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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
srdečně Vás všechny po měsíci opět zdravím na stránkách
našeho Zpravodaje, abych Vás informoval o všem podstatném, co uplynulé období čtyř týdnů přineslo našemu městu. Vstoupili jsme do jednoho z nejkrásnějších měsíců roku,
k němuž se váží nejrůznější pořekadla i přísloví, ale zřejmě
nejvíce mu sluší přívlastek „měsíce lásky“. Popřejme si tedy,
ať nám měsíc květen přinese co nejvíce chvil ve společnosti
nám nejbližších a nejmilejších a ať následující období prožijeme v dobré pohodě a spokojenosti.
 První dny měsíce května však jsou spojeny rovněž se
vzpomínkou na květnové dny před čtyřiasedmdesáti lety,
kdy skončil nejhrůznější válečný konflikt v celých dějinách
lidstva a kdy se s úctou a nesmírnou pokorou ukláníme těm,
kteří za mírový život již nejedné poválečné generace přinesli oběť nejvyšší, svůj život. V našem městě jsme se při této
příležitosti setkali ve čtvrtek 2. května, kdy jsme se památce obětem tohoto válečného konfliktu poklonili u pomníku
v parku před Lidovým domem v Pozorce. Já se rovněž při
této příležitosti pravidelně zúčastňuji pietního shromáždění v Krupce Na Prokopce, kde ve společném hrobě našlo
poslední odpočinek 313 vězňů z koncentračních táborů,
které smrt zastihla prakticky na samém konci války, a to při
transportu smrti. Jsem přesvědčen o tom, že takováto pietní setkání jsou nejen vyjádřením hluboké úcty všem těmto
lidem, kteří měli jistě jediné přání, a to dožít se konce války,
ale především jsou mementem pro dnešní generace, která
žádný válečný konflikt nepoznala a můžeme si jen přát, aby
tomu tak bylo i nadále.
 První dubnový týden se opět po roce uskutečnily zápisy
do prvních tříd obou našich základních škol. Podle informací, které mám k dispozici, bylo do první třídy Základní školy
v Dubí 1 zapsáno 29 prvňáčků a do první třídy Základní školy
v Dubí 2 se zapsalo 35 prvňáčků. Chtěl bych jim všem popřát, aby se jim ve škole líbilo, do školy chodili rádi a těším se
na setkání jak s nimi, tak i s jejich rodiči, kteří je jistě v tento
pro ně slavnostní den, což první školní den určitě je, do školy
doprovodí.
Stejně tak jsem se velmi rád poslední dubnovou sobotu
v obřadní síni v budově Městského úřadu setkal s našimi nejmenšími občánky. Je dobře, že tato tradice, vítání občánků,
zůstala v našem městě zachována a je to vždy milé setkání
a velmi si vážím toho, když rodiče naše pozvání k tomuto
slavnostnímu obřadu přijmou a se svými dětmi se tohoto
slavnostního setkání zúčastní.
 Významným dnem pro naše město byl rovněž
11. duben, kdy jsme slavnostně otevřeli a fakticky tak předali
do užívání nově vybudované Komunitní centrum v městské části Pozorka, jemuž rovněž přiléhá dětské hřiště, které
v Pozorce dosud dětem k dispozici nebylo. Jeho otevření tak
představuje další, a v tomto případě velmi významný krok
naší spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování. Třebaže stavba Komunitního centra budila v některých občanech
nejen emoce, ale i kritické nedůvěřivé pohledy, tak v jeho
dokončení vidím zázemí pro pozitivní ovlivňování zejména
dětské populace romské komunity, a to ve smyslu nutnosti
a nezastupitelnosti vzdělávání se a stejně nezastupitelné
nutnosti získání ve vzdělávacím procesu nějaké odborné
kvalifikace, což je výchozí podmínkou pro uplatnění se na
trhu práce. Své zázemí zde najde nízkoprahové centrum pro
děti a mládež, protidluhová poradna či sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi. Garantem všech těchto služeb je
nezisková organizace Květina, s níž spolupracujeme již od
roku 2006, která se cíleně zaměřuje na pomoc všem, kteří
chtějí jednak předcházet sociálním problémům a jednak je
účinně řešit, pokud se jich už dotkly, protože jsou zpravidla
spojeny s dalšími negativními společenskými jevy. Svou kancelář zde rovněž má terénní pracovnice, na niž je možno se
vždy se svými problémy nejen obrátit, ale zejména ve spolupráci s ní hledat cestu k jejich řešení. Dne 14. května se bude
v Komunitním centru konat Den otevřených dveří a touto
cestou Vás na tuto akci srdečně zvu. Přijďte se podívat, určitě to stojí za návštěvu. Ke Komunitnímu centru mám ještě
jednu informaci. V minulém vydání Zpravodaje jsem informoval o nařčení ze strany zastupitele Mgr. Zmítka, že stavba
byla předražená. Byli jsme požádáni o otištění dopisu pana
Mgr. Zmítka, kde reaguje právě na moji informaci. Když si
toto vysvětlení přečtu, tak mám pocit, že bychom se mu
měli ještě omluvit. Ale ono to má ještě pokračování: přišla
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naprosto oficiální stížnost ze strany dodavatele a ten požaduje omluvu za chování tohoto zastupitele, protože jeho
chování považují za pomluvu jejich firmy. Tuto stížnost
musíme řešit v souladu se zákonem, omluvu jsem již zaslal
a na příštím jednání Zastupitelstva města budeme tento bod
opět projednávat. Na tomto případu je vidět, že pokud někdo napadá práci města v hospodě u piva, tak je to pouze
v úrovni hospodských řečí. Pokud však učiní oficiální činitel
samosprávy takovéto nařčení, tak se to dostává do úplně jiné
roviny. Bohužel dnešní doba sociálních sítí přináší jev, kdy si
mnoho lidí myslí, že si mohou psát, co chtějí, že si mohou
říkat, co chtějí, a vše bude procházet bez povšimnutí. Tak to
určitě není a na tomto případu je vidět, že by měl každý vážit
svá slova a domýšlet důsledky svého jednání.
 Jistě jste minulý měsíc zaznamenali časté výjezdy požárních vozidel do lokality našeho města. Byli jsme svědky hned
několika požárů, u nichž zasahovaly hasičské jednotky. Dnes
je již zřejmé, že se nejednalo o žádná náhodná samovznícení, ale že požáry jak v lokalitě mezi Dubím a Přítkovem, tak
v oblasti nad Barvářem a v oblasti Mstišova byly založeny
úmyslně. Jakousi výjimkou bylo malé zahoření za tržnicí naproti někdejšímu hotelu Sport, kde vietnamský trhovec spaloval papírové krabice a přičemž v jedné z nich zapomněl zbytky pyrotechniky, která měla právě za následek toto zahoření,
které rovněž bylo záhy odborně uhašeno. Tento případ byl
spíše k smíchu. Další dva případy požáru lesa jsou však velice
znepokojivé, protože je již jisté, že v naší oblasti se pohybuje
nebezpečný žhář a zapaluje lesní porosty. Celým případem
se intenzivně zabývá Policie České republiky a nezbývá než si
přát brzké odhalení tohoto nebezpečného pachatele.
 Zároveň mám pro Vás informaci ve vztahu k tragickému
požáru mstišovského zámečku; možná již víte z regionálního
zpravodajství, že Policie České republiky dokončila vyšetřování se závěrem, že příčinou požáru nebylo nějaké nezaviněné samovznícení či třeba nějaký zkrat, nýbrž že objekt skutečně někdo zapálil, ale ztotožnit se tohoto žháře za pomocí
důkazních materiálů Policii České republiky nepodařilo. Objekt, respektive jeho torzo je stále v soukromém vlastnictví
a je jen na majitelích, jak budou nyní postupovat. Velmi bych si
přál, aby se podařilo celý objekt obnovit do původního stavu.
 V měsíci dubnu se rovněž hned na dvou schůzích sešla
Rada města Dubí, a to 2. a 16. dubna; na obou jsme projednávali zejména materiály majetko-právní povahy, protože
na usnesení k nim žadatelé čekají, či jsme je s naším stanoviskem postoupili k dalšímu projednání Zastupitelstvu města Dubí. Vesměs se jednalo o žádosti týkající se pronájmů
pozemků či zveřejnění záměrů prodejů pozemků, nabídek
k odkupu pozemků, žádostí ve věci uzavření smluv ošetřující
zřízení věcných břemen, souhlasy s umístěním inženýrských
sítí či nabídky bezúplatných převodů pozemků. Mezi dalšími
materiály bylo projednání s následným schválením rozpočtového opatření, čímž jsme vyhověli žádosti pana ředitele
Základní školy Dubí 1 a finanční částkou ve výši Kč 20 000,00
jsme přispěli na částečné pokrytí nákladů dvoutýdenního
příměstského tábora, který tato škola připravuje pro své žáky
na období letních prázdnin, stejně tak jsme našimi souhlasy menšími finančními příspěvky podpořili i další akce, jako
např. částečné pokrytí nákladů na služby v souvislosti s pořádáním již 49. ročníku Závodu míru juniorů, který pravidelně
projíždí naším městem, pietní akt, jímž si každoročně připomínáme sestřelení amerických letců nad Teplicemi, úhradu
nákladů na dopravu našich mladých hasičů, kteří pravidelně
vyjíždějí na svá soustředění, dětem z Mateřské školy Cibuláček přispíváme na jejich autobusovou dopravu na finále celostátního festivalu mateřských škol „Mateřinka 2019“, který
se koná ve středočeském Nymburce. Ředitelkám mateřských
škol Cibuláček a Mstišov jsme svým usnesením povolili výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách těchto mateřských
škol pro příští školní rok, a to za předpokladu, že zvýšení
počtu dětí ve třídě nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny všechny podmínky bezpečnosti
a ochrany zdraví. Po projednání jsme schválili výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení Komenského
náměstí, Dubí“, a to společnost Telkont s. r. o. Teplice, která
byla jediným uchazečem o tuto veřejnou zakázku a podala
nabídkovou cenu ve výši necelých 400 tis. Kč včetně DPH,
stejná firma se stala vítězem i dalšího výběrového řízení,
a to na akci „Výstavba chodníku a veřejného osvětlení v ulici
Dubská v Dubí – I. etapa“, tato firma podala nejnižší ceno-

