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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
další čtyři týdny v letošním kalendáři jsou již minulostí a já se Vám
opět hlásím na stránkách našeho Zpravodaje, abych Vás pozdravil a předal informace o všem podstatném, co tato doba našemu
městu přinesla. Především jsme již definitivně vstoupili do jarního období, v příštím týdnu oslavíme velikonoční svátky, které si
rovněž s dobrou jarní pohodou spojujeme.
 Na počátku minulého měsíce jsme měli možnost v našem
městě přivítat vzácného hosta, a to paní Dagmar Havlovou, která
byla hostem vernisáže naší další „filmové“ výstavy, které se v našem městě staly pěknou tradicí. Vy, kteří jste přijali ve středeční
večer 6. března pozvání do Domu porcelánu s modrou krví, mně
jistě dáte za pravdu, že jsme opět po roce měli možnost prožít
velice pěkný večer ve společnosti významné herečky, jejíž role
v českých filmech nás stále baví a přináší radost. Ve společnosti
paní Havlové jsme prožili skutečně výjimečný večer, zavzpomínala
nejen na natáčení stále oblíbených filmů, na své sepětí s Divadlem
na Vinohradech v Praze, ale i na období, kdy byla první dámou
České republiky. Myslím, že jménem nás všech, kteří jsme měli
možnost v její blízkosti strávit příjemné chvíle, mohu paní Havlové
poděkovat, že mezi svými povinnostmi a spoustou dalších pozvání byla hostem právě v našem městě a zahájila nám vlastně „svou“
výstavu, kterou jsme jí chtěli poděkovat za její hereckou práci.
 Rovněž velice vydařenou akcí byl Reprezentační ples města
Dubí, jehož jsem se poprvé v letošním roce kvůli poměrně náhlé zdravotní indispozici nemohl zúčastnit, úplně jsem ztratil hlas
a trpěl jsem silnými záchvaty kašle, ale podle informací, které
mám, tak na plese panovala velice dobrá pohoda, velmi úspěšné bylo vystoupení hlavního hosta večera, jímž byl zpěvák
Petr Kotvald a téměř všichni si s ním na tanečním parketu připomněli všechny jeho hity. Jsem rád, že se nám již před 13 lety
podařilo obnovit tuto tradici reprezentačních plesů a že tyto
plesy získaly své pevné místo v našem kulturním kalendáři.
 V závěru minulého měsíce jsem se rovněž rád sešel s našimi
učiteli u příležitosti jejich svátku, abych jim s malým dárkem poděkoval za jejich nezastupitelnou práci a informoval je o všem, co
v našem městě souvisí se školstvím, s našimi plány do budoucnosti vzdálenější, ale i o záměrech v měsících následujících. Jsem rád,
že i tato setkání se stala v našem městě tradicí, protože pedagogové si takové poděkování skutečně zaslouží.
 Minulý měsíc svou schůzi rovněž mělo Zastupitelstvo města Dubí, která se konala ve středu 20. března. V jejím úvodu jsme
nejprve projednali a posléze rozhodli svými usneseními o řadě
materiálů majetkoprávní povahy, zejména se jednalo o zveřejnění
záměrů prodeje pozemků, ve věci jednoho pozemku jsme rovněž
rozhodli o jeho prodeji. Naším souhlasným stanoviskem jsme
formou rozpočtového opatření přijali do rozpočtu města další
část dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost, která je
určena pro financování projektu Města Dubí „Šance pro každého“.
Poměrně zásadním bodem, o němž jsme vedli vcelku rozsáhlou
diskusi, se týkal žádostí o poskytnutí individuálních neinvestičních
dotací, které se každoročně přijímají od žadatelů, jimiž jsou např.
sportovní kluby, zájmové spolky či kroužky, ale i samotní občané. Já osobně v případě podpory sportu zastávám jednoznačné
stanovisko, pokud neopravíme ihned chodník, tak se nic zásadního nestane, opraví se později. Pokud však nepodpoříme sportovní
spolky a dopustíme jejich rozklad a zánik z důvodu nedostatku
financí, tak se je již nikdy nepodaří dát dohromady, protože zde
ztratíme důležitý lidský potenciál, a ten je nenahraditelný. Zejména takové dotace, jimiž přispíváme na sportovní život, a to hlavně
na sportovní život dětí a mládeže jsou naprosto nezastupitelné.
Třebaže se jedná o nemalé částky, tak v jejich uvolnění vidím
přínos, protože sportovní život je jednou z priorit našeho města,
na které jsme se společně se zastupiteli shodli, ale především jsme
rádi, že sportovní kluby věnují velkou pozornost dětem a mládeži. Pokud bychom dopustili nenalezení shody na jejich podpoře,
velmi bychom tak přispěli k nežádoucímu důsledku takového rozhodnutí, jímž by mohl být již zmíněný rozpad klubu a ten by se už
nikdy nedokázal scelit a dále dobře fungovat. Proto vidím přidělené dotace zejména do sportu jako skutečně přínosné, ale stejně
tak do spolkového života a do zájmových kroužků. Finanční odbor velmi bdí nad jejich použitím ve vztahu k účelovosti a stejně
tak následná kontrola jejich vyúčtování je velmi precizní. Myslím,
že jsme všichni rádi, že zejména děti nacházejí ve sportu či jiných
volnočasových aktivitách svůj zájem a netráví většinu svého
volného času např. u počítačů, ale sportovní činností přispívají
- což myslím, že potvrdí každý lékař - zdravému vývoji a fyzické
kondici. Ve vztahu k našim mateřským a základním školám jsme
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svým rozhodnutím naplnili zákonnou povinnost, kterou nám
předepisuje školský zákon, kdy jsme schválením obecně závazných vyhlášek stanovili školské obvody spádových mateřských
a základních škol zřízených Městem Dubí. S oběma těmito dokumenty se můžete seznámit na naší úřední desce. Další materiál,
který jsme po projednání schválili, se týkal protipovodňových
opatření města. Podstatou tohoto předloženého materiálu bylo
projednání Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou formou otevřeného řízení, v souladu se zákonem
a Pravidly žadatele a příjemce podpory v Operačním programu
Životní prostředí. Předmětem této veřejné zakázky je realizace
protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného
systému varování a informování a dodávky a montáže lokálního
výstražného systému pro město Dubí. Jsem rád, že jsme v průběhu projednávání tohoto materiálu našli shodu, kterou jsme
vyjádřili jeho schválením. Můžeme si jen přát, aby nás již nepostihla taková tragédie, kterou máme z roku 2002 ještě mnozí v naší
paměti, ale připraveni být musíme; žádná jiná cesta není.
V návaznosti na tuto informaci hned doplním i tu, že v tentýž den
jako zastupitelé zasedala rovněž Rada města Dubí, kde jsme mj. po
projednání vzali na vědomí informaci o změnách v povodňové komisi: dostalo se mi totiž žádosti člena komise, pana Petra Leta, ve
věci jeho uvolnění z této komise, a to z pracovních důvodů. Jeho
žádosti jsem vyhověl a na jeho místo jmenoval pana Tomáše Zíku.
V závěru jednání zastupitelů jsme v rámci bodu Různé velice obšírně znovu diskutovali a zdůraznil jsem, že již naposled, o zimní
údržbě na Cínovci, jelikož se stále objevují nejrůznější informace
o nehospodárnosti právě ve vztahu k zimní údržbě na Cínovci,
s níž jsou však nespokojeni pouze jednotlivci. Proto jsem vyhověl
žádosti o možnost vystoupení při jednání zastupitelstva panu
Ing. Jiřímu Hodačovi, řediteli teplické pobočky firmy Marius Pedersen a. s. Ten především reagoval na nepravdivé a zesměšňující informace o zimní údržbě Cínovce, prováděné firmou Marius
Pedersen a.s. a velmi otevřeně informoval o výdajích spojených
se zimní údržbou Cínovce a vše dokládal a srovnával s jinými oblastmi. I on znovu zdůraznil specifika této horské obce a stejně
tak na základě analýzy zdůvodnil finanční paušály, které jsou pro
Město Dubí nákladovými položkami v rozpočtu a právě ve vztahu
k letošnímu roku, kdy nás postihly hned několikeré kalamity, byly
finančně příznivějšími. Byl bych osobně rád, kdyby tyto neustálé
a nesmyslné útoky ze strany skupinky obyvatel Cínovce, kteří
jsou ze spolku Cinvald a jsou politicky organizovaní v uskupení
Pro Dubí, ustaly a začali se tito lidé chovat normálně a se svými
požadavky realisticky.
Dalším bodem byla informace o povodňové situaci, která postihla
městskou část Mstišov v sobotu 16. března. Povodeň však nebyla
důsledkem klimatických změn, nýbrž následkem špatné údržby,
či spíše neúdržby rybníka, který prakticky přiléhá k oboře. V tuto
sobotu majitel rybníka oslovil naše hasiče, kteří asistovali při kácení stromu v ulici Pohraniční stráže, a to v souvislosti se žádostí
o pomoc s vyčištěním výpustě rybníka. V neděli, kdy již rybník
přetékal na sousední parkoviště, došlo k vyčištění této výpustě,
ale bohužel nebylo možné zcela odstranit závadu, protože zařízení, včetně propusti pod silnicí vedoucí do sousední obory, bylo
ucpané a nebylo to na jen drobný zásah hasičů, ale na odborný
zásah většího rozsahu. Vzhledem k faktu, že nehrozilo žádné větší
ohrožení majetku, kromě zaplavení části parkoviště, tak hasičská
jednotka po vyčištění výpustě odjela. Potom však majitel rybníka
pan Jiří Novák se svými zaměstnanci sám začal výpustní zařízení
čistit a vzhledem ke značnému napadení hnilobou se toto zařízení
zčásti rozpadlo. Následovalo nevyhnutelné, téměř polovina obsahu rybníka se vylila do sousední obory, kde voda spláchla výkaly
zvířat a tato znečištěná a silně zapáchající voda protekla Mstišovem. Došlo k zaplavení několika domů v Hornické osadě a ve
Školní ulici. Voda natekla i do skladového areálu firmy Selectrona
(bývalý Elektroodbyt). Sám jsem pak byl tomuto stavu přítomen,
jehož důsledky byly zejména pro postižené obyvatele poměrně
drastické, kdy došlo k velkým materiálním škodám na jejich soukromém majetku. K celé záležitosti rovněž hned dvakrát zasedala
povodňová komise, protože se podle Vodního zákona jednalo
o takzvanou zvláštní povodeň. Členy komise jsem s důsledky
tohoto povodňového stavu seznámil a přijali jsme opatření potřebná k jejich řešení, mezi nimiž jsou svolání místního šetření se
všemi dotčenými orgány, zejména s vodoprávním orgánem Magistrátu města Teplice a se zástupcem s. p. Lesy České republiky,
protože tento drobný vodní tok je ve správě tohoto podniku. Při
následném místním šetření bylo zjištěno, že ze strany majitele

