostatními subjekty ve městě. Důležité pro úspěšné závěry bylo i klima školy a přehlednost a srozumitelnost webových
stránek. V závěrech evaluačního šetření měla škola potvrzenu vysokou úroveň v oblasti rovných příležitostí a škola
se ukázala jako silná v mnoha ohledech – ve velmi dobrém vztahu se zřizovatelem, v pozitivním školním klimatu
a bohatém plánu projektů, v podpoře dětí při přechodu z mateřských škol i na střední školy, ve velmi vysoké úrovni
komunikace uvnitř pedagogického sboru, v projevující se důvěře v rámci kolektivu. Škole se podařilo vybojovat
a získat Certifikát Férová škola pro období let 2019 – 2022. Ocenění na půdě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
slavnostně převzala ředitelka ZŠ Dubí 2 Mgr. Soňa Kosová se svou kolegyní Bc. Leonou Kosovou.
Pedagogický sbor ZŠ Dubí 2

POCITOVÁ MAPA
Město Dubí požádalo naši Základní školu Dubí 2
a další instituce o vyplnění tzv. „pocitové mapy
města“. Náš úkol spočíval v tom, že jsme společně
s dětmi označovali v Dubí ta místa, která máme
rádi, která přímo milujeme, která nás moc nezajímají, anebo naopak ta místa, která rádi nemáme nebo se jich dokonce bojíme. Dětem se úkol
moc líbil, vyprávěli jsme si u označování historky
s místy spojené. Někteří žáci zjistili, že nejsou sami,
kteří se některých částí bojí nebo je nemají rádi.
Úkol jsme spojili s poznáváním města Dubí a jeho
částí. Děkujeme panu Liboru Kudrnovi z Místní
akční skupiny Cínovecko za zpestření dopoledne.
Bc. Leona Kosová

VÝLET NA ZÁMEK PLOSKOVICE
I v tomto školním roce jsme si rádi s dětmi ze školní družiny zpestřili podzimní odpoledne v podobě výletu
a zamířili na zámek Ploskovice. Vydali jsme se za velkým dobrodružstvím do „Země snů“. Na zámku byl pro
děti připravený pestrý, napínavý a bezprostředně legrační program. Děti zachraňovaly princeznu Vločku
ze spárů černokněžníka Loužičky a plnily mnoho dalších zapeklitých úkolů, které zdárně splnily. Dále jsme
měli možnost prohlédnout si prostory zámku i jeho přilehlé zahrady, kde nás vítali zámečtí pávi. Doufáme,
že v brzké době zámek opět navštívíme.
Za kolektiv Veronika Mráčková, ZŠ Dubí 1

ZÁLOŽKA DO KNIHY
Letos se již po posedmé zapojujeme do mezinárodního projektu Knihovny Jiřího Mahena v Brně
s názvem Záložka do knihy spojuje školy: Čtu, čteš,
čteme. Projekt již desátým rokem spojuje české
a slovenské základní školy a podněcuje děti k četbě knih. Každý rok se do projektu zapojuje kolem
tisícovky škol ze Slovenska a asi 300 škol z České
republiky. Tento projekt má podpořit čtenářství
mezi dětmi na základních školách a umožnit i mezinárodní spolupráci a výměnu zkušeností mezi
školami. Proto se partnerskými školami stávají vždy
školy podobné velikosti. Tentokráte se naší partnerskou školou stala ZŠ v Hliníku nad Hronom, která
se nachází na středním Slovensku, v Banskobystrickém kraji. Tématem při tvorbě záložek bylo motto:
"List za listem". Do tvorby se zapojily děti z prvního i druhého stupně naší školy. Záložky jsme poslali na Slovensko koncem října, kdy také byl celý projekt vyhodnocen. Doufejme, že si s nimi opravdu děti založí nějakou pěknou knihu, kterou si ve volném čase s chutí přečtou. Hodnocení a fotografie z projektu uveřejní Knihovna
Jiřího Mahena v Brně na svých webových stránkách (htp://www.kjm.cz).
Mgr. Marie Hůlková, ZŠ Dubí 2
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PŘIVÍTÁNÍ PODZIMU V ZŠ DUBÍ 2
Na 1. stupni ZŠ Dubí 2 jsme přivítali nové roční období podzimními dílničkami a pouštěním draků. Děti si vyzkoušely svoji zručnost a fantazii tvořením
různých symbolů podzimu. Vyrobily si šneka, houbičku, ježečka, dráčka z papíru, nabarvily si kaštany, které poté ozdobily veselými obličeji. Taktéž si
vyzkoušely svoji znalost přírodnin poznáváním například listů stromů. Na závěr akce jsme šli pouštět draky na louku za školu.
Potěšilo nás, že přišlo velké množství dětí a rodičů. Všichni s námi s radostí, v pohodě a v klidu sdíleli společný mimoškolní čas. Děkujeme všem za
účast a budeme se těšit na další příjemná setkávání.
Mgr. Lucie Tuháčková, ZŠ Dubí 2