vou nabídku ve výši necelého milionu šesti set tisíc korun,
vč. DPH. Na této akci je naprosto zřejmý znepokojivý trend
nárůstu cen stavebních prací. Rozpočet této akce je 920 tisíc
korun a výběr zhotovitele proběhl již podruhé. První soutěž
byla zrušena, protože nabídková cena byla o 100% vyšší,
než byla cena rozpočtovaná. I tato cena z druhé soutěže je
značně vyšší, ale pokud chceme tento chodník postavit, tak
nic jiného nezbývá než cenu přijmout. Dalším naším usnesením jsme splnili naši zákonnou povinnost, a to schválením
účetních závěrek příspěvkových organizací, jejich zřizovatelem je Město Dubí; jedná se o všechny naše mateřské
a základní školy a základní školu uměleckou. Stejně tak další
zákonnou povinností vyplývající ze zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, týkající se též našich příspěvkových organizací, kterou jsme projednáním a následným
schválením naplnili, se týká schválení výše zlepšeného výsledku hospodaření a návrh jeho rozdělení, a to jednak do
rezervního fondu a jednak do fondu odměn. Po projednání
jsme rovněž souhlasili s pokračováním organizování veřejné
služby ve městě Dubí. Tento způsob úklidu města nám šetří
značné finanční prostředky. Paní ředitelce naší Základní umělecké školy jsme naším souhlasem vyšli vstříc, a to jednak ve
vztahu k jejímu záměru rozšířit působnost této školy o výuku
na Základní škole v sousedních Novosedlicích a ve vztahu
k tomuto záměru jsme souhlasili s novým místem poskytovaného vzdělávání na této škole v Novosedlicích. Myslím, že
je dobře, že naše Základní umělecká škola nabízí své služby
i v sousedních obcích, což vítají zejména rodiče dětí, které
vidí svůj zájem v uměleckých činnostech. Domnívám se, že
velice prospěšným pro propagaci našeho města bude i naše
další rozhodnutí, jehož podstatou je schválení smlouvy se
zhotovitelem virtuální prohlídky našeho města, a to zejména pro turisty lákavých míst, která jsou při jejich návštěvách
vyhledávána. Beze sporu mezi ně patří jak kostel Panny
Marie v Dubí, tak kostel Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci,
Dům porcelánu s modrou krví, ale třeba i Paraplíčko v bezprostřední blízkosti Tereziných lázní. Tato virtuální prohlídka
města Dubí bude všem zájemcům k dispozici na webových
stránkách našeho města. Našim sportovcům jsme vyšli vstříc
schválením přidělení příspěvku, a to na zaplacení antuky na
volejbalových kurtech ve Sportovním areálu v Bystřici.
 V závěru mého příspěvku mi dovolte, vážení spoluobčané, pozvat Vás jako tradičně na kulturní akce, které jsou pro
Vás připraveny: našim seniorům přeji šťastnou cestu a pěkné
zážitky z jejich výletu, kdy zaměstnankyně Městského kulturního zařízení je tentokrát pozvaly na zámek Kačina, jehož pozoruhodnost je především v jeho jedinečnosti mezi empírovými stavbami v naší republice. Jistě zajímavé setkání na nás
čeká ve středu 22. května, kdy pozvání do Domu porcelánu
s modrou krví přijala herečka, paní Ivanka Devátá, která zavzpomíná na svou hereckou práci, na své role, které vytvořila
jak v divadle, tak i v televizi či ve filmu. Páteční večer v tomto
týdnu, 24. května, bude patřit mezinárodní akci, Noci kostelů,
k níž se pravidelně připojujeme: vedle možnosti komentovaných prohlídek našeho kostela je připraven rovněž kulturní
program: v úvodu večera to bude koncert pěveckého sboru
Hlasoplet a hlavním hostem večera bude pan Tomáš Töpfer,
herec a ředitel Divadla na Vinohradech na Praze, který nám
přislíbil svou návštěvu a jehož v našem městě velice rádi
přivítáme. Myslím, že nás čeká opět velice zajímavé setkání
s významnou osobností našeho divadla a filmu.
Začátek měsíce června pravidelně patří našim dětem a ani
letos jsme nezapomněli na jejich svátek a připravili pro ně
pohádkovou stezku, která se setkala s jejich zájmem, a proto jsou po dvou letech se svým doprovodem zvány k oslavě
jejich svátku. Jistě zajímavou bude rovněž výstava prací žáků
výtvarného oboru naší Základní umělecké školy, která je až
do konce tohoto měsíce ke zhlédnutí v Domě porcelánu
s modrou krví.
 Tolik tedy mé informace pro tento měsíc; přejí Vám, vážení spoluobčané, ať zbylé květnové a první červnové týdny
prožijete ve zdraví a v dobré pohodě a spokojenosti. Maturantům přeji, aby úspěšně zvládli všechny části maturitní
zkoušky, které již fakticky začaly v polovině měsíce dubna,
a úspěšně tak zakončili svá středoškolská studia.
S vámi se všemi se těším s přáním všeho dobrého za čtyři
týdny na stránkách našeho Zpravodaje nebo na nějaké
z připravených kulturních akcí opět na shledanou.
Ing. Petr Pípal, starosta

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ...
RM na své schůzi dne 5. března mj. projednala:
 Usnesení č. 151/6/2019: RM po projednání souhlasí s uzavřením dohody mezi zájmovým sdružením
Květina a Městem Dubí o ukončení nájmu pronajatých nebytových prostor na adrese Střední 120,
Dubí 3, využívaných k provozování klubu Magnet, a to
ke dni 31. 3. 2019. (Nové prostory ke své činnosti má klub
Magnet v Komunitním centru v Pozorce – pozn. red.)
 Usnesení č. 160/6/2019: RM po projednání souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem restaurace v budově Sokolovna, ul. U Hřiště 356, Dubí 1,
stávajícímu nájemci, a to do 30. 9. 2019 za podmínky,
že již nebude zahájena plánovaná demolice objektu.
 Usnesení č. 166/6/2019: RM po projednání schvaluje poskytnutí neinvestičních dotací dle

předloženého návrhu.
 Usnesení č. 167/6/2019: RM po projednání bere
na vědomí termín a místo podání žádostí o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020
v mateřských školách, jejichž zřizovatelem je Město
Dubí.
 Usnesení č. 168/6/2019: RM po projednání rozhodla nevyhlašovat konkurzní řízení na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů škol, kterým, končí
k 31. červenci t. r. šestileté období výkonu práce ředitele.
 Usnesení č. 170/6/2019: RM po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřenou s firmou STAVMART s. r. o. Krupka na realizaci díla
s názvem Komunitní centrum Dubí. (Důvodem byla
nepříznivá skladba podloží k provedení prací – pozn. red.)