rybníka došlo k vážnému porušení ustanovení Vodního zákona
a bude proti němu vedeno příslušné správní řízení. Správce toku
byl vyzván k provedení nezbytných úprav míst na vodním toku,
kde nastal přívalem vody již havarijní stav a následně by měly být
zahájeny práce na celkové rekonstrukci tohoto drobného vodního toku tak, aby byly eliminovány stavy vylévání tohoto toku ze
svého koryta. Je však nutné říci, že na tomto vylévání v oblasti
Hornické osady, kde tok teče zahradami, mají jistý díl viny i majitelé těchto zahrad, protože si zde dělají různé přehrádky a ploty jsou
napříč tokem a dochází k ucpávání nekapacitních propustků pod
těmito ploty. Podle dohody bude při projektování tok přemístěn
tak, aby k tomuto stavu již nedocházelo.
Další záležitostí, o níž jsme poměrně obsáhle jednali, byla záležitost týkající se šíření nepravd. Je to vždycky záležitost velice
smutná a v tomto případě ještě smutnější, protože ony nepravdy
veřejně šíří člen Zastupitelstva města Dubí. Jeden ze zastupitelů
uskupení Pro Dubí, pan Mgr. Zmítko, si vyžádal veškeré informace
o dotaci a výstavbě Komunitního centra. Vše bylo řádně předloženo a vysvětleno, došlo k vysvětlení cen od dodavatele montovaných částí stavby, a přesto tento zastupitel odcházel s tím,
že příslušné úřednici sdělil, že je stavba předražená minimálně
o 3,5 milionu korun. K tomu je nutné doplnit, že v průběhu získávání dotace a vypsání veřejné soutěže na dodavatele je vše
průběžně kontrolováno poskytovatelem dotace. Následně se
informace o údajném předražení objevila na sociálních sítích
a žila dále svým životem a nabalovala na sebe jen další nesmysly. Já
v tom vidím opět jen další snahu plivat na naší práci ze strany takzvaných opozičních zastupitelů a vytvářet tak prostředí ve veřejném prostoru ke zpochybňování práce mé i celého zastupitelstva
za poslední roky. Bohužel zmíněný zastupitel nebyl přítomen na
posledním jednání zastupitelstva, a tak budu požadovat jeho vysvětlení na příštím jednání, které proběhne dne 15. 5. 2019. Pokud
nezdůvodní své nařčení, tak budu požadovat veřejnou omluvu celému zastupitelstvu, protože o všech krocích, vedoucích k výstavbě tohoto Komunitního centra, hlasovalo vždy celé Zastupitelstvo
města Dubí, a tudíž se ho to jako celku týká.
 Abych svůj příspěvek nekončil takto zcela rozesmutněn, protože tyto věci mě skutečně trápí i zlobí, a to jak starostu města,
tak i jako obyvatele města, tak se s Vámi musím podělit o vcelku
příznivou informaci, kterou nám přineslo rozhodnutí odvolacího
soudu, který na svém jednání ve čtvrtek 21. března vynesl svůj
rozsudek ve vztahu ke škole Perpesktiva. Jsem rád, že mohu
konstatovat vítězství práva a budova školy se vrací zpět do majetku města. Nyní tak nastane otázka o jejím dalším využívání, ale
vzhledem k faktu, že jsme na hranici kapacity našich současných
základních škol, tak připadá v úvahu vrácení funkce základní školy,
ale protože by se nenaplnila celá budova, tak by mohla být její část
využita i jako mateřská škola. Toto však bude předmětem dalších
jednání, protože již nyní můžeme konstatovat, že v případě jejího
dalšího využívání budou zapotřebí značné finanční prostředky.
Tak uvidíme. Důležité je, že se nám budova vrátila.
 V úplném závěru přijměte, vážení spoluobčané, mé tradiční
pozvánky na kulturní akce, které jsme pro Vás připravili: zejména Vás
rád zvu do kostela Panny Marie na již tradiční Velikonoční koncert,
který se koná v úterý 16. dubna, kdy se nám představí Krušnohorský
pěvecký sbor. Další naše tradiční akce se váže k filipojakubské
noci, s níž máme poslední dubnový večer spojeno především pálení čarodějnic, což v našem městě vždy doplňuje bohatý kulturní
program: v jeho úvodu je v podvečer pro děti připraven program
Divadla V Pytli a posléze se představí hudební skupiny Mrakoplaš
a Ferit. Kulturní kalendář našeho města v tomto měsíci doplním
ještě pozvánkou na zajímavou výstavu obrazů s názvem Koně
v Krušnohoří, které v konferenčním sále Domu porcelánu s modrou
krví vystavuje občanka našeho města, paní Edith Bruzdová.
 Vážení spoluobčané, dovolte mi, aby Vám všem rovněž
popřál příjemné a klidné velikonoční svátky, prožijte je ve zdraví
a dobré pohodě mezi Vašimi blízkými, popřejme si, aby je provázelo již skutečné jarní počasí a pomohlo jim tak naplnit rovněž
vedle jejich církevní podstaty i svůj přívlastek svátků jara.
Jako každý rok v dubnovém vydání Zpravodaje nesmím zapomenout ani letos připomenout všem zamilovaným pánům, aby
nezapomněli v první květnový den políbit svou partnerku pod
rozkvetlým stromem či zelenou břízou, protože podle této tradice
by takto políbená žena měla po celý následující rok oplývat krásou
a přitažlivostí. Vždyť ne nadarmo je měsíc květen nazývám měsícem lásky. Popřejme si proto, ať následující čtyři týdny prožijeme
v již pěkné jarní pohodě a spokojenosti. Se všemi se za měsíc opět
těším na shledanou
Ing. Petr Pípal, starosta

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ...
RM na své schůzi dne 19. února mj. projednala:
 Usnesení č. 133/5/2019: RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019 ve výši
215 tis. Kč – prodloužení chodníku u Komunitního
centra v Pozorce.
 Usnesení č. 135/5/2019: RM po projednání schvaluje předložený program pro Dubské slavnosti 2019.
 Usnesení č. 136/5/2019: RM po projednání
schvaluje Směrnici – Pravidla k poskytování krátkodobého pronájmu Lidového domu v Pozorce – zařízení Města Dubí. (Bližší informace přináší toto vydání
Dubského zpravodaje na této straně - pozn.red.)
 Usnesení č. 137/5/2019: RM po projednání souhlasí s nabídkou regionální televize rtm+ na spolupráci s Městem Dubí, a to k natočení čtyř dílů propagačního magazínu. (Námětem těchto magazínů bude
společensko-kulturní život našeho města – pozn. red.)

 Usnesení č. 138/5/2019: RM po projednání
souhlasí s pořízením školní celomagnetické křídlové
tabule Triptych vč. pojezdového pylonu vč. příslušenství pro ZŠ Dubí 2 v celkové částce Kč 25 531,00;
částka bude uhrazena z rezervního fondu školy.
 Usnesení č. 139/5/2019: RM po projednání bere
na vědomí přerušení provozu mateřských škol v době
letních prázdnin. (Konkretizující informaci přineslo již
březnové vydání Dubského zpravodaje, stejně tak je
k dispozici rovněž v tomto vydání na str. 10 – pozn. red.);
 Usnesení č. 140/5/2019: RM po projednání souhlasí s pořízením plynového sporáku s elektrickou
troubou do školní jídelny Mateřské školy Dubánek,
Dubí 1 v celkové částce Kč 105 000,00; částka bude
hrazena z fondu investic.
 Usnesení č. 141/5/2019: RM po projednání souhlasí s převodem majetku pořízeného v rámci Programu

prevence kriminality v roce 2014 dle rozpisu v celkové
hodnotě Kč 68 377,00, a to neziskové organizaci Květina, z. s.
 Usnesení č. 142/5/2019: RM po projednání
schvaluje přidělení individuálních dotací pro rok 2019.
 Usnesení č. 143/5/2019: RM po projednání: 1/
souhlasí se záměrem ředitele ZŠ Dubí navýšit kapacitu školní družiny školy vybudováním školní družiny
na adrese: Školní náměstí 86, Dubí 1; 2/ souhlasí s navýšením celkové kapacity školní družiny ZŠ Dubí 1 ze
63 na 93 žáků; 3/ souhlasí s novým místem poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb ZŠ Dubí 1,
a to na adrese: Školní náměstí 86, Dubí 1.
 Usnesení č. 148/5/2019: RM po projednání schvaluje Provozní řád a systém řízení bezpečnosti dětského hřiště
v Mírové ulici v městské části Dubí – Pozorka. (Provozní řád
bude zveřejněn v areálu tohoto hřiště; o datu otevření hřiště
budete informováni – pozn. red.)
(šl)

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat hasičskému sboru z Dubí a Teplic za rychlý, obětavý a profesionální přístup při technickém zákroku, kdy nám na domě vlivem silného
větru uletěla střecha.
Manželé Köpplovi

PŮSOBENÍ TERÉNNÍ PRACOVNICE
S odkazem na prosincový článek v Dubském zpravodaji upřesňujeme informace o aktuálním působení terénní pracovnice Města Dubí, paní Veroniky Tesárkové.
Od 1. 4. 2019 je terénní pracovnice k dispozici v Komunitním centru pouze v pondělí a ve středu od 15:00 do 17:00 hodin.
I nadále tedy působí v přízemí budovy Základní školy Dubí 1 na adrese Střední 120, Dubí 3,
a to ve dnech pondělí až čtvrtek od 8:00 do 11:30 hodin a od 12:30 do 14:30 hodin,
v pátek pak od 8:00 do 13:00 hodin.
Telefonní kontakt je stále stejný, tedy 776 591 773, příp. e-mail: tesarkova@mesto-dubi.cz.
Veronika Lipertová, vedoucí OŠ MěÚ Dubí

PRONÁJEM LIDOVÉHO DOMU
Rada města Dubí na své schůzi dne 19. února 2019 po projednání schválila Směrnici – Pravidla pro poskytování krátkodobého pronájmu Lidové domu Města Dubí
a k tomuto datu rovněž vstoupila v účinnost.
V případě Vašeho zájmu o krátkodobý pronájem objektu se s těmito Pravidly seznamte na webových stránkách Města Dubí, případně Městského kulturního zařízení.
Přílohou Pravidel je i žádost o tento pronájem, v případě dotazů se obracejte telefonicky na MKZ: 417 579 927.
Anna Gürtlerová, vedoucí MKZ