ŠKOLNÍ PARLAMENT ZŠ DUBÍ 1
I letos byla zahájena činnost školního parlamentu a jeho zástupci mají
za sebou již druhé zasedání. Během měsíce září byli voleni dva zástupci
jednotlivých tříd, jež si později sami zvolili svého předsedu a místopředsedu. Parlament funguje jako prostor pro zapojení žáků do života školy.
Žáci přichází prostřednictvím svých zástupců s návrhy či podněty týkající
se chodu školy či školní jídelny. Cílem je zlepšení vzájemné spolupráce
mezi žáky, jednotlivými ročníky a učiteli.
Bc. Monika Beer, ZŠ Dubí 1

ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ DUBÍ 2
Začátek školního roku už je za námi a my, noví žáčci školy, už jsme si
zvykli na novou práci ve škole a už se těšíme, co nového se naučíme. Už
jsme i pozvali naše rodiče, abychom jim ukázali, co nového již umíme
a zarecitovali jsme jim pár říkanek. V tomto roce za námi začal chodit
na praxi student Michal Janulík, který se také brzy stane vychovatelem,
a máme ho moc rádi. Připravuje pro nás úkoly z výtvarné, hudební či tělesné výchovy nebo nám čte pohádky. Podzim je pro nás plný pilné práce.
Zhlédli jsme vystoupení kytaristy Pavla Strůny, namalovali jsme si draky
a teď nás čeká zdobení dýní. Čas rychle uplynul a z nás se stali opravdoví
školáci a kamarádi.
Žáci 1. oddělení a paní vychovatelka Hlavatá

BURZA NÁPADŮ ŠKOLNÍCH ČTENÁŘSKÝCH KLUBŮ PRO DRUHÝ SUPEŇ ZŠ DUBÍ 1
Ve středu 9. října proběhla v Praze Burza nápadů Školních čtenářských klubů pro druhý stupeň
ZŠ. Za čtenářský klub při ZŠ Dubí 1 se jako lektorky účastnily manažerky Mgr. Adéla Hufová
a Mgr. Markéta Vágnerová. Mohly tak zúročit a předat své tříleté zkušenosti s vedením čtenářského klubu. Jejich lekce "Straka v říši entropie" zaměřená na bajky byla postavena na práci
s ukázkou z audioknihy. Účastníci dílny se tak mohli seznámit se způsoby, jak různě lze pracovat
s literárním textem. Nechyběly ani další tipy a nápady. Všechny aktivity byly postavené tak, že si
je přítomní mohli na vlastní kůži vyzkoušet, což velmi ocenili. Na závěr byl prostor pro dotazy
a zpětnou vazbu. Atmosféra dílny a celé Burzy nápadů byla velmi tvůrčí a pozitivní a manažerky čtenářského klubu při ZŠ Dubí 1 mohly odjet s dobrým pocitem, že jejich práce měla smysl.
Mgr. Markéta Vágnerová, Mgr. Adéla Hufová, ZŠ Dubí 1
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Z MŠ KŘEMÍLEK...
Dva světy aneb Mezigenerační
pohodové hry
V úterý 24. září se v Seniorcentru Pohoda konaly
mezigenerační pohodové hry ,,Dva světy“, jichž se
účastnily také děti z Mateřské školy U Křemílka. Po
vytvoření smíšených skupin dětí a seniorů se vydali
všichni za pomoci mapky, která je provázela celým
hracím dopolednem, sbírat razítka na jednotlivá
stanoviště, kde je čekaly úkoly, jako byl slalom mezi
kuželkami s vozíčkářem, ruské kuželky, bosochodník,
petangue a ergo dílny. Děti si společně se seniory
také zacvičily jógu a zatančily. Vzájemná spolupráce mezi dětmi a seniory přinesla oběma skupinám
nejen sladkou odměnu ve formě medaile, ale také
diplom za své splněné úkoly. Během těchto her tak
došlo k propojení dvou světů, a to světa seniorů
a světa dětí a připomenutí vzájemné úcty a respektu
ke stáří.