MNOHOKRÁT DĚKUJEME!

 Usnesení č. 171/6/2019: RM po projednání
schvaluje výběr zhotovitele na akci „Opravy výtluků na místních komunikacích ve městě Dubí v roce
2019“, a to firmu Marius Pedersen, a. s., Teplice.
RM na své schůzi dne 20. března mj. projednala:
 Usnesení č. 174/7/2019: RM po projednání bere
na vědomí: 1/ odvolání p. Petra Leta, člena povodňové komise, ke dni 20. 3. 2019; 2/ jmenování p. Tomáše
Zíky členem povodňové komise ke dni 20. 3. 2019;
3/uložení tajemnici povodňové komise, pí. Taťáně
Skokánkové, provedení aktualizace povodňového
plánu. (Starosta města odvolal z povodňové komise
p. Petra Leta na jeho vlastní žádost, a to z důvodu jeho
pracovních povinností – pozn. red.)
(šl)

OZNÁMENÍ REDAKČNÍ RADY

Velký dík patří učitelům ZŠ Dubí 1, zejména paní zástupkyni ředitele Mgr. Haně Dubnové a jejímu týmu.
Za co? Za velkou událost. Náš region přivítal početnou
delegaci z Finska a Estonska. Hosté přijeli na pozvání
MAS Cínovecko, o. p. s. Nejen učitelé dubské školy,
ale i žáci se ochotně ujali hostů, v převážné většině
dětí a studentů, a připravili jim zajímavý program na
celé dopoledne. V tvůrčích dílnách společně pracovali na drobných výrobcích a přitom se i seznamovali
s charakteristikami našeho území.
Pracovníci MAS Cínovecko, o. p. s. jim chtějí touto cestou velmi poděkovat!

Vážení čtenáři, vážení přispěvatelé, uzávěrka příspěvků pro červnové vydání Dubského
zpravodaje bude z organizačních důvodů již

v pátek 24. května
ve 12:00 hodin.
Libor Kudrna

Děkujeme Vám za pochopení.
Redakční rada Dubského zpravodaje

OCENĚNÍ PEDAGOGICKÉ PRÁCE
Na Krajském úřadě Ústeckého kraje dne 2. dubna převzali ocenění nominovaní na Cenu náměstka za významný přínos ve školství. Ceny předal náměstek hejtmana pro oblast školství Mgr. Petr Šmíd spolu s předsedkyní výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Radmilou Krastenicsovou. Mezi oceněnými byla i paní
Mgr. Soňa Kosová, ředitelka Základní školy v Dubí 2.
Paní Kosová pracuje už 32 let ve školství, prvních šest 6 let pracovala jako učitelka, poté 14 dalších let v pozici
zástupkyně ředitele a nyní již 12 let je ředitelkou této školy. Je člověkem, který své práci věnuje veškerý čas.
Nad rámec svých povinností pořádá mezi žáky pravidelné soutěže ve výtvarné výchově a stará se i o čtenářskou gramotnost na škole, též už 7 let je Kronikářkou města Dubí a každý rok organizuje pro své žáky besedu
o dění ve městě Dubí a příchozí mohou nahlížet a číst v kronice. Škola je díky paní ředitelce zapojena do mnoha
projektů a je také držitelkou titulu Škola udržitelného rozvoje 2. stupně pro roky 2017 – 2019. Pro svou školu
i své zaměstnance má vždy pochopení a její ozdobou je trpělivost a vstřícnost. Škola byla v minulém školním roce
i velmi dobře hodnocena Českou školní inspekcí a osobnost paní Kosové byla označena v silných stránkách za
kvalitní, aktivní a systematické řízení školy s důrazem na tvorbu pozitivního prostředí pro všechny aktéry vzdělávání. Ze strany současných i bývalých pedagogů a ze strany rodičů žáků jí patří veliké poděkování.
Kolektiv pedagogů i provozních zaměstnanců ZŠ Dubí 2
Foto: ÚK/M. Flochová

MĚSTSKÁ POLICIE DUBÍ
Operátor kamerového systému spatřil v Pozorce ženu, která na chodníku upadla na zem
a při pádu s sebou strhla kočárek s dítětem. Žena
zůstala ležet na zemi. Přivolaná hlídka městské
policie zjistila, že žena dostala epileptický záchvat.
K této události došlo v odpoledních hodinách a přítomní
občané zavolali záchrannou službu. Dítěti v kočárku se nic
nestalo a ženě epileptický záchvat odezněl ještě před příjezdem lékaře záchranné služby, který ženu i dítě prohlédl.
Na služebnu přišel muž s pětiletým chlapcem. Muž
strážníkovi na stálé službě sdělil, že chlapce, kterého
přivedl, spatřil, jak se pohybuje mezi projíždějícími vozidly ve spodní části ulice Ruská směrem na Teplice, a to
bez doprovodu dospělé osoby. Chlapec uvedl, že šel za
babičkou, která šla nakoupit do Penny marketu v Dubí.
Vyslaná hlídka městské policie spatřila u Penny marketu
muže a ženu, kteří pobíhali kolem a viditelně někoho
hledali. Když jim strážnici řekli, že chlapec, kterého hledají, je na služebně městské policie, otci, který chlapce
měl hlídat, a babičce, která šla nakupovat, se ulevilo. Vše
se obešlo bez následků díky projíždějícímu muži, který
nebyl lhostejný.
Při hlídkové službě spatřili strážníci na kruhovém
objezdu osobní vozidlo, ze kterého vycházel z prostoru pod kapotou od motoru dým. Řidička se na radu
strážníků od vozidla vzdálila, jelikož hrozilo, že vozidlo
vzplane. Strážníci kvůli zablokovanému kruhovému
objezdu usměrňovali provoz do příjezdu hasičů. Teprve za přítomnosti hasičů byla otevřena kapota vozidla.

• Střední 154, 417 03 Dubí • Telefon + Fax: 417 571 637, Tel.: 417 571 200
V prostoru motoru došlo k technické závadě
a naštěstí nedošlo ke vznícení zařízení vozidla. Zásah hasičů v tomto případě nebyl nutný. V těchto případech je lepší kapotu neotvírat,
protože přívod čerstvého vzduchu může být příčinou rychlého zahoření. Řidička si zajistila odtah vozidla.
Strážníci při hlídkové službě zjistili, že před příjezdem
hlídky ke křižovatce u kruhového objezdu v horní části
Dubí muselo dojít k dopravní nehodě, kdy řidič neznámého vozidla narazil do dopravní značky, kterou zničil
a z místa ujel. Operátor kamerového systému prohlédl
zpětně záznam a zjistil vozidlo, které dopravní nehodu způsobilo, přičemž řidič hned po nárazu do značky
z místa odjel směrem na Krupku. Podle záběrů z druhé
kamery bylo zjištěno, že odbočil na parkoviště u Čtyřlístku. Hlídka poškozené vozilo našla zaparkované na
parkovišti vedle Čtyřlístku, kam přivolala hlídku Policie
ČR - dopravní nehody, která nehodu dále šetřila.
V poledních hodinách Policie ČR požádala o spolupráci při pátrání po pachateli krádeže peněženky s doklady,
platebními kartami a mobilního telefonu v kanceláři
pneuservisu v Pozorce, které tam majitel nechal ležet
na stole. Hustá sít kamer v Pozorce zaznamená téměř
veškeré dění. Operátor zhlédl záznam před uvedeným
objektem, kde bylo patrné, jak kolem obchází muž a ve
vhodnou nestřeženou chvíli zašel do dvora. Po chvíli vyšel ven a vzápětí začal utíkat směrem do Pozorky. Muž
nebyl místní, operátor podle vidění zná většinu lidí,
kteří se po Pozorce pohybují, měl však jeho podrobný