MĚSTSKÁ POLICIE DUBÍ
Několikrát po sobě strážníci řešili roztrhané
pytle s odpadem v ulici Tovární naproti základní škole. V blízkosti je umístěna kamera městského kamerového systému, a tak operátoři dostali příkaz, aby monitorovali toto kontejnerové stání,
abychom zjistili, kdo tam pravidelně dělá nepořádek.
Tato kamera sem byla umístěna, aby monitorovala
prostranství před základní školou a přilehlé dětské
hřiště. Pytle, které byly položeny vedle popelnic, začal
ještě za tmy prohledávat muž, při tom je roztrhal a odpad v nich uložený se rozsypal. Dílo dokončil vítr, který odpadky rozfoukal po celé přilehlé louce. Strážníci
si pro muže dojeli a jeho počínání bude předmětem
jednání přestupkové komise. V roztrhaném pytli našli
strážníci vyhozené již nepotřebné písemnosti na jméno muže, který bydlí jen několik domů od kontejnerů.
Muž, na jehož jméno písemnosti byly, se k vyhození
pytle s odpadem přiznal a na místě od strážníků dostal pokutu. Muž rovněž všechny odpadky posbíral
a z místa uklidil.
Na služebnu městské policie bylo ženou ze Mstišova
oznámeno, že se jí přes zahradu přehnala vlna vytékající z rybníka u Dvojhradí. Strážníci zjistili, že voda vytéká z poškozeného výpustního zařízení rybníka, které je ve špatném technickém stavu. Prkna, která držela
masu vody, byla prolomená a voda se nekontrolovaně
valila na obytnou část Mstišova, kde záplava způsobila veliké škody na soukromém majetku. Strážníci na
místo přivolali Jednotku dobrovolných hasičů Dubí,
kteří na místo přijeli i s posilou hasičů z Košťan. Stráž-
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níci se společně s hasiči snažili ucpat odtok
výpustě rybníka, aby voda netekla nekontrolovaně do obory mezi divoká prasata, kde
nabrala bahno s výkaly a valila se dále mezi
rodinné domy. Společnými silami se podařilo odtok uzavřít a omezit tok na běžný stav odtékající vody
z rybníka, který prochází obytnou částí. Hasiči čistili
místa, kde se voda zarazila o nahromaděné větve
a listí a začala se tvořit laguna, což by se mohlo stát
po uvolnění příčinou další ničivé vlny ohrožující obyvatele Mstišova. O špatném technickém stavu rybníka
byl informován inspektorát životního prostředí, který
bude problém řešit, aby se situace do budoucna neopakovala, a to i s možnými většími následky, než jsou
v současné době způsobené škody na majetku.
O události byla informovaná Policie ČR, která zahájila
šetření ve věci, zda nebyl spáchán trestný čin.

Při hlídkové službě v Bystřici si strážníci všimli na
autobusové zastávce muže, který kouřil cigaretu,
ihned ho proto upozornili na jednání, které je v rozporu se zákonem. Při komunikaci zjistili, že se jedná
o cizince. Strážníci provedli kontrolu totožnosti, při
které vyšlo najevo, že se jedná o Poláka, po kterém bylo
vyhlášeno pátrání Europolem. Cizinec byl předveden
na Policii ČR, která ho zadržela.
Ostraha Penny marketu oznámila, že mají v prodejně ženu, pravděpodobně prostitutku, která se tam
myje vlhčenými ubrousky, dává si šampón na hlavu
a lakuje si nehty. Vše zbožím z regálů. Strážníci na místě zjistili, že se jedná o ženu závislou na omamných
látkách, která svým jednáním způsobila v obchodě
škodu na zboží, které použila a nezaplatila. Ženě strážníci na místě udělili pokutu za přestupek proti majetku, kterého se dopustila.
Muž oznámil, že mu z provozovny v ulici Novosedlická před novosedlickým hřbitovem mizí postupně
uložené použité autobaterie z autobusů. Autobaterie jim mizí v denní době, kdy mají otevřená vrata
a v nestřežený okamžik, kdy nejsou zaměstnanci na
dvoře, ale v dílně, jim tam někdo bere autobaterie.
Hlídka strážníků na zavolání zadržela muže z Teplic,
který tam pravidelně jezdil s ručním vozíkem a po jednom kusu jim autobaterie odvážel. Při kontrole totožnosti strážníci zjistili, že se jedná o muže, který je podmínečně odsouzen za majetkovou trestnou činnost.
Muž byl předán orgánům činným v trestním řízení.
Tomáš Pykal, velitel MP Dubí
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FILMOVÉ ROLE DAGMAR HAVLOVÉ

Středeční podvečer 6. března patřil v našem městě znovu
po roce procházce českým filmem, kdy Město Dubí ve
spolupráci se společností Barrandov Studio uspořádalo
další výstavu originálních filmových kostýmů, která navázala na úspěchy výstav předešlých a mezi občany, ale
i návštěvníky našeho města má své stálé příznivce.
Po řadě úvah a konzultací jsme i letošní výstavu věnovali další významné herecké osobnosti, jíž paní Dagmar
Havlová bezesporu je.
Hned v úvodu vernisáže výstavy pan místostarosta přivítal všechny přítomné, kteří přijali pozvání do Domu
porcelánu s modrou krví, zejména pak pana starostu,
pana generálního ředitele akciové společnosti Český
porcelán, Ing. Vladimíra Feixe, a personální ředitelku téže
společnosti, paní Helenu Müllerovou, osobního přivítání se
rovněž dostalo zahraničním hostům z našich partnerských
měst ze sousedního Saska: Svazek obcí Bannewitz zastupovala paní Kerstin Ryssel a Altenberg pan Reiner Fischer.
Poté již pan místostarosta připomněl v krátkém medailonku hereččiny výrazné role, a to nejen filmové a televizní, ale rovněž divadelní, které vytvořila v Divadle na
Vinohradech, s nímž od divadelní sezóny 1979/1980 spojila prakticky celý svůj herecký život a kde se brzy stala nepřehlédnutelnou tváří souboru. Za tu dobu vytvořila role
v těch inscenacích, které dodnes žijí v paměti vinohradských diváků, jako např. byla Alexandra Giddensová ve
slavné inscenaci Hellmanové Lištiček, Colette v dramatu
Jamese Aldridge Poslední záblesk, které mělo v tomto divadle 11. června 1980 dokonce svou světovou premiéru,
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Nastasja v dramatizaci slavného Dostojevského románu
která tehdy do českých kin vstoupila s mottem komedie
Zločin a trest, krajčířka Eva v dramatu Gabriely Preissové
o náměstcích, nemluvňatech a zamilovaných, kde vytvoGazdina roba, na níž v současné době navazuje druhou
řila roli sekretářky Martiny. Na počátku 80. let se objevila
výraznou „moravskou“ rolí, a to Kostelničkou v neméně
rovněž ve dvou historických filmech, a to v Rážově dobslavné Její pastorkyni, Smolnička v Pavlíčkově Chvále prorodružném příběhu Poslední propadne peklu, který vyšel
stopášnosti, v Strindbergově dramatu Královna Kristina
z pohádkového vyprávění o kouzelné lahvičce, která
vytvořila postavu titulní, statkářka Raněvská v Čechovově
může splnit jedno přání, a v příběhu lásky a smrti, který
Višňovém sadu, baronka Castelli-Glembayová
pod názvem Komediant natočil režisér Otakar Vávra pov Krležově dramatu Rod Glembayů či
dle stejnojmenné literární předlohy M. V. Kratochvíla.
Eleonora, manželka anglického krále
I 80. léta jí přinesla zajímavé role ve filmoJindřicha II., v Goldmanově dramatu
vých veselohrách, jako byla např. Špičková ve
Lev v zimě. Objevitelem této herečky
filmové komedii Oči pro pláč, Krausová
pro český film byl režisér Juraj Herz,
v autorské komedii Marie Poledňákové
který si ji všiml již v roce 1974, teZkrocení zlého muže, která byla natody ještě v době jejího studia hečena v česko-finské koprodukci, maminka
rectví na brněnské Janáčkově akaAndrea z dvojice filmů Jindřicha Poláka
demii múzických umění, a přizval ji
Chobotnice z druhého patra a Veselé
na konkurs na původně roli Jiřiny
vánoce přejí chobotnice, které daly základ
pro svůj připravovaný film Holky
stejnojmenné televizní sérii. V 90. letech to
z porcelánu, přičemž po kamerobyla např. role Ester v Jakubiskově filmu
vých zkouškách se rozhodl ji
Lepší je být bohatý a zdravý než chudý
obsadit do role hlavní, a to dobroa nemocný nebo role Vlasty v komedii Věry
srdečné, lítostivé, ale i mile zbrklé Dany,
Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntag, na niž
která jí přinesla velké sympatie diváků,
v roce 2014 navázal režisér Robert Sedláček volstejně jako její Anička Šipulová v detenějším pokračováním s názvem Dědictví aneb
ktivní komedii Holka na zabití, kterou
Kurva se neříká, kde vytvořila roli Vlastičky.
v roce 1975 natočil rovněž režisér
Rok 2011 jí přinesl roli Ireny, kterou pro ni
Juraj Herz. Po takto úspěšném vstupu
napsal její manžel, pan prezident Václav Havel,
na plátna českých kin se stala herečve své původní divadelní hře Odcházení a jekou nejen již známou, ale především
jíž režie se v tomto stejnojmenném filmovyhledávanou: vždyť šla prakticky
vém přepisu ujal sám pan prezident, ktez role do role a všechny, které
rý svůj příběh pojal jako příběh o zlomovém
vytvořila, se staly nepřehlédnubodu v lidském životě, před nímž stojí
telnými, jako např. Helena
ústřední postava hry, dr. Vilém Rieger,
Vlášková v Bočanově povídkterý se jen ztěžka vyrovnává se svým
kovém filmu Tak láska začíná,
August Strindberg: Královna Kristina;
odcházením z funkce kancléře, třebaže se
Divadlo na Vinohradech, 1995
který se s humorem díval
to snaží nedávat najevo, aby si v závěru
na lásky a životní svízele
uvědomil, jak málo poznal své okomladých lidí 70. let, Naďa
lí a všechny lidi, kteří se blízko něho pohyKovalová ve dvou Schulhoffobovali… Mimořádného a všestranného
vých komediích o věčných sousedských
talentu herečky plně využila rovněž televize,
sporech a nelítostných žertech dvou soupeřících rodin,
kde se nezapomenutelně vepsala do srdcí diváků
které do českých kin vstoupily s názvy Zítra to roztočínejedné generace, a to rolemi nejen v televizních filmech,
me, drahoušku a Co je doma, to se počítá, pánové, Heinscenacích a seriálech, ale rovněž v redakci
edakci zábavných
lena v Borkově spíše lyrické komedii Lvi salónů, herečka
pořadů, stejně nezapomenutelné jsou její role v televizHelenka Tichá v „trapasové“ komedii Petra Schulhoffa Já
ních pohádkách.
už budu hodný, dědečku, Štěpánka v Míkově komedii
V závěru svého úvodního slova pan místostarosta
tostarosta
Tchán, která s nadhledem vyprávěla o tom, že trampoty
představil vystavené kostýmové kolekce,
e, které
nebývají pouze s tchyněmi, jedna ze tří Kalinových dcer
se váží právě k těm nezapomenutelným
m
v komedii Trhák, jíž dal režisér Podskalský podtitul „malé
rolím, které Dagmar Havlová vytvořila..
hudební komedie o natáčení hudební komedie velké“,
Všechny vystavené kostýmy byly originályy
Zuzana ve šprýmařské komedii Tomáše Svobody Blázni,
a více než polovina z nich byla v našem
vodníci a podvodníci. Rok 1981 jí přinesl opět spoluměstě vystavena vůbec poprvé od skonpráci s režisérem Herzem, který ji obsadil nejen do role
čení natáčení filmů, jako např. kostým
řidičky Mimy Veberové v hororově laděném příběhu Upír
z filmu Holky z porcelánu, Holka na
z Feratu, ale rovněž do menší, ale naprosto nepřehlédzabití, Křtiny, Upír z Feratu, Zítra to roztonutelné role dámy s buldoky ve filmové satiře o velkých
číme, drahoušku, ale třeba i svatební
mafiánech a malých podvodnících, jíž dal název Buldoci
šaty ze závěru stále oblíbeného Trháku.
a třešně. V témže roce opět spolupracovala s režisérem
Pan místostarosta rovněž upozornil
Podskalským na dodnes divácky úspěšné komedii Křtiny,
na malou kolekci kostýmů zapůjčených z Divadla na Vinohradech, a to
z Hellmanové Lištiček, přičemž role
Alexandry byla druhou rolí Dagmar Havlovéé
v jejím vinohradském angažmá, autorkouu
tohoto kostýmu je uznávaná výtvarnicee
Irena Greifová, zvlášť výrazný a nepřehlédnutelný kostým ze Strindberovy
Královny Kristiny navrhla hostující výtvarnice Zita Miklošová, z posledně derniérovaných inscenací pak kostým statkářky
Raněvské z Čechovova Višňového sadu,
který vytvořila Sylva Hanáková, a baronky
Castelli-Glembayové z Krležova dramatuu
Rod Glembayů je dílem profesora Vysokéé
školy múzických umění v Bratislavě, pana
Petera Čaneckého. I všechny vystavené
filmové kostýmy jsou dílem proslulých
svatební šaty; Trh
návrhářů, s jejichž jmény se dodnes setkárežie: Zdeněk Podskals
váme v titulcích našich filmů, přičemž
pan místostarosta uvedl alespoň dvě jménaa
nejzvučnější: již zmíněné paní Ireny Greifové,
fové,