Bramborové hrátky u Vochomůrků
Počátkem října se sešli rodiče s dětmi ze třídy
Vochomůrků, aby společně přivítali příchod podzimu. Děti si společně s rodiči nejdříve zasoutěžily, aby si všichni protáhli své tělo a pak už šupky
k vyrábění z brambor. Z nich samotných, ale i z listů a jiného přírodního materiálu tak začaly vznikat
ježečkové různých velikostí a tvarů. Nesměla však
také chybět naše kamarádka stonožka Božka, která
nám nyní zdobí naší školní zahradu. Děti a rodiče si
spolu užili spoustu legrace a těší se již na další společně prožité chvíle.

Křemílkovská drakiáda
Každým rokem v tomto podzimním období,
a nebylo tomu jinak ani letos, se na louce pod
Kudrákem sešli rodiče se svými dětmi a kamarády,
aby si pustili svoje dráčky. Vítr nám sice moc nefoukal, ale i tak se papíroví, igelitoví a látkoví draci
vznášeli povětřím. Za své výkony si děti odnesly
medaile se symbolem draka a také sladkou odměnu. Prožili jsme tak s rodiči a našimi dětmi krásné
slunečné odpoledne.
Kolektiv MŠ U Křemílka

Z MŠ CIBULÁČEK...
O pyšné žirafě
V úterý 17. září jsme v naší školce přivítali první divadlo v tomto školním roce. Přijelo za námi divadlo
Matýsek s pohádkou „O pyšné žirafě Natálce“. Děj příběhu byl velice poutavý s krásnými maňásky, kostýmy
a rekvizitami. Celý příběh byl protkán hudbou a chytlavými písničkami. Příběh o pyšné žirafě přinesl dětem
ponaučení o tom, že kdo se nad ostatními povyšuje,
může nakonec zůstat sám. Během celého vystoupení
děti pozorně příběh sledovaly a zároveň se zapojovaly
do děje. První divadelní představení bylo tak pro nové
i stávající děti příjemným kulturním zážitkem a všechny
si ho patřičně užily.
Jitka Petráčková, MŠ Cibuláček

Solná jeskyně
V pondělí 30. září jsme se s dětmi vydali do solné jeskyně na první ozdravný pobyt pro posílení
našich plic. Jako každým rokem nás čeká 10 návštěv se
45 minutovou ozdravnou kúrou v jeskyni, kde budeme
s dětmi inhalovat slaný vzduch a budeme si připadat
jako u moře. Děti si užijí nejen hry se solnými krystaly,
ale k dispozici je jim po dobu čekání krásná prostorná
herna s průlezkami a spoustou hraček. První návštěva se vydařila a my se již těšíme na pokračování další
pondělí.
Kateřina Kazdová, MŠ Cibuláček
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PODZIM V ZUŠ DUBÍ
Školní rok začal krásně, a to naším výletem do Prahy, ale potom nás už čekaly naše milé pracovní záležitosti:
27. 9. vystoupení žáků s paní učitelkou Z. Ladovou při příležitosti slavnostního zakončení výstavy obrazů pana Kristiana Jurky v Beuronské kapli vedle
Gymnázia v Teplicích;
2. 10. vernisáž výstavy prací žáků našeho výtvarného oddělení v Galerii v Bílině při příležitosti 90. výročí založení České hudební školy tamtéž (instalace
paní uč. J. Linhartová);
5. 10. první sobotní setkání již 6. běhu Experimentální nauky pro starší a pokročilé (jedná se o dvouletý cyklus seminářů s náměty z dějin umění, které
připravuje E. Valtová);
9. 10. se sešla plenární chůze Spolku rodičů a přátel ZUŠ Dubí, po které hned následoval První letošní veřejný koncert;
18. října byla zahájena v teplickém FOKUS CAFÉ letos již druhá výstava prací našeho výtvarného oddělení, která potrvá až do 15. ledna 2020
(ped. J. Linhartová, hudba při vernisáži Z. Ladová se žáky);
19. 10. vystoupili na jevišti divadla v Bílině žáci ZUŠ Dubí Rebeka Ladová (zobcová flétna), Solomiya Erin Komendant (klavír) a Šimon Flesar (bicí souprava),
koncertu, který byl rovněž věnován 90. výročí bílinské školy, se zúčastnili žáci všech pěti ZUŠ teplického okresu;
paní učitelka H. Bujnovská již začala s nácvikem nové hudební pohádky, která bude předvedena dětem z mateřských škol.
Takže v ZUŠ se nenudíme a přejeme si, aby nám vydržela síla a chuť do další práce.
Eva Valtová, řeitelka. ZUŠ Dubí