popis. Po Pozorce se rozjely všechny hlídky a hledaly
muže podle popisu. Jedna z hlídek spatřila mladíka ve
stejném oblečení, jako měl tento nevítaný návštěvník
pneuservisu, jak sedí na autobusové zastávce v ulici Ruská. Na svém chování vůbec nedal znát, že by se něčeho
dopustil. Po předvedení strážníky na služebnu si ho převzala Policie ČR. Mladík z Krupky, měl odcizené věci stále
u sebe. Muž byl Policií zadržen, převezen na celu předběžného zadržení a odcizené věci byly vráceny majiteli.
Žena z Dubí požádala telefonicky o pomoc strážníky,
uvedla, že pečuje o svého muže, který je nemocný. Muž
upadl z postele a nemůže vstát. Ona ho sama zpět do
postele nedostane kvůli jeho vysoké hmotnosti. Strážníci pomohli muže dostat zpět do postele. Takovýchto
pomocí řeší strážníci několik do měsíce.
Operátoři kamerového systému kontrolují najednou
téměř 40 kamer umístěných po celém Dubí. Většina kamer je otočných a zabírají určitý úhel, který monitorují.
Není v silách jednoho operátora zaznamenat všechny
události, které se v dosahu kamer dějí. Je to stejné, jakoby člověk pustil doma čtyřicet televizorů s různými
programy a snažil se je všechny naráz vnímat. Operátor
s kamerou pohybuje, nechá ji nasměrovanou vždy tam,
kde by mohla zaznamenat nějakou událost a přepíná na
druhou kameru, kterou obsluhuje, proto není v lidských
silách zaznamenat všechny události. Operátor má však
možnost si přehrávat jednotlivé zaznamenané záběry
zpětně.
Tomáš Pykal, velitel MP Dubí
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VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

OZNÁMENÍ
O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
STAROSTA MĚSTA DUBÍ PODLE § 32 ZÁKONA č.62/2003 Sb., O VOLBÁCH DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ,
oznamuje:
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU SE USKUTEČNÍ
DNE 24.05.2019 OD 14.00 HODIN DO 22:00 HODIN
DNE 25.05.2019 OD 08.00 HODIN DO 14:00 HODIN

MÍSTEM KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU JE
VE VOLEBNÍM OKRSKU č.: 1
JE VOLEBNÍ MÍSTNOST:
ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177
PRO VOLIČE BYDLÍCÍ v:
Cínovec

3, 4, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 33, 34, 38, 41, 42, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 63, 64, 65, 68, 69, 72, 78, 80, 81, 82,
83, 87, 88, 89, 90, 96, 98, 99, 101, 102, 135, 146, 148, 149, 150, 152, 153, 156, 159, 160, 166, 167, 172, 176, 179, 181, 184, 187,
189, 193, 198, 202, 203, 204, 206, 208, 211, 213, 216, 217,218, 219, 221, 224, 225, 226, 233, 245, 248, 249, 255, 256, 260, 263,
264, 267, 268, 270, 271, 272, 275, 276, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295,
296, 297, 299, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313

Barvář

144

Bezručova ul.

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

Buková ul.

611/1

Dubí-nádraží

327

Karoliny Světlé

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

Křižíkova ul.

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

Lázeňská ul.

16/4, 21/3

Mánesova ul.

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

Myslbekova ul.

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

Na Konečné

366/1

Ruská ul.

6/147, 9/153, 10/155, 12/161, 13/163, 15/177, 17/183, 19/165, 29/157, 32/140, 35/138, 37/130, 47/173, 55/158, 56/196,
64/190, 72/178, 74/180, 79/174, 80/159, 83/169, 85/171, 88/181, 92/142, 93/179, 95/188, 99/164, 100/145, 104/144,
113/146, 126/148, 127/150, 128/152, 150/175, 168/170, 174/192, 176/182, 188/166, 205/197, 210/194, 240/134, 308,
317/185, 318/187, 323/193, 336/176, 338/191, 340/154A, 350/189, 352/160, 353/149, 363/136, 365/152A, 367/168,
486/162, 487/172, 562/154, 564/156, 565/156A, 613, 621/151, 628/167

Vančurova ul.

114/4, 310/1, 312/11, 314/5, 319/9, 329/7, 371/3, 372/2

VE VOLEBNÍM OKRSKU č.: 2
JE VOLEBNÍ MÍSTNOST:
ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177
PRO VOLIČE BYDLÍCÍ v:

4

Černigovského ul.

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

Dubská ul.

53/2, 194/4, 254/4A, 296/4C, 299/5, 300/4B, 303/3, 306/7, 310/4D, 311/9, 315/13, 369/1, 370/11

Důl Bedřich

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

Koněvova ul.

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

Krušnohorská ul.

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

Pohraniční stráže

49/2, 149/10, 207/8, 214/4, 236/6, 360/26, 382/24, 383/22, 384/20, 385/18, 386/16, 387/14, 388/12, 400/45, 401/43, 464/1,
465/3, 466/5, 467/7, 468/9, 469/11, 470/13, 471/15, 472/37, 473/39, 474/31, 475/29, 476/33, 477/35, 478/27, 479/25,
480/21, 481/19, 482/17, 483/41, 492/17B, 493/17A, 579/15A, 580/15B, 598/2B, 602/10A, 618/27A, 629/41A

Ruská ul.

1/137, 2/139, 4/143, 69/141, 264/128, 265/122, 266/120, 268/124, 275/126, 389/118, 390/116, 391/114, 392/112, 393/110,
395/106, 402/89, 403/91, 404/93, 405/101, 406/99, 407/97, 408/95, 409/107, 412/105, 413/111, 414/ 113, 415/115, 416/117,
419/119A, 420/119, 421/121, 422/123, 423/104, 424/102, 425/98, 431/96, 432/87, 433/85, 434/83, 435/81, 436/79, 437/77,
438/75, 439/73, 454/125, 455/127, 456/129, 457/131, 458/133, 459/135, 589/94A, 594/121A, 601/121B

Sídliště Družba

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

U Hřiště

277/3, 330/1, 356/2, 375/6, 376/4, 518/5, 590/3A, 592/1A

VE VOLEBNÍM OKRSKU č.: 3
JE VOLEBNÍ MÍSTNOST:
Dům porcelánu, Tovární ulice 620/15A
PRO VOLIČE BYDLÍCÍ v:
Lidická ul.

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

Mstišovská ul.

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

Na Výsluní

307, 310, 311, 320, 411/103, 523/1, 524/2, 525/3, 526/4, 527/5, 528/6, 529/7, 530/8, 531/9, 532/10, 533/11, 534/12, 535/13,
536/14, 537/15, 538/16, 539/17, 540/18, 541/19, 542/20, 543/21, 544/22, 545/23, 546/24, 547/25, 548/26, 549/27, 550/28,
551/29, 552/30, 553/31, 554/32, 608/7A, 614/103A, 619/8A

Ruská ul.

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

Tovární ul.

46/15, 87/17, 131/10, 135/2, 136/4, 137/12, 138/14, 139/16, 143/28, 151/20, 153/22, 155/18, 170/8, 171/17A, 182/26,
241/32, 245/6, 254/5, 255/7, 256/30, 260/9, 305/17B, 334/11, 335/13, 348/3, 355/34, 364/1, 373/36, 374/38, 509/40, 510/42,
511/44, 512/46, 513/48, 514/50, 515/52, 517, 568, 605/17, 620/15A

Údolí

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

Zahradní ul.

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

VE VOLEBNÍM OKRSKU č.: 4
JE VOLEBNÍ MÍSTNOST:
ZŠ Dubí Běhánky, Dlouhá ul. 167/27
PRO VOLIČE BYDLÍCÍ v:
Dlouhá ul.

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

Dubská ul.

22/45, 27/6, 32/15, 33/17, 34/21, 35/23, 37/29, 41/41, 51/39, 64/12, 65/43, 74/35, 76/8, 102/33,104/31, 106/10, 116/37,
121/29A, 122/47, 126/39A, 143/27, 185/25, 206/19, 275/4, 283/17A

Husova ul.