hák,
ský,1980

od níž byla vystavena největší kolekce, a to k filmům
sepětí s pražským Divadlem na Vinohradech, které – jak
Holky z porcelánu, Holka na zabití,, Trhák,, Křtiny,
y, Žena
ppřiznala – se jíj stalo druhým domovem a v letošním roce
v trysku století, Ohnivé ženy, a pana Theodoraa Pištěka,
zde působí již čtyřicátou
čtyřicáto divadelní sezónu, s výjimkou let
který vytvořil vystavené kostýmy
1997 - 2003,
2003 kdy plnila povinnosti a úkoly, které
k filmům Upír z Feratu, Zítra to
pro ni
n vyplývaly z postavení manželky
roztočíme, drahoušku a Tak láska
prezidenta republiky, vrátila se k nezapoprez
začíná. Vystavena byla i malá
menutelným inscenacím, zavzpomínala
men
kolekce z televizního seriálu
na herecké kolegy, od nichž se mnohé
autorů Oty Hofmana a Jindřicha
naučila. Rovněž ze strany publika
Poláka Návštěvníci, kteří měli
mířily otázky k její herecké práci,
vloni neuvěřitelné 35. výročí od
jedna
je rovněž směřovala k její pozici
televizní premiéry (1. díl jsme
první
prvn dámy a poté i k panu prezidentu
viděli na obrazovkách ČeskosloHavlovi,
Havl kdy mu byla v době jeho těžké
venské televize 5. listopadu 1983),
nemoci skutečnou oporou, vzpomínka
nemo
v tomto seriálu paní Dagmar
mířila i k době, kdy psal svou divadelní
míři
Havlová vytvořila roli maminky
hru Odcházení a paní Havlová mu byla
génia 20. století, Adama Bernaua,
nejen rádcem, ale i prvním čtenářem...
neje
který do historie vstoupil svou
V závěru vernisáže pan starosta
teorií o přemísťování kontinenv za
zastoupení pana faráře, doc. Patrika
tů. Malá vystavená kolekce však
Ma
Maturkaniče, který v těchto dnech
nás přenesla do daleké
před
přednášel na Římskokatolické cyrilomebudoucnosti, až do roku 2484.
todějské
todě
bohoslovecké fakultě UniverPak již jako tradičně na našich
zity Komenského v Bratislavě, předal
filmových vernisážích předal
pan
paní Havlové dva osobní dárky, jednak
místostarosta slovo mladým umělcům
lcům
knihu
knih svou a jednak knížečku Tomáše
Dana; Holky z porcelánu,
z Konzervatoře Teplice, a to slečnám
čnám
Kem
Kempenského s názvem Následování
režie: Juraj Herz, 1974
Barboře Kodešové a Janě Sklenářové
ářové
Krista,
Kris která v sobě nese velké osobní
a panu Michalu Šťastnému, kteří
eří za
poselství,
pos
protože před 25 lety ji panu
hudebního doprovodu pana profesora
esora
faráři
fará Maturkaničovi věnoval strýc
Jiřího Knotteho pozvali všechny
paní Havlové, P. Vladimír Veškrna,
pan
přítomné na malou hudební
který
kte se coby novicmistr ujal tehdejprocházku nejznámějšími filmy,
šího novice Maturkaniče a trávili spolu
v nichž Dagmar Havlová vytvořilaa
spoustu času a za necelé dva roky mezi nimi
nezapomenutelné role. Za tónů úvodní
vzniklo vvelké přátelství. A právě z této malé
melodie Karla Svobody z televizního
zního
knížečky se
s pravidelně modlila babička paní
seriálu Návštěvníci byla uvedena paní
Dagmar Havlové.
Havlové Po celou dobu uchovával pan farář
Dagmar Havlová, všichni ji přivítali vřelým potleskem
tuto malou knížečku ve velké úctě až doposud, kdy ji
a z usměvavých tváří všech diváků bylo zřejmé, že se na
takto zprostředkovaně odevzdal do rukou nejoprávněsvou oblíbenou herečku všichni těšili. Paní Havlová ponějších. Oba dárky paní Havlová s dojetím přijala, které
děkovala za milé přijetí a společně se zpěváky si zanotodoplnila potvrzujícími slovy, že tu knížečku si v rukou
vala písně z filmů Holky z porcelánu, Trhák i úvodní píseň
své babičky skutečně pamatuje. Z rukou pana generálz Kabaretu U dobré pohody, které společně s Karlem
ního ředitele akciové společnosti Český porcelán přijala
Štědrým a Františkem Filipovským spoluuváděla.
dva dárky, přičemž jedním z nich byl kalendář s názvem
Pan místo
místostarosta poté oficiálně přivítal paní Dagmar
„Holky z Českého porcelánu“, který jí jistě bude milou
Havlovou, a to s poděkováním, že přijala pozvání k návzpomínkou na natáčení v Dubí a dle slov paní Havlové
vštěvě a bbyla váženým hostem naší vernisáže. Ta se
najde místo v její šatně v Divadle na Vinohradech. Poté
jako tradič
tradičně konala v Domě porcelánu s modrou krví,
si paní Havlová prohlédla celou výstavu, u každého
a proto první
prv otázka nemohla směřovat nikam jinam než
kostýmu, který i ona viděla poprvé od natáčení, se zak fiffilmu
lmu Hol
Holky z porcelánu, protože vedle Klášterce nad Ohří,
stavila a vybavila si vzpomínku na natáčení, zvláště pak
Duchcova či Žatce je rovněž spjat s dnešní
Duch
u kostýmů z filmu Zítra to roztočíme drahoušku, kdy si
akciovou
akcio
společností Český porcelán Dubí, kde
vzpomněla na roli Nadi Kovalové, kterou v tomto filmu
některé scény vznikaly. Další vzpomínka směřoněkt
hrála, když byla již v šestém měsíci
vala k panu režiséru Juraji Herzovi, a to k natáčení
těhotenství,, a na šatech to vůbec
Holek z porcelánu, stejně tak Holky na zabití
H
není vidět a navíc ji v nich
a Upíra
Up z Feratu, poté paní Havlová hovořila o svém

PODĚKOVÁNÍ
Týmu Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
za nezastupitelnou pomoc a organizační podporu;
paní Ing. Nele Krajčové a paní Daniele Špundové,
společnost Barrandov Studio, a. s.,
za nesmírnou ochotu, vstřícnost a bezvadnou spolupráci;

René Novák (Luděk Sobota)
ota) učil
tančit jihoamerický tanec čaka
ka – čuto.
Úplný závěr večera patřill
autogramiádě, kterou paníí
Dagmar Havlová s nesmírnou ochotou uspořádala,
stejně tak se se svými fanoušky vyfotografovala,
a mnozí si tak vedle pocituu
příjemně stráveného večera odnášeli ještě vzácnou
vzpomínku, jíž jistě taková
společná fotografie je. Rovněž samotná výstava byla
velmi úspěšná, za necelých
deset dnů ji zhlédly více nežž
tři stovky návštěvníků a po roce
byla znovu pro všechny milou
lou
procházkou českým filmem.
m.
Poděkování patří všem, kteří
eří
se spolupodíleli jak na zajištětění, tak na organizaci celé výstavy,
avy,
ale zejména paní Dagmar Havlové
vé
za to, že přijala pozvání, byla
yla
naším vzácným hostem a zaháájila vlastně svou výstavu, kterou
ou
jsme jí chtěli poděkovat zaa
všechny její role v českém fil-mu, za role televizní a v neposlední řadě za role na jevišti
Žena v trysku století;
Divadla na Vinohradech
režie: Zdeněk Podskalský, 1987
v Praze. Všechny jsou rolemi,
mii,
jimiž herečka svému divákovi
ovii
rozdává radost a k nimž se její divák
diváák
stále rád vrací, a proto za její uměleckou ppráci
ráácii jjíí ná
nnáleží
álež
eží
velký dík.
Anna Gürtlerová

Divadlu na Vinohradech v Praze,
za zapůjčení kostýmů;
panu režiséru Zdeňku Podskalskému ml.
za zapůjčení filmových scénářů a fotografií;
panu Pavlu Rajčanovi, Kino Světozor, Praha,
za zapůjčení filmových plakátů a fotosek;
paní Zuzaně Štefunkové, Národní filmový archiv,
pomoc s administrací při vyřízení autorských práv k fotografiím;
za p
fiím;
Konzervatoři Teplice,
za zapůjčení klavinovy;
Městskému kulturnímu zařízení Dubí
a Městskému informačnímu centru Dubí,
a organizační práce související se zajištěním výstavy.
za přípravné
p
avy.
Výstavu pořádalo Město Dubí
ve spolupráci se společností Barrandov Studio, a.s.