POZVÁNKA NA VÝSTAVU VÁNOČNÍCH OZDOB
Vážení návštěvníci,
srdečně Vás zveme na výstavu „Vánoční ozdoby z Jičína“, na níž budete moci zhlédnout ručně
foukané a dekorované výrobky, které se vyváží do celého světa. Nabízeny jsou v téměř šestnácti
tisících dekorech a šesti stech barevných odstínech. Výrobce těchto ozdob u nás v Čechách navazuje na dlouholetou tradici výroby a mj. zhotovil vánoční ozdoby také pro Nadaci Dagmar a Václava
Havlových VIZE 97, díky níž byli obdarováni Jeho královská Výsost Sir Charles Princ z Walesu, paní
Hillary Rodham Clinton, Její Veličenstvo belgická královna Paola či král Albert II.
Část výstavy bude věnována i sběratelským kolekcím vánočních ozdob, jejichž autorkami jsou
paní Milada Myslbeková, pravnučka Josefa Václava Myslbeka, a paní Jarmila Mucha Plocková, vnučka Alfonse Muchy. Tyto unikátní kolekce se prodávají každý rok v limitovaném počtu.
Výstavu si budete moci prohlédnout v Domě porcelánu s modrou krví od 25. listopadu 2019 až
do 25. ledna 2020. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Marie Davidová, Mgr. Jana Tanzmannová a Martina Vlková

DUBÍ POMÁHÁ FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ...
Pět zelených kontejnerů v Dubí má na sobě obrázek klokana, aby bylo zřejmé, že jejich využití
podpoří děti v zařízeních Fondu ohrožených dětí. Ty na patnácti místech v republice s celkovou
kapacitou 322 míst dostanou péči, která je alternativou ústavního umístění, nicméně jejich financování ze strany státu nestačí. Kromě materiální podpory proto projekt KlokTex.cz přispívá z každého
kilogramu odevzdaného materiálu částkou 1,- Kč přímo na transparentní účet FOD.
Toho se dá dosáhnout jen v případě, že odevzdané oděvy, textil, spárované boty, kabelky, hračky
a další jsou v dobrém stavu. Nedá se už dále využít poškozené, vlhké nebo znečištěné oblečení, je
vhodné zvážit, jaká část už patří do směsného odpadu, aby nezabírala místo pro použitelné kilogramy. Umístění do igelitové tašky nebo pytle také zaručí, že nedojde k dalšímu poškození nebo
znečištění.
Díky podpoře Města má tak každý příležitost přispět k ekologické recyklaci a v tomto případě
také podpořit konkrétní charitativní projekt. Celkem už kontejnery s klokánkem přinesly dětem
pěkných 1 067 848,- korun a za to všem občanům, kteří přispívají do těchto kontejnerů, patří velký
dík. Pojďme společně tuto částku i nadále zvyšovat. Děkujeme všem.
Tým projektu www.KlokTex.cz.
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LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Lampiony opět rozzářily Dubí…
A než se jeden nadál, opět je tu podzimní čas… I tak by se dalo začít s popisem toho, co předcházelo dlouhé a tentokráte nezvykle zdlouhavé
a náročné přípravě dalšího, již 16. ročníku Dubského lampionového průvodu. Jak jinak, lidský faktor opět nezklamal…
Ale díky vytrénovanosti a obrněnosti vůči všelijakému dění se podařilo, a tak jsme se mohli všichni sejít v sobotu 19. října v půl sedmé večer na
Školním náměstí v Dubí na pomyslné startovní čáře. Opětovně se tu seběhlo mnoho jak místních, tak i přespolních příznivců této podzimní akce. Mezi
pořadateli se šuškalo o počtu 400 až 500 účastníků. Tradičně organizátoři rozdávali dětem nejen dubský perníček se symbolem lampionu a rokem
konání, ale i svítící tyčinky, aby se průvod ještě více rozzářil.
Těsně před tři čtvrtě na sedm se dal za hřmotu bubnu bubeníka Míry průvod do pohybu. Samo sebou v čele s diodami Jany Stammové. Trasa byla
stejná jako v minulých ročnících, a tak jsme bezpečně, za asistence městské policie, prošli kolem Čtyřlístku, minuli porcelánku a kolem cvičáku zamířili
do cíle průvodu, který byl pod Kudrákem. Průvod zde přivítala hudbou a zpěvem skupina „8 vteřin“. Svou dovednost ovládání nejen diod, ale i ohně,
předvedla ve svém vystoupení Janička Stammová. A po chvilce, kterou divákům zpříjemnila kapela, se již nebe nad Dubím rozzářilo nádherným ohňostrojem. Po celou akci byla možnost zakoupit si něco dobrého na zoubek a samozřejmě to i řádně zapít dobrým mokem.
Snad jedinou chybičkou, poprvé za šestnáct let pořádání lampioňáku, byla absence stanu a sezení. Jak jsem již uvedl, organizátoři chtěli, ale lidský
faktor okolí však selhal. Příští rok se s tím ale popereme a sezení seženeme. Tak snad nám to pro letošek prominete.
Na samý závěr mi dovolte poděkovat všem, bez kterých by se lampionový průvod neuskutečnil. Prvotně všem sponzorům, Městské policii Dubí za
asistenci, za perníčky paní Horčičkové, bubeníkovi Mírovi, Janě Stammové za diodovou a ohnivou show, kapele „8 vteřin“, panu Zachardovi za ohňostroj, Zděňkovi Veřtatovi a kolektivu za zázemí, úplně všem spoluorganizátorům za jejich pomoc a v neposlední řadě Vám všem za to, že jste přišli.
Tomáš Zíka, zastupitel města Dubí