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

K.H.Máchy

3/8, 12/2, 13/4, 20/6, 28/1, 168/10, 169/12, 287/5, 297/11, 307/7, 308/9

Komenského nám.

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

Lesní ul.

209/1, 213/2, 224/4

Lidická ul.

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

Lípová ul.

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

Nerudův sad

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

Pod Hájem

122/1, 124/2

Pod Návrším

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

Polní ul.

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

Rokosovského ul.

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

Smetanovo návrší

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

Sportovní ul.

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

Švermova ul.

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

U Fišerky

128/8, 129/10, 301/2, 302/4

U Stadionu

303/2, 305/17, 306/5, 309/8, 311/9, 312/7, 313/13, 315/19
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Zahradní ul.

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

Zelená ul.

255/1, 256/3, 257/5, 258/7, 259/9, 260/11, 261/8, 262/6, 263/4, 264/2, 267/13, 268/15, 269/17, 270/19, 271/21, 272/10,
273/12, 274/14, 277/22, 278/20, 279/18, 280/16

VE VOLEBNÍM OKRSKU č.: 5
JE VOLEBNÍ MÍSTNOST:
ZŠ Dubí Bystřice, Tovární ul. 110/86
PRO VOLIČE BYDLÍCÍ v:
5. května

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

B. Němcové

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

Bystřická ul.

20/24, 22/20, 23/4, 24/29, 25/31, 26/33, 102/1, 108/8, 141/12, 190/2, 194/9, 195/7, 196/5, 201/11, 206/25, 209/26, 210/10,
213/15, 217/3, 231/13, 234/6, 236/14, 246/17, 264/16, 269/23, 270/18, 273/19, 275/27, 277/21, 313/1A, 321/27A, 322/29A,
328/27C, 329/27D, 330/27E, 333/27B

Dlouhá ul.

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

Drahůnská ul.

12/5, 13/10, 14/3, 15/1, 30/20, 39/14, 47/11, 48/7, 49/22, 50/24, 52/9, 69/4, 75/2, 75/23, 77/13, 78/15, 81/21, 97/17, 116/16,
119/18, 125/17A, 226/12, 327/26

Družstevní ul.

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

Dukelská ul.

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

Dvořákova ul.

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

Horská ul.

3/6, 8/4, 41/2

Komenského ul.

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

Ležáky

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

Lidická ul.

17/5, 81/1, 124/3

Luční ul.

29/1, 166/4, 167/6, 203/2, 306/3, 308/2A

Nerudova ul.

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

Palackého ul.

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

Příčná ul.

31/4, 32/2

Severní ul.

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

Slepá ul.

109/2, 239/1, 240/3

Smetanova ul.

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

Sv. Čecha

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

Topolová ul.

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

Tovární ul.

9/80, 43/82, 44/88, 50/68, 51/90, 65/53, 82/71, 88/92, 93/67, 94/65, 110/86, 117/39, 118/51, 123/37, 127/49, 128/63, 130/43,
131/68A, 135/45, 136/33, 143/29, 148/27, 149/61, 154/57, 155/59, 162/31, 164/55, 168/19, 169/21, 170/69, 175/25, 176/23,
177/35, 221/54, 260/84, 288/78, 289/60, 290/62, 291/21A, 292/64, 293/66, 295/56, 296/58, 297/76, 298/74, 299/72, 300/70,
312/70A, 335/76C

U Vlečky

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

Údolí

304/25

Wolkerova ul.

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

Žižkova ul.

45/2, 202/12, 207/14, 208/16, 211/18, 212/20, 215/22, 220/6, 225/8, 244/26, 245/10, 247/4, 248/24, 267/28, 279/30, 281/32,
305/22A, 334/22B

VE VOLEBNÍM OKRSKU č.: 6
JE VOLEBNÍ MÍSTNOST:
Lidový dům, Sadová ul. 192
PRO VOLIČE BYDLÍCÍ v:
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Bílinská ul.

448/6, 52/8, 62/10, 72/12, 74/3, 79/15, 81/5, 87/19, 89/21, 90/17, 94/23, 115/11, 141/7, 143/9, 147/13, 204/2, 233/27, 234/25

J. Hory

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

K.H. Borovského

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

K. Čapka

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

Kolonie

255/11, 263/10, 269/3, 270/4, 272/9, 274/5, 278/8, 279/1, 280/6, 283/7

Krátká ul.

261/1

Mírová ul.

1/20, 2/18, 22/41, 54/10, 63/39, 75/29, 78/31, 80/35, 82/22, 92/23, 101/14, 104/27, 108/9, 122/16, 131/15, 132/19, 144/2,
146/33, 170/8, 175/4, 177/7, 194/11, 199/12, 218/6, 237/3, 241/5, 247/1, 284/26, 300/25A, 300/25B

Nad Papírnou

310/6, 316/5, 319/7, 323/3, 324/2

Novosedlická ul.
Ruská ul.

54/68, 57/60, 60/32, 61/58, 62/76, 63/64, 64/36, 67/26, 68/94, 70/70, 72/20, 73/56, 74/28, 77/66, 79/74, 80/72, 83/78, 84/24,
85/22, 86/40, 90/46, 97/44, 100/84, 101/88, 103/38, 107/34, 109/33, 110/35, 113/25, 113/80, 117/17, 125/23, 126/31,
138/52, 139/30, 140/92, 145/29, 145/50, 146/48, 155/61, 159/53, 160/59, 161/57, 162/21, 163/55, 172/49, 172/54, 174/45,
174/62, 176/47, 178/37, 180/86, 182/90, 184/43, 185, 187/51, 205/41, 225/39, 238/18, 243/6, 244/10, 245/8, 246/4, 252/12,
260/13, 262/15, 264/11, 265/9, 266/7A, 267/14, 275/7, 276/5, 277, 281/2, 282/3A, 286/16, 291/12A, 292/2A, 301/18A,314/18B,
315/18C, 316/18D, 317/18E, 627/3

Sadová ul.

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

Střední ul.

6/38, 7/34, 10/22, 11/10, 12/8, 13/4, 14/7, 18/23, 45/19, 53/20, 99/11, 102/13, 116/6, 119/3, 120/30, 127/1, 135/16, 136/18,
142/9, 149/2, 151/25, 152/12, 154/21, 158/24, 165/2A, 167/28, 169/32, 183/5, 208/15, 221/14, 229/36, 293/23A, 318/17

Tichá ul.

9/5, 19/18, 103/3, 171/1, 206/2, 207/6, 209/16, 212/8, 213/12, 214/14, 215/10, 219/4, 222/13, 223/11, 224/7, 227/9, 296/8A,
297/20, 299/6A, 305/17, 308/15, 313/21, 315/25, 317/23, 322/23A

Tramvajní ul.

321/5

Tyršova ul.

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

Úzká ul.

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

Žižkova ul.

271/1

VE VOLEBNÍM OKRSKU č.: 7
JE VOLEBNÍ MÍSTNOST:
Has. zbrojnice Mstišov, K Emance 292
PRO VOLIČE BYDLÍCÍ v:
Dvojhradí

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

Hornická osada

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

K Emance

99, 114, 120, 167, 197, 291, 300

Mírová ul.

8, 9, 10, 11, 12, 14, 31, 33, 46, 51, 52, 54, 81, 104, 146, 204, 205, 239, 284, 295, 316

Mstišovská ul.

315, 323, 337, 340

Na Výšině

494

Nám. Svobody

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

Pod Lesem

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

Školní ul.