Martina; Křtiny,
režie: Zdeněk Podskalský, 1981
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REPREZENTAČNÍ PLES
V pátek 22. března patřil Lidový dům všem hostům již 13. Reprezentačního plesu města Dubí. V předsálí
Lidového domu v Pozorce vítaly hostesky přicházející hosty plesu, kteří od nich převzali malý dárek a ženy
poselství jara, a to v podobě narcisky.
O začátek se postarala skvělá kapela OH Band pod vedením kapelníka Petra Donefa, která přítomné
provázela po celý večer a jelikož byl parket v průběhu celého plesu zaplněný tanečníky, tak je patrné, že
ke spokojenosti všech hostů. Následovalo zahájení plesu, ale jelikož pan starosta Ing. Petr Pípal, byl zdravotně indisponován, zahájení se zhostil pan tajemník MěÚ Dubí, Mgr. Radek Kindl a moderátor večera
pan Petr Jílek. Během večera vystoupila několika vstupy taneční skupina Bolly Ladies, která mile pobavila
všechny přítomné svými vystoupeními a velký potlesk sklidila za taneční vystoupení na hudbu z filmu
„Limonádový Joe“.
Krátce před půlnocí vystoupil host večera, zpěvák a tanečník Petr Kotvald s doprovodem. Jeho písničky
Milujem se čím dál víc, Gejzír, Mumulan a mnoho dalších roztančily a rozezpívaly celý sál a velký potlesk
s poděkováním byl projevem spokojenosti s vystoupením. Následně opět převzala úlohu kapela
OH Band, která hrála k tanci až do druhé hodiny po půlnoci. Po celý večer se všichni příjemně bavili ve
společnosti svých přátel, taneční parket byl neustále zaplněn a při ohlášení závěrečné písně, a to již byly
první hodiny soboty, nikdo nechtěl věřit, že celý večer uběhl tak rychle. Součástí plesu byla jako tradičně bohatá tombola, mezi hlavními výhrami bylo bezesporu víkendové propůjčení osobního automobilu
s plnou nádrží benzínu, moderní kávovar, ale jistě potěšily i další drobnější ceny, 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
13. Reprezentační ples našeho města provázela.
Anna Gürtlerová, vedoucí MKZ

Sponzoři
XIII. Reprezentačního plesu Města Dubí:
ČESKÝ PORCELÁN a. s. - Ing. Vladimír Feix
Alpin Mont Servis - paní Vladimíra Adamcová
LOUDA AUTO s.r.o. - pan Lubomír Sivák
MEGAWATT s.r.o. - pan Milan Wasylkow
TELKONT s.r.o. - Ing. Tomáš Vovčička
Odtahová služba UŠÁK – pan Jiří Zajíček
ZNAČKY DUBÍ s.r.o. - pan Petr Fejfar
Firma LANG - pan Roman Lang
Paní Andrea Nedvědová
Paní Edith Bruzdová
Srdečně děkujeme!

VÍTÁNÍ JARA VE ŠKOLNÍ
DRUŽINĚ PŘI ZŠ DUBÍ 2
V prvních jarních dnech se v naší školní družině sešli nejen žáčci, ale i rodiče a kamarádi. Přišli
přivítat jaro šikovnými a tvůrčími nápady. Všichni
si užívali příjemného odpoledne a jejich hbité ruce
vyráběly kytičky, motýlky či ptáčky a věšely je na
ozdobené větvičky, které už na sobě měly kvítky.
Všude okolo jsme cítili jaro a také se na jeho příchod už moc těšíme. Akce se vydařila. Chtěli bychom poděkovat za finanční podporu paní ředitelce Soně Kosové. Dagmar Hlavatá, ŠD při ZŠ Dubí 2

6

VÍTÁNÍ JARA V DUBÍ
Za krásného počasí dne 21. března Městské kulturní zařízení Dubí přivítalo jaro. Na sportovní ploše
v areálu Rudolfka se v 15:00 hodin sešly s Divadlem V Pytli Petra Stolaře děti ze školek a družin. Po krátké
jarní rozcvičce se skokanem Hopem se za doprovodu veselých písniček dal do pohybu průvod v čele
s Morénou k potoku v Bystřici. Zde byla Moréna zapálena a následně vhozena do potoka. Děkujeme všem
dětem, které si vytvořily své malé Morénky a tím podpořily vyhnání zimy z Dubí. Lenka Bláhová, MKZ Dubí

NÁVŠTĚVA V ALTENBERGU
Setkání se saskou princeznou Elmirou v Altenbergu patřilo Moldavské dráze i právě rekonstruovanému
kostelu na Cínovci
Zanedlouho po zprovoznění železniční trati, která vede ze saského Freibergu přes Dubí do Mostu, se
prestižními pasažéry této dráhy stala rovněž i saská královská rodina. Mezi velké příznivce tzv. „Moldavské
dráhy“ či také „Teplického Semmeringu“ patřila v Německu dodnes vzpomínaná Carola, poslední královna
Saska. Na ni v souvislosti s Moldavskou dráhou, ale i s kostelem na Cínovci, který královna Carola podporovala, zavzpomínalo více než dvě stě účastníků česko-německého setkání v Altenbergu. Slavnostního
večera, který se konal v pátek 15. března v příjemné moderní stavbě místního evangelického kostela, se
účastnili zástupci Dubí, Moldavy, Altenbergu a Litvínova. Čestným hostem setkání byla vévodkyně saská
a markraběnka míšeňská, princezna Elmira, z bývalé královské dynastie Wettinů, která vládla v Sasku
od 11. století až do roku 1918.
Hlavním organizátorem večera, na jehož průběhu se spolupodílelo Město Dubí i dubská římsko-katolická farnost, byl česko-německý tým tradičního
periodika regionálních spolků „Krušnohorské noviny“. Tento vlastivědný titul byl založen už v roce 1880 a po přerušení v roce 1943 byl obnoven roku 2015
u příležitosti 130. výročí Moldavské dráhy. Téma Moldavské dráhy nebylo do setkání zařazeno náhodně. V současné době se na mezivládní úrovni znovu oživují
jednání o možné dostavbě chybějícího úseku mezi Moldavou a Freibergem. Navazuje se tak na aktivity datující se už od 90. let minulého století. V roce 2008 byl
už dokonce připraven text mezivládní deklarace ministerstev dopravy ČR a Saska. Deklaraci tehdy iniciovala dopravní komise Euroregionu Krušnohoří, které
předsedá starosta Dubí, Ing. Petr Pípal. Tehdejší vládní a následně hospodářská krize však jednání zmařily. Myšlenka na znovuoživení mezivládní deklarace přišla na pořad dne opět až při I. česko-německé konferenci k Moldavské dráze, která se konala přesně před rokem, 15. března 2018 v dubském Domě porcelánu
s modrou krví.
Slavnostní večer v Altenbergu ukázal, že téma Moldavské dráhy se netýká jen obcí přiléhajících k trati, ale má daleko širší souvislosti. I starosta města
Altenbergu, Thomas Kirsten, při setkání zavzpomínal na rodinné kořeny spojené s touto historickou dráhou.
Při setkání v altenbergském kostele byla slavnostně otevřena výstava fotografií členů dvou amatérských fotoklubů z Litvínova, a to Foto Lady a 11.11.; kluby
mezi lety 2016 a 2017 dokumentovaly pro Krušnohorské noviny kostel na Cínovci ještě před jeho rekonstrukcí. Výstava s tématikou českého Cínovce, kterou
společně otevřeli starosta Dubí, Ing. Petr Pípal, a litvínovská místostarostka Dr. Erika Sedláčková, bude v altenbergském kostele k vidění až do srpna.
Při setkání zazněla zajímavá přednáška PhDr. Jiřího Wolfa z duchcovského muzea o česko-saských vztazích v 17. a 18. století. Saský člen redakce
Krušnohorských novin Heinz Lohse pak představil rešerši o osobnosti poslední saské královny a jejích návštěvách Čech, včetně města Dubí, která na cesty
používala právě Moldavskou dráhu. O důstojný průběh večera se postaral hudební doprovod Brixiho komorního souboru Teplice, který spolu s účastí současné
hlavy bývalé saské královské rodiny dal slavnostnímu večeru mimořádný a noblesní ráz.
Ing. Petr Fišer

OSLAVA MDŽ
Mezinárodní den žen slavili uživatelé se zaměstnanci ve středu 6. března v prostorách jídelny
Seniorcentra Pohoda. Na oslavě nechybělo bohaté občerstvení, zábava a především tanec. K tanci
a poslechu hrála kapela O.L.I. Celá akce se vydařila. Všem partnerům a zaměstnancům velmi děkujeme za spolupráci, díky které můžeme našim
uživatelům zajistit bohatý volnočasový program.
Pro naše uživatele je taková zábava dalším obohacením jejich programu.
Bc. Nikola Uhlířová, sociální pracovnice

POZVÁNKA

KON V KRUŠNOHOÍ
Výstava obraz Edith Bruzdové z Dubí

25. 4.  18. 5. 2019

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY
V tomto měsíci se druháci a třeťáci vypravili na
návštěvu Městské knihovny v Dubí. Po příchodu nás
srdečně, jako každý rok, přivítala paní knihovnice.
Pro děti měla připravené zajímavé úkoly, které se
týkaly čtenářské gramotnosti. Ve skupinách hledaly
pohádkové dvojice, luštily křížovku. Dětem představila spoustu nových a zajímavých dětských knížek.
Tyto knižní novinky si naši malí čtenáři měli možnost
prohlédnout, většinu knihy zaujaly tak, že se do nich
okamžitě začetli. Čas v příjemném prostředí nám
velmi rychle uběhl a neradi jsme odcházeli. Při odchodu dostali všichni za svou snahu sladkou odměnu. Beseda mnoho dětí nadchla natolik, že by
se rády staly čtenáři knihovny. Naše poděkování patří především paní knihovnici Paurové, která
se dětem každý rok velmi věnuje.
D. Burgerová, A. Fialová

Vernisáž: 25. 4. 2019 od 17 hodin
Dm porcelánu s modrou krví
Tovární 620/15a, Dubí
Po - Pá 8 -17h, So 8 - 14h
vstup zdarma
Na výstavu Vás zve MKZ Dubí - Mstské informaní centrum.