MOLDAVSKÁ DRÁHA
Moldavská dráha získává podporu i v Evropském parlamentu
Města Dubí a Litvínov patří k tradičním podporovatelům zachování a rozvoje provozu na Moldavské dráze, oblíbené trati, která je vedena z Mostu a Litvínova směrem na Osek, Dubí až do Moldavy v Krušných horách. Již rok je na historické trati na Moldavu nově zavedeno také přímé vlakové spojení z Ústí nad Labem
a Teplic. Tato více než 130 letá železnice, zvaná rovněž "Teplický Semmering", směřovala původně až do "stříbrného" města Freiberg, aby zajišťovala dodávky severočeského
hnědého uhlí pro tamní hutě. Už od konce 19. století až do dnešních dnů si tuto trať,
patřící k nejkrásnějším v Čechách, oblíbili turisté celoročně směřující do Krušných hor.
Od roku 1945 končí koleje Moldavské dráhy na česko-německé státní hranici. Na historické trati chybí cca 8 km kolejí na saské straně, mezi Moldavou a Holzhau. Již tři desítky
let probíhají diskuse o možnostech znovuzprovoznění dráhy z Mostu až do Freibergu.
Od roku 2015 se scházejí zástupci měst, obcí a dalších regionálních institucí
z obou stran hranice při společných jednáních, jejichž cílem je chybějící úsek na historické trati překonat. Na pozvání Českojiřetínského spolku, který je koordinátorem české
zájmové skupiny "Moldavská dráha", navštívil náš region poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský. V litvínovském zámku jej přivítala starostka Kamila Bláhová.
"Můj pradědeček pracoval v mosteckých dolech, odkud bylo uhlí vyváženo po trati do
Saska," řekl v úvodu jednání evropský poslanec o svém vztahu k Moldavské dráze. Spolu se starostou města Dubí Petrem Pípalem, místostarostkou Moldavy Evou Kardovou
a místostarostou Freibergu Stevem Ittershagenem pak hovořil o dosavadních snahách
o překonání chybějícího úseku mezi Moldavou a Holzhau. "Podle mého názoru neexistuje v současnosti česko-německý projekt, který by byl lépe připraven," komentoval iniciativu měst a obcí Tomáš Zdechovský. "Z úrovně Evropského parlamentu jsem připraven pomoci hledat zdroje pro financování
dostavby trati," uvedl poslanec Zdechovský.
Starosta Dubí, Petr Pípal, shrnul aktivity z dřívějších let, které v roce 2009 směřovaly k podpisu mezivládního deklarace ke znovupropojení tratí.
K podpisu deklarace však z důvodu rozpadu tehdejší české vlády nedošlo. Dubský starosta rovněž komentoval aktuálně probíhající přípravy dobývání
lithia v Krušných horách jako příležitost pro rekonstrukci trati za účelem dopravy suroviny do místa jejího dalšího zpracování. "Jak z pozice poslance
Evropského parlamentu, tak jako řadový občan se hlásím k výzvě ke znovuprojednání mezinárodní deklarace ministerstev dopravy České republiky
a Svobodného státu Sasko z roku 2008, která je potřebným krokem pro úspěšné završení snah měst, obcí a široké řady regionálních institucí k dostavbě
historické trati mezi Mostem a Freibergem," uzavřel Tomáš Zdechovský.
Ing. Petr Fišer, Českojiřetínský spolek
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MISTROVSTVÍ SVĚTA JUNIORŮ V MUAYTHAI 2019
Město Antalya v Turecku hostilo od 28. září do 6. října Mistrovství světa juniorů a česká Muaythai
Asociace poslala do bojů o cenné kovy rekordních 15 mladých nadějí, které se v pyramidách utkaly
o cenné kovy. Osm z nich je pak z našeho dubského klubu Leonidas. Tolik účastníků jsme ještě nikdy