19, 20, 34, 39, 40, 55, 57, 58, 67, 71, 72, 77, 78, 83, 84, 85, 86, 90, 91, 95, 101, 103, 105, 111, 117, 129, 133, 134, 137, 139, 141,
142, 143, 144, 148, 149, 150, 155, 156, 190, 198, 199, 218, 233, 243, 289, 290, 294, 298, 299, 306, 317, 321, 339

U Dvojhradí

195, 196, 200, 206, 207, 212, 213, 214, 215, 216, 288, 297, 303, 319, 322

VOLIČI BUDE UMOŽNĚNO HLASOVÁNÍ POTÉ, KDY PROKÁŽE SVOU TOTOŽNOST A STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY (PLATNÝM OBČANSKÝM PRŮKAZEM, CESTOVNÍM, DIPLOMATICKÝM NEBO SLUŽEBNÍM PASEM ČESKÉ REPUBLIKY, CESTOVNÍM PRŮKAZEM ČESKÉ REPUBLIKY),
NEBO TOTOŽNOST A STÁTNÍ OBČANSTVÍ JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU EVROPSKÉ UNIE A ZÁPIS V EVIDENCI OBYVATEL.
KAŽDÉMU VOLIČI BUDOU DODÁNY 3 DNY PŘEDE DNEM VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU HLASOVACÍ LÍSTKY. VE DNECH VOLEB DO
EVROPSKÉHO PARLAMENTU VOLIČ MŮŽE OBDRŽET HLASOVACÍ LÍSTKY I VE VOLEBNÍ MÍSTNOSTI.
VOLIČ ZE ZÁVAŽNÝCH, ZEJMÉNA ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ, MŮŽE POŽÁDAT MĚSTSKÝ ÚŘAD A V DEN VOLEB OKRSKOVOU VOLEBNÍ KOMISI
O MOŽNOST VOLBY V RÁMCI VOLEBNÍHO OKRSKU MIMO VOLEBNÍ MÍSTNOST. V TOMTO PŘÍPADĚ PŘÍSLUŠNÁ OKRSKOVÁ VOLEBNÍ KOMISE
NAVŠTÍVÍ VOLIČE S PŘENOSNOU VOLEBNÍ SCHRÁNKOU.
V Dubí 9.5.2019

Ing. Petr Pípal,starosta města
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DLUHOVÉ PORADENSTVÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Nevím
m, s kým se domlu
uvit
na splátkovém kalendáři

Nemám na splácení půjčky
Nerozumím dopisu
u od exekuttora

Přišel mi vysoký
nedoplatek za plyn
Dluhové
poradenství

Co nabízíme
Bezplatné poskytování pomoci, podpory a poradenství osobám žijícím na území
města Dubí, které se ocitly ve finanční tísni, v hrozící či existující platební neschopnosti či exekuci. V rámci dluhového poradenství se klient bude učit finanční samostatnosti, soběstačnosti při jednání s úřady, komunikaci s institucemi, orientaci na pracovním
trhu apod. Součástí služby je také bezplatné právní poradenství.

Pro koho tu jsme / Komu je služba určena
Služba je určena občanům města Dubí, kteří v důsledku své stávající životní situace
nemohou řádně platit své dluhy.

Čeho chceme dosáhnout
Cílem služby je poskytnout pomoc občanům města Dubí. Objektivně vyhodnotit jejich
celkovou finanční situaci, do které se dostali kvůli dluhům, a učinit správná rozhodnutí při
jejich řešení.

Kontakty
Kancelář služby:

Střední 169/32, Dubí III – Pozorka
Pondělí 8:00 – 12:00

Krušnohorská 41, Dubí I
Středa 13:00 – 17:00

Poradenský pracovník: Mgr. Barbora Vernerová, DiS.
tel.: +420 727 930 996
mail: vernerova@oskvetina.cz

Odborný garant:

Mgr. Barbora Bočková
tel.: +420 721 568 898
mail: info@oskvetina.cz

www.oskvetina.cz

Financování služby
Dluhové poradenství je poskytováno bezplatně na základě zakázky Města Dubí v rámci finanční podpory projektu „Šance
pro každého“ číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003561 z Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost. Cílem projektu je nastartovat osobní rozvoj jednotlivců i snížení socioekonomických rozdílů mezi obyvateli Pozorky a
ostatními částmi města.
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KOMUNITNÍHO CENTRA

Dne 11. dubna proběhlo slavnostní otevření nového komunitního centra
v Dubí - Pozorce. Na stavbu komunitního centra byla přislíbena dotace
z Integrovaného regionálního operačního programu, a to ve výši 90%.
Komunitní centrum bude sdružovat všechny občany všech sociálních
vrstev, všech generací a obyvatel ze všech místních částí našeho města.
Stane se přirozeným místem setkávání a dějištěm společenských a volnočasových akcí.
Centrum je vybaveno velkou multifunkční místností vhodnou pro setkávání
a klubovou činnost. Děti ocení herny, lezeckou stěnu a venkovní hřiště plné
lákavých prolézaček. Rovněž se zde nachází poradny pro řešení problémů
v soukromí (např. dluhové poradenství).
Komunitní centrum je otevřeno pro všechny občany, kteří mají zájem zapojit
se a žít aktivně. Otevírací doba je od 8:00 do 18:00 hod. každý všední den.
V případě jakýchkoliv dotazů je možné obracet se na provozovatele centra,
Květina, z. s., Bočková Barbora, tel.: 721 568 898, info@oskvetina.cz.
Marie Račkovičová

Z MŠ MSTIŠOV...

Matýsek a kamarádi
Nedávno jsme přijali další milé pozvání z mateřské školy Dubánek ke spoluúčasti na vystoupení Matýska a jeho kamarádů. Společně jsme přivítali břichomluvce,
finalistu Česko Slovensko má talent, pana Zdeňka Polacha, který dětem představil nejen Matýska, ale také jeho další přátele. Dětem se vystoupení velice líbilo a určitě
se budeme těšit, co nového nám nezbedný Matýsek předvede příště.

Tančící pejsek
V naší mateřské škole jsme minulý týden přivítali milou návštěvu. Děti měly možnost vidět pejska, který uměl nejen tančit, ale také plnit spoustu dalších povelů. Děti
se během návštěvy navíc dozvěděly, jak se chovat k pejskům, které neznáme, a také jak se správně zachovat, když nás takový cizí pes napadne. Děti zjistily, že existuje
celá řada psích plemen a jak moc pejsek člověku pomáhá. Za to si určitě zaslouží naší lásku a úctu.

Veselé Velikonoce
Společně s dalšími mateřskými školami jsme se zúčastnili vystoupení plné velikonočních zvyků a lidových písniček. Děti se dozvěděly, co všechno naše babičky
a dědečkové o Velikonocích dodržovali, proč je středa „škaredá“ a čtvrtek „zelený“, proč chodí chlapci s pomlázkou, nebo proč se peče beránek. Navíc si děti při
vystoupení užily spoustu legrace, a tak jsme se vraceli do naší školky plni krásných dojmů a těšení se na Velikonoce.
Uklidíme celý svět
Naše školka se i letos zapojila do celorepublikové akce „Uklidíme Česko“. Děti si do školky přinesly ochranné pracovní rukavice a spolu s paní učitelkou se vydaly
uklízet okolí školky. Celá akce byla velice úspěšná, dětem se podařilo nasbírat velké množství odpadků a zkrášlit tím okolní krajinu sobě i druhým. Kolektiv MŠ Mstišov

Z MŠ CIBULÁČEK...
Sférické kino
Ve čtvrtek 4. dubna vzniklo v naší mateřské škole na krátký čas sférické kino. Sférický projekční systém
uvnitř pojízdné kopule skýtá neuvěřitelný pohled v zajímavém 360° formátu a předává dětem vědomosti zábavnou formou. Děti měly možnost zhlédnout film s názvem „Naši kamarádi zvířátka“, ve kterém se
nejprve ocitly na farmě dědy Franka, a ten je seznámil s jeho zvířátky a pověděl jim o nich spoustu věcí.
Děti si ověřily, že poznají domácí zvířátka nejen podle jejich vzhledu, ale i podle zvuků. Děda Frank dále
putoval do džungle za divokými zvířaty, do savany, pouště, na severní a jižní pól i do oceánu. Dozvěděli
jsme se tak více o ptácích, broucích, obojživelnících, býložravých a masožravých zvířatech. Celý film děti
sledovaly se zaujetím a nadšeně reagovaly na dotazy dědy Franka. Bc. Denisa Urbanová, MŠ Cibuláček