TÝDEN ČTENÍ
Před šesti lety se na naší škole zrodila krásná akce – týden čtení žákům prvních a druhých tříd. Předčítajícími byli
letos zástupci z řad učitelů, asistentů, rodičů a vedení školy. V prvních třídách si děti se zaujetím vyslechly klasické
pohádky a poté odpovídaly na otázky z textu, hrály pexeso nebo třeba vybarvovaly obrázky vztahující se k vyslechnutým příběhům. Ve druhých třídách se žáčci seznamovali s novějšími, méně známými příběhy, po kterých také
následovaly aktivity vhodné pro porozumění textu. Historie Měsíce knihy se začala psát v roce 1955, kdy proběhl
první ročník. Od té doby již uplynulo 64 let a Měsíc knihy je stále aktuální. Knihovny se otevírají svým čtenářům
a chystají pro ně zajímavé besedy, představují novou nabídku knih. I pro žáky prvního stupně ZŠ Dubí 1 paní knihovnice v prvním březnovém týdnu připravila besedu. Týden s pohádkou jsme opět připravili i pro děti z mateřských škol Dubánek a Cibuláček. Předčítajícími ovšem nebyli dospělí, ale naši osmáci a deváťáci. Děti ze školek se
jim za krásné pohádky odvděčily písničkami, recitací a tanečkem.
Hlavním smyslem předčítání je u příležitosti Měsíce knihy přilákat děti ke čtení. Soudě dle nadšení a těšení se malých čtenářů se záměr podařil. Všichni předčítající si chválili pozornost a vzorné chování posluchačů. Všem zúčastněným patří naše poděkování za ochotu a čas, který věnovali našim dětem.
Mgr. Hana Dubnová, ZŠ Dubí 1
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Z MŠ CIBULÁČEK...
Divadelní představení Bratři vrabci a jiné pohádky
Ve čtvrtek 7. března jsme se s dětmi vydali do Teplic, abychom navštívili Krušnohorské divadlo a zhlédli zde
představení s názvem Bratři vrabci a jiné pohádky. V podání hereckého studia DK Teplice jsme si užili celkem
pět pohádek: Bratři vrabci, Jak Křemílek a Vochomůrka měli trápení s rakem, Krtek a kalhotky, Krkonošskou
pohádku a na závěr vtipný příběh s názvem Kočička a vlk na olympiádě. Celým programem nás provázela
„paní Zima a „slečna Léto“ a každou pohádku uvedla známá znělka z Večerníčku. Dětem se všechny pohádky
moc líbily, což ocenily velkým potleskem na konci představení.
Bc. Denisa Urbanová, MŠ Cibuláček
Karnevalový rej
Ve středu 6. března proběhl v naší školce karneval. Děti se rázem změnily na pohádkové postavy, hrdiny
či zvířátka. Holčičky se proměnily v princezny, víly, ledové Elsy, berušky či motýlky, zatímco z kluků se
stali piráti, kostlivci, Hulkové, Spaidermanové, šerifové či policisti. Ke každému karnevalu patří soutěže,
které nechyběly ani u nás ve školce, a tak děti skákaly v pytlích, chytaly dřevěné rybky, obcházely překážky s plastovými vejci či házely kroužky na kouzelný
klobouk. Poté následovala přehlídka masek a společné hádání, kdo je za jakou postavu převlečen. Na závěr nesměla chybět ani společná diskotéka s vyhodnocením karnevalu a předáním sladkých odměn.
Kateřina Kazdová, MŠ Cibuláček

Přehlídkový festival „Mateřinka“
V březnu jsme se zúčastnili přehlídky tvorby mateřských škol s názvem „Mateřinka“, která se konala jako každý rok v Krušnohorském divadle v Teplicích.
Od února děti pod vedením paní učitelky Bc. Kristiny Šulcové pilně nacvičovaly, aby zde předvedly vystoupení s názvem „Hrajem hokej“. Děti se velice
snažily a díky tomu se jim energické taneční vystoupení hokejistů a jejich roztleskávaček moc povedlo. Festivalové odpoledne bylo pro všechny náročné
a děti si zaslouží velkou pochvalu za to, jak vše zvládly. Poděkování patří také personálu naší mateřské školy, který spolupracoval na přípravě kulis a kostýmů
na vystoupení.
Bc. Denisa Urbanová, MŠ Cibuláček

Z MŠ KŘEMÍLEK...
Jak se nebát nemocnice
V úterý 12. března děti 2. třídy navštívily dětské oddělení teplické nemocnice. Při této návštěvě se
seznámily s prostředím nemocnice, prací lékaře a zdravotní sestry. Děti již vědí, co si mají připravit za
věci do své příruční tašky při nástupu do nemocnice a co vše musí udělat lékař, aby zjistil nemoc dítěte.
Děti si také poslechly tlukot svého srdíčka, vyzkoušely si, jak se měří tlak a samy se proměnily v sestry
a lékaře. Touto návštěvou nemocnice tak zjistily, že se jak nemocnice, tak i různých vyšetření nemusí
vůbec bát.
Kolektiv MŠ U Křemílka

Maškarády mají bál
Ve čtvrtek 7. března se již od samého rána v naší mateřské škole scházeli piráti, princezny, superhrdinové, kostlivci, berušky a různá zvířátka. Mezi děti přišel také kejklíř Pet, s nímž si děti zakouzlily
a vyzkoušely svoji sílu při zvedání činky. Celé dopoledne bylo provázeno soutěžemi, tancem, zpěvem,
písní. Děti si užily spoustu legrace a veselí.
Kolektiv MŠ U Křemílka

Mateřinka 2019
Děti z mateřské školy U Křemílka se zúčastnily 24. ročníku festivalu teplické Mateřinky v Krušnohorském divadle. Se svým vystoupením ,,Míč, to je náš
kamarád" vyběhly ve svém zelenočerném oblečení na podium a zacvičily svoji pohybově sportovní sestavu s míčem overball. Děti si své vystoupení užily,
odměnou jim byl potlesk diváků a domů si odnesly malé dárečky od pořadatelů této akce.
Kolektiv MŠ U Křemílka

Z MŠ MSTIŠOV...
Bubínkování
Děti v naší školce měly nedávno úžasnou příležitost podívat se alespoň na chvilku do Afriky. Paní lektorka přivezla dětem nevšední hudební nástroje, mezi nimi byla například džemba, bubínky, perkusy, rumba
koule, chrastítka, nebo drhla. Dětem předvedla, co všechno se dá na tyto nástroje zahrát a děti si také velmi
rády hru na nástroje vyzkoušely a prověřily tak, jakýže to mají cit pro rytmus. Dětem se bubínkování velmi
líbilo a paní učitelky si zase pochvalovaly, jak paní lektorka nakonec děti krásně zklidnila příjemnou relaxací.

Mateřinka
V minulém měsíci se několik našich dětí zúčastnilo tradičního festivalu Mateřinka. Děti poctivě trénovaly a úkolu se zhostily velmi zodpovědně. S velkým
zájmem sledovaly samozřejmě také vystoupení ostatních školek. Za zaměstnance naší školky chceme našim dětem vyslovit velkou pochvalu a také velký dík,
protože myslíme, že v té ohromné konkurenci reprezentovaly naši malou školku opravdu dobře.
Kolektiv MŠ

PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ
V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN
Mateřská škola

Termíny

MŠ Dubánek

22. 07. - 16. 08. 2019

MŠ Cibuláček

01. 07. - 26. 07. 2019

MŠ U Křemílka

22. 07. - 23. 08. 2019

MŠ Mstišov

08. 07. - 16. 08. 2019
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ZÁPIS DĚTÍ DO DUBSKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Důležité upozornění k povinnému předškolnímu vzdělávání:
Pro děti, které do 31. srpna 2019 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2019 předškolní vzdělávání povinné.
MATEŘSKÁ ŠKOLA
MÍSTO
TERMÍN
DOBA
MŠ Dubánek - Křižíkova 157, Dubí 1
v budově MŠ
8,30 - 14,00 hodin
03.05.2019
Tel.: 417 571 026
MŠ Cibuláček - Tovární 517, Dubí 1
Tel.: 417 571 060

MŠ U Křemílka - Rokosovského 236, Dubí 2
Tel.: 417 571 755
MŠ Mstišov - Školní 39,Dubí 3 - Mstišov
Tel.: 417 538 045

v budově MŠ

03.05.2019

8,00 – 14,00 hodin

v kanceláři ředitelky MŠ

03.05.2019

8,00 – 13,00 hodin

v kanceláři ředitelky MŠ

03.05.2019

8,30 – 11,30 hodin

KROUŽEK PRO PŘEDŠKOLÁKY
Každý čtvrtek od 15:00 hodin je mi ctí
potkávat nové tváře budoucích prvňáků.
Společně poznáváme školu, seznamujeme
se s některými pravidly, zpíváme, tvoříme
a hrajeme si. Ve čtvrtek 14. února nám kroužek obohatili žáci třídy 2. B., kteří se dětem
představili a předvedli, co se ve škole naučili. Poté společně tvořili přání ke svátku zamilovaných. Jsem moc ráda za příležitost se
s dětmi poznávat a těším se na zápis do
prvních tříd i budoucí spolupráci.
Mgr. Karolína Burian, ZŠ Dubí 1

ÚSPĚCHY MLADÝCH TANEČNÍKŮ
V tomto kalendářním roce se naši mladí
tanečníci Petr Vengrynský a Eliška Stehnová
zúčastnili a úspěšně reprezentovali naše
město na Mistrovství České republiky ve
standardních tancích v pražské Lucerně nebo
na Mistrovství České republiky v latinskoamerických tancích ve Zlíně. Za pár dnů je
čeká další soutěž v deseti tancích v Roudnici nad Labem a vrcholem sezóny bude
i tancování v zahraničí, například ve francouzské Nice či dánské Kodani. Přejeme oběma
tanečníkům hodně štěstí a úspěchů v jejich
nelehkém sportu, plném krásy a elegance.
Soňa Kosová a celý pedagogický sbor