na juniorském mistrovství neměli, a proto můžeme sledovat výrazný posun asociace v práci s mládeží.
Česká republika skončila celkově na 15. místě. Titul Mistra světa si přivezl Pavel Vostatek (63,5 kg; věková kategorie 12 - 13 let), dále pak ve stejné věkové kategorii i Viktorie Jílková (44 kg), ta svoje soupeřky
doslova přejela a byla vyznamenána nejlepší bojovnicí šampionátu. Vicemistrem světa se podruhé za
sebou stává Tobiaš Barták (54 kg; věková kategorie 14 - 15 let). Vyřadil Moldavana a Iráčana a ve finále
po tuhém boji pak prohrál s ukrajinským reprezentantem. Poslední medailistkou byla Nicol Černá,
kterou v semifinále vyřadila zkušená domácí reprezentantka.
Tomáš Barták (57 kg) i přes velkou snahu byl vyřazen domácím finalistou, který poznal hořkost
prohry poprvé ve finále. Alan Homič (32 kg) se utkal se zkušeným Britem, který Alana do semifinále
nepustil. Lukáš Klaška (60 kg) si nejprve poradil s Libanoncem, ovšem cestu do semifinále mu překazil Američan. Jiří Novák (51 kg) prošel přes Mongola a cestu za medailí mu překazil ruský reprezentant. Matěj Šimůnek (34 kg) i přes urputný boj a neuvěřitelné tempo zápasu neprošel přes domácího
borce a sen o medaili se mu také rozplynul. David Štajnc (67 kg) se setkal se zkušeným Bělorusem, ale
ten také v těsném zápase vyřazuje Davida z bojů o cenné kovy. Šimon Verner (42 kg) zase změřil sílu
s iráckým chlapcem a výhra mu jen o kousek utekla. Jana Škáchová (57 kg) si nechala medailový
sen sebrat zkušenou Belgičankou. Alžběta Žilková (54 kg) pak nestačila na britskou reprezentantku.
Arsenij Dunajev (48 kg) byl vyřazen zápasníkem z Thajska. Martin Petráš (63,5 kg) pak peruánským boxerem. Tak se bohužel nedokázali probojovat na medailové pozice, i když některé zápasy nám utekly
jen – jak se říká – „o fous“.
Dále se pak soutěžilo ve starém stylu Muay Boran, kde titul mistra světa 2018 z Bangkoku obhajovala dvojice mladíků Matěj Šimůnek a Šimon Verner a tento rok se jim v turecké Antalyi podařilo titul
obhájit a stali se mistry světa v Muay Boran i na rok 2019.
Samozřejmě trenérský doprovod, Jaroslav Hodina, Ladislav Horejš, Jiří Mejstřík a Lukáš Jílek nezahálel a o závodníky se pečlivě staral po celou dobu turnaje. Všichni měli dvě tréninkové jednotky za den,
kde se trénovalo venku na hřišti, pláži i ve vodě. Kdo z dětí právě nezápasil, ten fandil a našich 15 mladých se ve fandění vyrovnalo i 50 Američanům, potom si jistě dovedete představit tu skvělou atmosféru. Zajímavé zpestření pak zajistila IFMA, kdy jeden den měly společný trénink všechny zúčastněné
státy, což byl pro děti, ale i pro trenéry zážitek. Do České republiky jsme dovezli 2x zlato, 1x stříbro,
1x bronz, pohár za nejlepší bojovnici a titul mistra světa v Muay Boran, což si myslím je úspěch pro
Českou muaythai scénu. Teď se naši mladí thajboxeři budou připravovat na MS 2020, které bude hostit
Malajsie. Poděkovaní patří hlavně asociaci C.M.T.A a prezidentu Petru Ottichovi. Rád bych ještě zmínil,
že přípravu dubských chlapců a dívek dotuje Ústecký kraj, Město Dubí, Statutární město Teplice, Obec
Proboštov, Město Osek a další sponzoři, jimž patří velké poděkování. Nemohu také zapomenout, že
o chlapce a dívky se po zdravotní stránce stará paní Jana Šimonová a jedno nestátní zdravotnické
zařízení z Teplic.
Ladislav Horejš, Leonidas Gym Muay Thai Dubí
Foto: Czechfighter.cz