Návštěva knihovny v Dubí
V dubnu jsme se s dětmi vydali do dubské knihovny. Přivítala nás zde paní knihovnice,
ce,
která si pro nás připravila zábavný, ale i naučný program. Děti si prostřednictvím maňásásků Máši a medvěda zopakovaly, jak se mají chovat ke knihám a zároveň se dozvědělyy
nové informace o dubské knihovně. Poslechli jsme si známou pohádku O červené
Karkulce, s jejímž vyprávěním děti paní knihovnici s chutí pomáhaly, nakonec si mohly
prohlédnout knihy, které je nejvíce zaujaly. Do školky se děti vracely spokojené a se
sladkou odměnou, kterou dostaly od paní knihovnice za jejich snažení. Paní
knihovnici bychom tímto chtěli poděkovat za příjemný a zábavný program, který si
pro nás připravila.
Bc. Denisa Urbanová, MŠ Cibuláček

Z MŠ KŘEMÍLEK...
Mýdlárna u Zámku
Děti z mateřské školy U Křemílka navštívily tento měsíc Mýdlarnu u Zámku v Teplicích, kde se dověděly
o ruční výrobě mýdel, ale také si samy vyzkoušely, jak se takové mýdlo vyrábí. Své vlastnoručně vyrobené a nazdobené mýdlo si pak pyšně přivezly domů.
Kolektiv MŠ U Křemílka

11

květen
květ
kv
ěten
ět
en 2
2019
019
01
9
24. ROČNÍK DUBSKÉ KULTURNÍ OLYMPIÁDY
Dubská ZUŠ byla letos opět pořadatelem Dubské kulturní olympiády. Tato soutěž je každoročně připravena pro žáky dubských škol, tedy
Základní školy Dubí 1, Základní školy Dubí 2, Gymnázia J. A. Komenského
a Základní umělecké školy. Všichni účastníci předvedli své umělecké
nadání ve čtyřech disciplínách, kterými jsou: hudba, tanec, literárně
dramatický projev a výtvarné schopnosti. Podle věku jsou zařazeni do
celkem pěti kategorií. V porotách zasedají pedagogové zmíněných škol.
Samotná soutěž se konala v pátek 22. března. Následující čtvrtek proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků, předání diplomů a cen a přítomní
zhlédli exhibiční vystoupení vybraných olympioniků.
Letos se utkalo na poli kultury celkem 37 olympioniků. Poroty tedy hodnotily celkem 148 výkonů. Absolutní vítězkou se stala Ema Hrubešová,
která soutěžila za ZUŠ Dubí.
Eva Valtová,, ředitelka ZUŠ Dubí

Výsledková listina
0. kategorie
1. Masárová Bohumila ZUŠŠ 277 b.
2. Jonášová Sofie D2 268 b., Příhodová Vanesa D1 2677 b.
b.
3. Koritková Ema D1 259 b., Janečková Laura D1
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b
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b..
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2633 b.
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orol Eliška D2 2261
6 b
61
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č u. Bo
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B
uzzko
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vá Isabella
Isa
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sa
abellla D1
D1 256
2556 b.,
b.., Dufek
b
Dufek Vojtěch
Du
Vojjttěc
Vo
Vojt
ěch
h D2
D2 241
22441 b.
b.
2. kategorie
katteg
egorie
oriie
or
e
Zuzana
D11 2259
1. Linhartová
á Zu
uzza
a
ana
na
n
aD
5599 b.
b.
b.
2. Lepešková Andrea D2 256 b., Ryšavá
á Adéla
Adéla D2 256 b
3.
–
Barbora D1 244 b., Bartůňková Klára D2 243 b.
č.u. Semerádová B
3. kategorie
1. Hrubešová Ema ZUŠ 282 b.
2. Rušinová Julie D1 262 b.
3. Langerová Nikol G. J.A.K. 254 b.
č.u. Krejčík Filip D2 245 b., Cáchelová Barbora D1 238 b.,
Hessová Kateřina G. J.A.K. 237 b. Rudneva Alexandra G. J.A.K. 234 b.

ÚSPĚCH ZUŠ V CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI
Konzervatoř v Teplicích je už řadu let pořadatelem soutěže celostátního rozsahu Teplické flautohry. Během let se soutěž rozrostla
do obrovských rozměrů, soutěží v ní sólisté
i soubory, letos byla otevřena kategorie i pro
posluchače konzervatoří. Dva žáci ZUŠ Dubí
se i letos zúčastnili. Rebeka Ladová obhájila
1. místo z loňského roku (0. kategorie, pedagog Ilona Veselovská, doprovod Zuzana
Ladová), Jiří Podolský se umístil na 3. místě
a získal zvláštní ocenění za přednes skladby
„Želva“ (4. kategorie, pedagog Hana Bujnovská, doprovod Stanislav Matura). Blahopřejeme a máme radost. Eva Valtová, ředitelka ZUŠ
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4. kategorie
1. Polák Jakub D1 235 b.
2. Suchý Matěj D1 227 b.
Vítězky hudebního oboru:
Baladová Karolína D2 74 b., Bláhová Marie D2 74 b.
Vítězky literárně dramatického oboru:
Masárová Bohumila ZUŠ 75 b., Rušinová Julie D1 75 b.
Vítězka výtvarného oboru:
Masárová Bohumila ZUŠ 74 b.
Vítězové tanečního oboru:
Polák Jakub D1 75 b., Suchý Matěj D1 75 b.

Absolutní vítězka:
Hrubešová Ema ZUŠ 282 b.

POZVÁNKA

ZÁPISY DO 1. TŘÍD DUBSKÝCH ZŠ
Ve dnech 5. a 6. dubna na naší škole proběhl zápis do prvních tříd, ke
kterému přišlo 37 dětí. Děti plnily úkoly na pěti stanovištích, kde na ně
čekali naši starší žáci, převlečení za zvířátka. Papoušek chtěl slyšet básničku, zajíček zkoušel děti z barev, žába z počítání korunek, beruška dala
za úkol nakreslit obrázek mužské postavy a motýlek zkoumal orientaci v prostoru. Paní učitelky vše pečlivě zaznamenávaly a za snahu děti
odměnily dárečky. Osmi dětem byl doporučen odklad školní docházky,
29 dětí si odneslo medaili s nápisem školák a logem naší školy. Na naše
nové žáčky se v září bude těšit paní učitelka Mgr. Karolína Burian.
Za pedagogy 1. stupně ZŠ Dubí Mgr. Soňa Korbová

V pátek 5. a v sobotu 6. dubna u nás proběhl zápis budoucích prvňáčků.
Malé předškoláky přivítali žáci z 2. stupně. S jejich pomocí plnili různé
úkoly (poznej barvu, velikost, tvar…). Za jejich úspěšné splnění dostali
svou první jedničku s hvězdičkou a drobné dárečky. Byli dekorováni názvem „prvňáček“.
Poté pokračovali do jiné třídy, kde je čekal opravdový zápis. Zde si
s paní učitelkou nejprve popovídali a potom předvedli své znalosti a dovednosti, které získali doma a ve školce. Za odměnu si vybrali dárečky,
které vyrobili žáci ze všech tříd 1. stupně.
Nejvíce se dětem líbila práce na interaktivní tabuli. Úkoly, které pro ně na
ní byly připravené, všichni s velkým zájmem zvládli.
Celý zápis proběhl v klidné a rodinné atmosféře. Všichni se těšíme na
2. září, kde se společně opět setkáme.
Kolektiv 1. stupně ZŠ Dubí 2

ČESKO – NĚMECKÝ WORKSHOP
Učebnami zní anglicko – německo – česká konverzace, v keramické dílně se pečlivě tvoří, hasičská zbrojnice je plná dětí a dospělých, v Modrodomu vznikají originální hrnky. Všechny tyto aktivity jsou součástí pravidelného jarního workshopu partnerských škol, ZŠ Dubí 1 a německých škol
z Possendorf a Bannewitz, letos uskutečněného ve středu 27. března.
Díky dlouholeté spolupráci našich škol již není třeba překonávat ostych a dlouho se seznamovat.
Vždyť se vídáme mnohokrát za rok, trávíme spolu čas sportem, kulturou i společným učením. Naše
akce jsou jen dalším potvrzením výborných sousedských vztahů, které považujeme za důležité
a nezbytné, ale zároveň si uvědomujeme, že bez podobných pravidelných a živých setkání se prolamování bariér mezi státy a národy nemůže podařit.
Poděkování za tuto akci patří všem zúčastněným, spoluorganizátorům akce, pedagogům na
obou partnerských stranách a v neposlední řadě též starostům obou partnerských měst, kteří naše
společné akce a aktivity vždy podpoří.
Mgr. Hana Dubnová, ZŠ Dubí 1