LISTOVÁNÍ – SCÉNICKÉ ČTENÍ NA ZŠ DUBÍ 1
Naše škola je již třetím rokem zapojena do projektu „Školní
čtenářské kluby na 2. st. základních škol“, v rámci něhož proběhlo 11. března tzv. LiStOVáNí – scénické čtení, které bylo
určeno nejen klubových dětem, ale všem žákům 7. a 8. třídy.
Během hodinového divadelního vystoupení se děti seznámily s dílem „Straka v říši etropie“ od spisovatelky Markéty
Baňkové. Toto dílo, soubor bajek, získalo v roce 2011 cenu
Magnesia Litera. Zvířata v nich luští záhady existence a fungování světa. Čtenář vtipnou formou
pochopí základy fyziky – může zjistit, proč se hroch udrží na vodní hladině, jak lišky prochází
krizí středního věku a kdo chce být ideálem krásy. Proč nemá smysl bojovat proti nepořádku
a jak zatočit s jezevcem notorikem. Děkujeme hercům, Věře Hollé a Pavlu Oubramovi, za úžasný
kulturní zážitek.
Mgr. Adéla Hufová, Mgr. Markéta Vágnerová, manažerky ČK Dubí

NA SLOVÍČKO…
… s Matějem Šimůnkem, novou sportovní hvězdou ZŠ Dubí 2
Matěj je drobný nenápadný kluk ze šesté třídy. Přesto právě on je
jedním z našich nejslavnějších žáků a ve svém sportovním oboru
už vyhrál kde co.
Jakému sportu se přesně věnuješ? Je to sport osmi končetin
MOAY THAI.
Od kdy sportuješ? Tomuto sportu se věnuji tři roky, od třetí třídy. Měl
jsem to do tělocvičny blízko, znal jsem i některé kluky, tak jsem to chtěl
také zkusit.
Jak trénuješ?Máme soustředění společná i s jinými kluby, nebo jen ta
naše, někdy jezdíme i do zahraničí.
Popiš mi trochu své úspěchy. Nejvíc si cením pátého místa na mistrovství světa v Thajsku v kategorii 10 – 11 let. V roce 2017 jsem se v Antalyji stal vícemistrem Evropy,
minulý rok v Bělorusku jsem byl také druhý. V Polsku na mezinárodním šampionátu jsem vyhrál
1. místo a v roce 2016 a 2018 jsem se stal mistrem ČR.
Byl jsi i na soustředění v cizině? Příští rok se chystám do Thajska. Budu tam asi měsíc trénovat
a relaxovat.
Na jaký zápas se teď chystáš? Připravuji se na Zlatý MONGKON v Rokycanech. Bude to těžké,
vloni jsem vyhrál na KO, tak se budu snažit obhájit titul.
Podporuje tě i rodina? Ano. Pokud to jde, tak se mnou jezdí i na zápasy.
Získal jsi nějaké ocenění i od města Dubí? Letos jsem byl oceněn v Bilanci města za reprezentaci.
Co bys vzkázal těm, kdo by to chtěli ve tvém sportu také zkusit? Přijďte do areálu Řempa, hned
proti školní jídelně. Je to super sport, získáte sebevědomí i fyzičku. A nebudete jen sedět doma.
Děkuji za rozhovor a všichni ti budeme držet palce v dalších zápasech.
Mgr. Marie Hůlková, ZŠ Dubí 2

ZELENÝ KONCERT V ZUŠ
Jsou svátky, které se u nás drží po celé generace a jsou i takové, které k nám, do Čech,
dorazily později. Některé zdomácněly, jiné,
i přes snahu prodejců, se u nás příliš neuchytily. Svátek Svatého Patrika, patrona celého
Irska, má na našem území docela „našlápnuto“. Charakteristická pro něj je zelená barva,
na kterou po zimě všichni čekáme. A to je asi
hlavní důvod jeho obliby (i když zelené pivo
je také zajímavá záležitost).
V ZUŠ jsme zrealizovali „Zelený koncert“,
kde převažovaly filmové melodie, výzdobu
tvořily jetelové lístky a účinkující mladí umělci byli odměněni i zelenými dárečky. Doufáme, že jsme tímto činem přispěli k přivolání
jara!
Eva Valtová, ředitelka ZUŠ Dubí

CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 MINUT
V době jarních prázdnin připravilo Městské kulturní zařízení Dubí pro děti filmový den
s Divadlem Petra Stolaře. V úterý 26. února se v Lidovém domě sešlo na 25 dětí, které se staly
účastníky velké cesty kolem světa. Během dopoledne si děti vyrobily masky a vlajky jednotlivých kontinentů, do kterých byly hned zpočátku zařazeny. Během chvíle se začali objevovat
v Antarktidě tučňáci, v Americe indiáni, v Africe domorodci a zvířátka. Po přestávce na oběd
začalo samotné natáčení filmu, kde se děti oblékly do svých vyrobených kostýmů a pod vedením režiséra Petra Stolaře natočily krátký film. Ten bude ke zhlédnutí na webových stránkách
www.mkzdubi.cz. Už dnes se těšíme na příští rok, kdy určitě budeme tento filmový den opakovat, jen s jiným námětem.
Lenka Bláhová, MKZ Dubí
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SRAZ THAIBOXERSKÉ REPREZENTACE V TEPLICÍCH
Ve dnech od 1. do 3. března pořádala C.M.T.A. Czech Muay Thai Association v teplickém hotelu
Panorama soustředění reprezentace jak juniorů,
tak dospělých. Tréninkové jednotky se skládaly ze
tří fází: 1. výběh + rozcvička, 2. dopolední sparingy, 3. klinčování. Tyto srazy se konají proto, aby ti
nejlepší z ČR si zatrénovali s těmi nejlepšími, a to
vše pod dohledem reprezentačních trenérů Jaroslava Hodiny (Tik Tak Rokycany), Jiřího Mejstříka
(Lana gym Praha) a Ladislava Horejše (Leonidas
gym Dubí). Dubský klub Leonidas gym samozřejmě nemohl chybět. Za dospělé byl náš Filip
Gorol a za juniory se účastnili Tomáš Barták,
Nikola a Lukáš Černí, Daniel Homič, Lukáš Klaška,
Matěj Šimůnek, Branislav Tomáš a David Štajnc,
který se po zranění chce vrátit do ringu, kde již
nebyl 2 roky. Jedním z našich nováčků byl ještě
Milan Gašparec, který nepatří k reprezentantům, ale chtěl si zatrénovat s českou špičkou. Jelikož se toto soustředění krylo s jarními prázdninami, tak
ještě další dva naši reprezentanti se nemohli účastnit, a to Alan Homič a Šimon Verner. Fyzickou přípravu si ale vynahradili na lyžích. Poděkování patří
prezidentu C.M.T.A. Petru Ottichovi a jeho týmu za perfektní organizaci. Děkujeme i všem sponzorům a dále Ústeckému kraji a Městům Dubí, Osek
a Obci Proboštov rovněž za podporu našich mladých bojovníků.
Ladislav Horejš

DUBSKÝ KLUB LEONIDAS DOVEZL 4 TITULY

Ve dnech od 16. do 17. března se konal turnaj o Zlatý Mongkon města Rokycany pořádaný C.M.T.A . Náš klub Leonidas Gym Muay Thai Dubí vyslal do
boje devět dětí. Výsledky byly vynikající: 4 x zlato , které vybojovali Alan Homič, Matej Šimůnek, Richard Soukup, Klára Baladová dokonce svoji soupeřku
porazila v druhém kole KO. 3x stříbro: Lukáš Černý a Nicol Černá, ta bojovala dokonce ve dvou váhových kategoriích, kde s těžšími a zkušenějšími soupeřkami předvedla vyrovnaný výkon. Bronz přivezl Šimon Verner, který předvedl vyrovnaný zápas a prohrál v semifinále těsně na body 2:1 s o dva roky
starším Maďarem. Dále pak Milanek Gasperec a Petr Vobořil předvedli parádní exhibici na úvod turnaje. A jako perlička navrch: nejenomže jsme dostali
ocenění za nejlepší tým, ale ještě moje malé bojovníky mi osobně pochválil mezinárodní rozhodčí z IFMA což mě velice potěšilo. Výkon dětí byl úžasný.
Dík všem za podporu a pomoc u ringu a při dopravě bojovníků: Kamil Černý, Jiři Kopenec, Vilda Homič, David Štajnc. Dík patří rovněž C.M.T.A. - Czech
Muay Thai Association a prezidentu p. Petru Ottichovi a pořadateli Jaroslavu Hodinovi z Muay-thai Tik-tak. Sportu zdar a Muaythai obzvlášť. Dále bych
rád poděkoval všem partnerům za podporu.
Ladislav Horejš, Leonidas Gym Muay Thai Dubí

16. DUBSKÁ KULIČKIÁDA
Dovolte mi, abych Vás – místní i přespolní „cvrnkače“ hliněnek pozval na již

16. ročník Dubské kuličkiády
Ta se uskuteční

27. dubna 2019
na hřišti 2. ZŠ Dubí v Tovární ulici, Dubí 2, a to od cca 14:00 hodin.
Pro vítěze budou připraveny diplomy a věcné odměny. Pro ostatní sladkost za účast. K dobré náladě nám bude hrát kapela a o něco dobrého na zoubek
se jako tradičně postará pan Jiří Slivoně. Pro nejmenší jsou připraveny soutěže o bonbony. Srdečně Vás všechny, obhájce titulů, i Ty, co je o ně chcete
připravit, zvu za všechny spoluorganizátory, a to v co největším počtu.
Tomáš Zíka, zastupitel města Dubí
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DUBÍ NEZNÁMÉ XIV – DIANINA LÁZEŇ

V druhé polovině 19. století
nestály v Dubí pouze jedny lázně, ale postupně tu vznikly tři
vodoléčebné ústavy. Nejstarší
lázně nechal v Dubí postavit na
popud dr. Josefa Löschnera, významného profesora a balneologa, továrník Anton Tschinkel.
Roku 1861 koupil budovu starého zájezdního hostince Diana
ze 17. století a začal ji přestavovat. K původnímu hostinci přibyly jídelní prostory a domek
pro vrchního ošetřujícího lékaře. Dianina lázeň byla otevřena již roku 1862. Stavba byla původně jednopatrová, ale brzy její
kapacita nestačila, a proto došlo roku 1865 k další přestavbě, kdy byly lázně zvýšeny o druhé
patro, které sloužilo pro rehabilitaci, a spodní část objektu sloužila k léčbě. Komplex tří budov obklopoval malé náměstíčko, kterému se začalo říkat Lázeňské. Mezi léčebné procedury tehdejších
lázní patřily teplé a studené koupele, do kterých se přidávalo smrkové a borovicové jehličí. Voda
se přiváděla z Bystřice a byla ohřívána parním kotlem. Po procedurách si mohli lázeňští hosté odpočinout v lázeňském salonku, v parku anebo se vydat na procházku po okolí. Cena procedur se
pohybovala mezi 30 a 70 krejcary. Kromě promenádních cest nechal Anton Tschinkel vybudovat
i "mléčný ústav", kdy byla součástí procedur mléčná a syrovátková pitná kúra. Mléko a syrovátka
se získávaly z hospodářského dvora, který náležel k lázním. Pro lázeňské hosty měla také vzniknout salaš na Mariánské výšině, kde se měla podávat zvěřina a léčivé likéry, ale nakonec zůstalo
pouze u základů, které je na místě možné spatřit dodnes. Roku 1885 přišla hospodářská krize
a 5. ledna 1885 vyhlásila firma bratrů Tschinkelů úpadek, tím zanikly nejstarší dubské lázně. Dnes
bychom hlavní lázeňskou budovu hledali marně, protože v těchto místech vede silnice k sídlišti Družba a část lázeňských pozemků zabírá zahrada domova důchodců, dřívější vily továrníka
Bernarda Blocha vedle městského úřadu. Naštěstí se podoba lázní dochovala na historických
fotografiích, které jsou uloženy v Regionálním muzeu v Teplicích.
Ing. Jiří Kašpar
Foto: archiv Regionálního muzea v Teplicích