DUBÍ NEZNÁMÉ XXI
V červenci 2019 byla zapsána na seznam světového dědictví UNESCO Hornická krajina Krušnohoří,
která zahrnuje 22 lokalit, 5 v České republice a 17 v Sasku. Ačkoliv se mezi zapsanými památkami
nachází německý Zinnwald, český Cínovec byste i přes velké množství hornických památek hledali
v seznamu marně. Hornickým stopám na Předním Cínovci, Loupežném vrchu a v Jezerním dole se
seriál Dubí neznámé již věnoval, a proto dnes zaměříme pozornost na Zadní Cínovec.
První písemnou zmínku o obci v roce 1378 připomíná malý hornický pomníček v podobě vozíku na
kolejnici před č. p. 303. Hlavní dominantou, která dokládá dřívější prosperitu, je bezesporu barokní
kostel Nanebevzetí Panny Marie z let 1728 - 1732, který v současnosti prochází renovací. Interiér zdobí
rokoková výmalba od V. Roitha z Kadaně pocházející z roku 1792. V obci se zachovala celá řada typických krušnohorských stavení, z nichž č. p. 42 a 38 jsou chráněny jako kulturní památky. Bohužel
druhé zmíněné stavení z 19. století, které sloužilo i jako hostinec, se dnes nachází v neutěšeném stavu.
Pozorný návštěvník si všimne i několika drobných sakrálních památek a válečných pomníků. Těžbu na
Cínovci dnes připomíná celá řada propadů a ohraničených míst bývalých těžních jam. Přímo u hranice
se mezi keři ukrývá ohraničený prostor, kde bývala těžní jáma Petri, ale bohužel původní tabulka už
zmizela. Nejvýznamnějším byl tzv. Militärsacht, pozdější Cínovec I., kde za první světové války pracovali převážně zajatci z Francie, Ruska a Itálie. Nejhůře podmínky snášeli italští zajatci, kteří jsou pohřbeni
na cínoveckém hřbitově. Po válce těžba klesala, až se roku 1931 zastavila úplně. Po záboru pohraničí v roce 1938 byla těžba obnovena a za války na Cínovci
pracovali váleční zajatci. Někteří byli z bystřického pracovního tábora Stalag IV-C. Francouzi byli internováni v hájovně na Sedmihůrkách, další dva tábory
byly určeny pro Rusy a Poláky a po vystoupení Itálie z války se mezi nimi objevili i Italové. Pracovali zde také Češi a Belgičané. Po válce důl připadl pod
správu Rudných dolů Příbram. V té době se na Cínovci těžil a získával cín, wolfram, vizmut, molybden, niob, tantal, rubidium, cesium, lithium a další kovy.
Důl Cínovec I ukončil těžbu v roce 1978. V té době již probíhala výstavba nového dolu Cínovec II, který dosahoval hloubky 339 metrů. Se starým dolem byl
v podzemí propojen, a proto musel být starý důl prohlouben na 318 metrů. Ze závodu Cínovec I se nadále využívala modernizovaná úpravna. Nový důl
zahájil činnost v roce 1980 a svou činnost ukončil v roce 1990. Samotné budovy dolů Cínovec I a Cínovec II byly zbourány a poslední vytěžený vozík, který
připomínal ukončení těžby na Cínovci, zmizel v 90. letech neznámo kam. Na místě dolu Cínovec I zůstaly pouze stožáry, ohraničené místo těžní jámy a dva
einmannbunkry, malé prefabrikované pevnostní stavby, které vznikly v letech 1939 – 1945. Po odstranění budov byl na místě umístěn kámen s pamětní
deskou, který připomíná důl Cínovec I a ukončení těžby na Cínovci. Vedle budovy bývalé školy se dochovala tzv. školní štola (Lehrstollen), která vznikla roku
1943, což připomíná letopočet s kladívky na vstupním portálu.
Němým svědkem všech událostí byl hraniční buk, který byl údajně vysazen roku 1537. Původní strom začal odumírat po druhé světové válce a úplný konec
stromu způsobil úder blesku v 70. letech minulého století. Za 440 let pod ním údajně odpočíval sám Napoleon Bonaparte, kolem procházel císař Josef II.,
básník Johann Wolfgang Goethe, německá vojska či sovětská armáda. Na místě byl v roce 2007 vysazen jeho následovník a po suchách v roce 2018 nový
strom, u kterého se konají každoroční Slavnosti hraničního buku. Okolo něj prochází příhraniční naučná stezka, která spojuje hornické lokality na české
a německé straně. Snad dojde k oživení hornických památek stejně jako za hranicí.
Ing. Jiří Kašpar
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VZPOMÍNKY
Dne 15. listopadu by své 85. narozeniny
oslavila paní Dobroslava Větrovcová
z Dubí 1.
Stálee vzp
vzpomínají
pomínají ssyn Jiří s rodinou,
vnuk
vn Jiří s rodinou
vnučka
a vn
nučka Marie s rodinou.