OBNOVENÝ KŘÍŽEK NA CÍNOVCI
Na základě podnětu Spolku historie města Dubí došlo k obnově historického křížku
z první poloviny 19. století nedaleko domu č.p. 38
na Cínovci.
Ing. Jiří Kašpar

INZERCE

Prodej slepiček

PŘIPOJENÍ K INTERNETU

Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky z našeho chovu typu

Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách
a slepičky typu Green Shell typu Arakauna

Stáří slepiček: od 14 do 19 týdnů
Cena slepiček: od Kč 159,00/ks do Kč 209,00/ks

Prodej se uskuteční:
v sobotu 13. dubna, 11. května a 8. června 2019
v Dubí u porcelánky v 11:15 hod.
Výkup králičích kožek; cena dle poptávky.
Informace: od pondělí do pátku od 9:00 do16:00 hod. na telefonních číslech: 601 576 270, 728 605 840
nebo na: www.drubezcervenyhradek.cz

Síť DSLONE děkuje
svým šťastně připojeným klientům
v Dubí.

A abychom udělali radost novým,
máme pro ně 3 měsíce internetu
zdarma.
Zavolejte si o bezplatnou návštěvu technika
na tel.: 411 142 311

Váš tým DSLONE. CZ
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duben 2019
BEZPLATNÝ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

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

Město Dubí a
nabídka občanům
BEZPLATNÝ SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Městský úřad Dubí ve spolupráci se společností Marius Pedersen a.s.
vybavené speciálními nádobami pro sběr nebezpečných odpadů
organizuje svoz nebezpečného odpadu
Tato akce se uskuteční v sobotu 11. 5. 2019
dle stanoveného harmonogramu v Dubí:
8:00

-

8:15 hod.

Pozorka, u kapličky

8:20

-

8:35 hod.

Mstišov, Náměstí Svobody

8:50

-

9:05 hod.

Cínovec, autobusová zastávka u hraničního přechodu

9:15

-

9:30 hod.

Dubí I, u Zámečku

9:35

-

9:50 hod.

Dubí I, Školní náměstí

9:55

- 10:10 hod.

Český porcelán, u Domu porcelánu s modrou krví

10:15 - 10:30 hod.

Bystřice, Lípová ulice

10:35 - 10:50 hod.

Běhánky, Dubská ul. x Nerudův sad

10:55 - 11:10 hod.

Drahůnky, zastávka MHD

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

Na uvedená místa budou přistaveny vozy společnosti Marius Pedersen a.s.
vybavené speciálními nádobami pro sběr nebezpečných odpadů.
PŘIJÍMÁNY BUDOU NÁSLEDUJÍCÍ DRUHY ODPADŮ
léky, masti, roztoky, zbytky starých barev, všechny druhy baterií, olejové filtry,
domácí chemikálie, zářivky, motorové oleje, zaolejované předměty, vyřazené
zařízení, pneumatiky z osobních vozů a kovy

od 15. dubna 2019 do 26. dubna 2019
jarní část povrchové deratizace.
Město Dubí zabezpečí deratizační práce v objektech, které vlastní Město
a na vybraných veřejných prostranstvích. Pro zabezpečení maximální účinnosti
deratizace by bylo vhodné, aby se zapojili i vlastníci a správci bytových i nebytových objektů ve městě. Deratizaci je povinna podle potřeby ve své provozovně
zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba
při zvýšeném výskytu hlodavců (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví, v platném znění).
Občané, kteří mají zájem o provedení deratizačních prací ve svých objektech,
mohou nahlásit svou adresu a tel. číslo
deratizační firmě ASPRA - Dubí - tel. 739 617 433.
Na místech přístupných veřejnosti budou nástrahy umístěny do jedových
staniček, které znesnadňují přístup dětem a domácímu zvířectvu. Deratizované
objekty a prostory i deratizační staničky uložené na volném prostranství budou
označené výstražným návěstím.
Deratizace bude provedena za použití chemických deratizačních prostředků
schválených hlavním hygienikem ČR, které nejsou klasifikovány jako jedy. Jsou
však při případném požití většího množství zdraví škodlivé, proto je třeba v průběhu deratizace zajistit zvýšený dohled nad dětmi a chovanými zvířaty. V době
provádění deratizace je nutné vodit psy na vodítku. Dojde-li v důsledku nepozornosti občanů k případnému požití deratizační látky, je nutné vyhledat lékaře.
Eva Vítková, technický odbor Město Dubí, tel. kontakt: 417 554 623

DLUHOVÉ PORADENSTVÍ

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 493 645 511

POZVÁNKA

Muzejní noc ve dvou
železničních expozicích

Nevím
m, s kým se domlu
uvit
na splátkovém kalendáři

Nemám na splácení půjčky
Nerozumím dopisuu od exekuttora

„Rozsvítíme, co se dá“

Přišel mi vysoký
nedoplatek za plyn

NÁDRAŽÍ OSEK a NÁDRAŽÍ DUBÍ

SOBOTA 18. KVĚTNA 2019
OD 18:00 DO 21:00 HODIN
Jízda historického motorového vozu M131.1 „Hurvínek“
Odjezd 18:30
Příj. 19:10 – Odj. 20:00
Příj. 20:25

Teplice v Čechách
Osek město
Dubí

Příjezd 22:05
Příj. 21:20 – Odj. 21:25
Odj. 20:55

Předprodej jízdenek na vlak je v ITC Osek, Rooseveltova 1,
od 7. 5. do 11. 5., od 9:00 do 17:00 hod., polední přestávka od 12:00 do 12:30 hod.
Jízdné: Teplice – Dubí a zpět: děti 6 - 15 let 60Kč, dospělí 115Kč
Osek město – Dubí a zpět: děti 6 - 15 let 30Kč, dospělí 60Kč
Soukromé
železniční muzeum
Nádraží Dubí
Město Osek

Město Teplice

Město Dubí

Informace na facebooku : Moldavská dráha - oficiální stránka Moldavské dráhy, kulturní památky ČR

14

Dluhové
poradenství

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 29. března oslavila 75. narozeniny
naše drahá a milovaná maminka, babička a prababička,
paní Krista

Fučíková.

Vše nejlepší do dalších let a hodně zdraví
přejí dcera Kristýna s manželem Zdeňkem, dcera Pavlína s Jirkou,
vnuk Pavel s manželkou Blankou,
vnučka Kateřina, pravnoučata Adélka a Pavlík.

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
Milí spoluobčané, milí farníci!
Za krátký čas budeme po celém světě a tedy i u nás slavit velikonoční svátky, které nám chtějí připomenout ty nejdůležitější události ze života Ježíše
Krista. Když bychom byli konkrétní, tak se jedná o jeho ukřižování (Velký pátek), ale zároveň jeho slavné zmrtvýchvstání (Velikonoční neděle). Dovolte
mi, abych Vás proto pozval v tyto, pro nás křesťany, nejvýznamnější dny do
našich vzácných kostelů, o které se snažíme společnými možnostmi pečovat.

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY V NAŠICH KOSTELÍCH:
Zelený čtvrtek:
Dubí v 17:00 hod.
Velký pátek:
Dubí v 17:00 hod.
Bílá sobota:
Dubí v 18:00 hod.
Velikonoční neděle: Novosedlice v 8:30 hod. a Dubí v 10:30 hod.
Velikonoční pondělí: Novosedlice v 8:30 hod.
doc. ThDr. Patrik Maturkanič PhD., farář farností Novosedlice, Dubí, Cínovec

OZNÁMENÍ ÚMRTÍ

OMLUVA

Dne 1. března nás po dlouhé nemoci opustil náš milovaný tatínek,
dědeček a pradědeček,
pan Jaroslav

Kozák.

Vzpomínají dcera Iveta, Karel,
vnučka
vnuč Markéta s rodinou a syn Zbyněk s rodinou.
Za tichou vzpomínku všem děkujeme.

Při přípravě březnového vydání Dubského
zpravodaje došlo během převodu tiskových dat
k politováníhodné situaci, kdy byla chybně uvedena doba úmrtí u vzpomínky na zemřelého
pana Chladíka.
Za tuto chybu se pozůstalým omlouváme.
Alwac, a. s., zpracovatel Dubského zpravodaje

VZPOMÍNKY
Dne 18. dubna uplyne pět let,
kdy nás navždy opustila naše drahá
manželka, maminka a babička

Dne 5. dubna uplynuly tři roky,
co mě navždy opustila má milovaná manželka

paní Jaroslava Kozáková.

paní Marie Peklová.

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

Vzpomínají manžel Miloš
a sestry Alena a Dagmar s rodinami.

Zlaté slunko za horu zašlo,
Tvé srdce věčný klid našlo,
vzpomínám, ať se hnu kamkoli,
už Tě nic nebolí.
Dne 17. dubna tomu bude již 6 let,
co nás opustil
pan PRAVOSLAV ZEMAN
z Dubí
S láskou stále vzpomínají
manželka,
dcery Drahuš a Lenka
a ostatní příbuzní a známí

Kdo byl milován, nebude zapomenut.

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 2019
MKZ zve...

www.mkzdubi.cz

Město Dubí
– MKZ
pořádá pietní akt
u památníku v Pozorce

Městské kulturní zařízení zve DUBSKÉ
seniory na výlet za poznáním

na zámek Kačina
14. května 2019
Odjezd v 6:30 hodin

dne 2. května 20199
od 10:00 hodin

ze Školního nám., Dubí 1
poplatek za vstupné do zámku:
senioři: 100,- Kč
dospělí: 150,- Kč

x místo v autobusu si rezervujte
od 15. 4. 2019 na tel. čísle 602 101 706
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