Dne.18.listopadu vzpomeneme již
8. výročí úmrtí
paní Anny Jokelové.
S láskou vzpomíná manžel Luděk,
děti Luděk, Jan, František,Jarmila,
snacha Alenka, vnoučata Jakub,Barborka,
Jarmilka, Evička,Alois,Natálka
a da
další příbuzní.

INZERCE
Střední škola

Pro lokalitu Dubí
jsme posílili náš vysílací bod o novou technologii
a můžeme v této lokalitě nabídnout vyšší rychlost internetu.
Proto Vám nabízíme náš nový a výhodný tarif PRÉMIUM.
Pro bližší info volejte na tel. číslo: 417 717 718,
nebo se podívejte na naše webové stránky www.dslone.cz

stavební a strojní Teplice,
pracoviště Krupka,
nabízí ve školním roce
2020 – 2021 tyto obory:
čtyřletý maturitní obor zakončený maturitní zkouškou
26-41-M/01 – Elektrotechnika
učební (tříleté učební obory)
23-56-H/01 - Obráběč kovů (možnost stipendia)
26-51-H/01 - Elektrikář (možnost stipendia)
23-51-E/01 - Strojírenské práce
Nabídku dalších učebních oborů naší školy na pracovištích
v Teplicích a v Duchcově najdete na: http://www.sssstp.cz
Telefonický kontakt: +420 417 861 407

Vykupujeme plakáty
vzniklé před rokem 1989
(filmové, propagační, divadelní, výstavní,
reklamní, turistické, sportovní, hudební a další).
Bližší informace na telef. kontaktu:
608 300 432,
ev. mailové adrese:
pavel.rajcan@kinoaero.cz

Sháním v Dubí RD se zahradou
nebo pozemek.
Pouze za rozumnou cenu.
Telefonický kontakt:
774 879 740

Sháním v Dubí byt 2+1 nebo 3+1,
ideálně pod lázněmi,
původní stav nevadí.
Telefonický kontakt:
702 534 605

Koupím funkční video video přehrávač
nebo
hledám, kdo převede videokazety na
DVD?
Telef. kontakt: 739 568 768

OZNÁMENÍ
Knihovna oznamuje svým čtenářům,
že z organizačních a provozních důvodů bude každý čtvrtek do konce tohoto roku
otevřena jen do 15:00 hodin.
Za pochopení děkuje H. Paurová, knihovnice

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.
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