BURZA
ZŠ Dubí 2 pořádá
burzu oblečení a sportovních potřeb
v sobotu 15. 6. od 9:00 do 12:00 hodin
v Dlouhé ulici 167, na 1. stupni.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
Dne 3. dubna Městské kulturní zařízení připravilo ve spolupráci s Divadlem M z Duchcova
představení pro děti. Dubské děti z mateřských
škol společně s prvňáčky zhlédly poutavé vyprávění o velikonočních zvycích proložené českými lidovými písničkami. Celý sál tleskal, zpíval
a odpovídal hercům na jejich otázky, které se
týkaly svátků jara.
Spokojené paní učitelky a rozesmáté děti byly
tou nejlepší odměnou pro herce i nás, pořadatelky.
Lenka Bláhová, MKZ Dubí

PŘÍPRAVY NA ZAHÁJENÍ PLAVECKÉ SEZONY
Všichni, kdo budou něco prodávat, přijdou
v 9:00 hodin s oceněnými věcmi
a dostanou svůj vlastní stůl, kde si věci
vyloží a budou se o ně po celou dobu
starat.
Ostatní mohou přijít kdykoliv.

Na městském koupališti jako každý rok probíhají drobné opravy bazénu a ochozů včetně nového nátěru. K větším opravám došlo ve strojovně. Vyměnili jsme jednu nádobu pískového filtru
a písek v dalších dvou nádobách. Během měsíce května ještě nainstalujeme u bazénu nové venkovní sprchy. Po celou plaveckou sezonu bude provoz koupaliště zajišťovat, a to včetně pravidelného úklidu celého areálu a údržby zeleně, fa Marius Pedersen a.s.
Eva Vítková, referent technického odboru

Všichni jste srdečně zváni!
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květen 2019
KOMENTÁŘ
Komentář k opakovaným vyjádřením starosty města Dubí Ing. Petra Pípala v médiích a na zastupitelstvu dne 20. 03. 2019.
Zastupitelstva města, konaného dne 20.03 2019 jsem se bohužel nemohl zúčastnit. O to víc mne
překvapily skutečnosti, které následně nastaly.
Pan starosta využil mou nepřítomnost, a tedy i nemožnost okamžitě reagovat k tomu, aby zde
nepravdivě napadl nejen mne, ale nepravdu uvedl i o mém otci, který je již bohužel skoro dva
roky po smrti.
Následně se objevil na internetovém portálu e-teplicko článek, s vyjádřením Ing. Pípala.
To nejmenší, co k celé věci mohu momentálně udělat, je uvést uvedené skutečnosti na pravou
míru.
Jelikož má představa o ceně objektu (projektu), velikosti a následnému účelu, který představuje
realizované komunitní centrum v Dubí 3, se liší od ceny, za kterou je městem realizována, požádal
jsem o schůzku za účelem informace o projektu. Ale nejedná se jen o cenu konkrétního objektu,
ale zejména jde o způsob jeho vedení, kdy zcela schází snaha o nalezení jakýchkoliv úspor v jeho
technickém řešení.
Schůzka proběhla dne 14. 02. 2019 za účasti projektové manažerky pí. Hamrové a tajemníka pana
Kindla. Byla mi předložena část dokumentace a paní Hamrovou vysvětlen systém projektu, schvalování cen atd. Po schůzce jsem odešel s tím, že můj názor na cenu se sice vůbec nezměnil, nicméně je to asi tak jediné, co s tím mohu dělat, zejména v této fázi projektu. Tím pro mne celá záležitost
skončila, a ani jsem neměl čas něco dále řešit, nic jsem nadále nijak nekomentoval a už vůbec jsem
nečinil jakákoliv písemná vyjádření. Nutno dodat, že jsem si naopak dával pozor, abych neřekl nic,
co by mohl kdokoliv následně vůči mně použít.
Nu a k vyjádření pana ing. Petra Pípala.
Pan Pípal uvádí, že stavba je předražena o 3,5 milionu korun. Nevím, jakým způsobem k této částce došel. Každopádně zdrojem této informace nejsem já.
Dále sděluje, že stavba vyjde téměř na 16 mil. korun, nicméně poslední částka schválená zastupitelstvem dne 25. 06. 2018 je 18 920 693 Kč (včetně DPH).
V materiálu anotace KC Dubí, dostupném na stránkách města je dokonce uvedena částka 20 300 000 Kč.
Můj otec nebyl u schvalování projektu stavby komunitního centra, a jsem si naprosto jist, že by
s tím, jak je projekt navržen, zásadně nesouhlasil.
Je uvedeno, že šířím jakési nepodložené informace, opět to není pravda. Pokud se kdekoliv něco
objevilo, nejsem autorem a ani jsem autorovi neposkytl jakékoliv informace. Dokonce ani nemám
účet na síti facebook, kde jsem údajně cosi napsal.
Po přečtení, článku uvedeného na internetu na portále e-teplicko, jsem se pokusil získat od pana
Ing. Pípala vysvětlení. Pouze se na mne obořil, že ode mne bude chtít veřejnou omluvu nebo uvidím a pak hovor vypnul. A opravdu jsem viděl…
Ing. Pípal mě následně v dubnovém vydání „Dubského zpravodaje“, a to jak v tištěné, tak elektronické podobě opětovně obvinil z šíření nepravd. S odkazem na to, že jsem cosi sdělil příslušné úřednici.
A jak je v dnešní době normální, informace se zejména po internetu šíří velice rychle. To že jsem
následující dny musel vysvětlovat a odpovídat na telefonáty o co se jedná, a že jsem opravdu
nezměnil svůj přístup ke komentování zakázek, nebylo zrovna příjemné.
Bylo-li záměrem rozšířením těchto výroků poškodit mou osobu, tak se to vskutku povedlo.
Má-li pan Ing. Pípal odvahu uvádět o mě informace, které jsem dle něj řekl „příslušné úřednici“, tak
jej žádám, aby toto hodnověrně dokázal. A rovněž, aby uvedl jméno této úřednice.
Současně jej vyzývám, aby zanechal dalších komentářů o mě, mé rodině, ale i o dalších lidech,
kteří s ním zrovna nesdílejí totožné názory.
Doufám, že toto je poslední vyjádření, které musím k uvedené „kauze“ učinit, a jak jsem již uvedl
výše, myslel jsem, že je vše ukončeno.
Abych předešel dalším možným komentářům na téma kritiky práce zastupitelstva, nabízím možnost setkání těch, kteří mají opravdu zájem realizovat projekty s maximálním prospěchem pro
město Dubí. Mohu zde vysvětlit, jaký je běžný postup při zadání projektů a jejich následný vývoj
až do fáze realizace stavby. Současně pokud má kdokoliv nějaký dotaz, není nic jednoduššího, než
mi zavolat a třeba se i sejít.
Rozhodně se však nehodlám snižovat k mediálnímu napadání kohokoli, a už vůbec ne na základě
informace, jejímž zdrojem může být kdokoliv.
Rovněž nenacházím důvod, abych se za výroky, které jsem neřekl, omlouval. Zejména pak jejich
autorovi.
Jiří Zmítko,
Dubí 23. 04. 2019

PODPORA ROZVÍJENÍ INFORMATICKÉHO MYŠLENÍ
Dne 17. dubna měly děti ze ZŠ Dubí 2
možnost vyzkoušet zajímavý projekt. Ve
třídě se sešlo 24 žáků od 1. do 5. třídy, aby
si vyzkoušeli složit modely z lega poháněné malými motůrky. Všechny modely se
daly naprogramovat na počítači a mohly
se tak pohybovat, svítit a vydávat zvuky.
Dvojice dětí vytvářely a experimentovaly
za pomoci studentů z UJEP Ústí nad Labem, Jirky Machovce a Honzy Kellera. Během celého vyučování si mohly postavit
a naprogramovat model větráčku, auta,
helikoptéry a jeden model podle vlastního výběru. Děti byly velmi tvořivé a moc
se jim to líbilo.
Monika Wangenová

INZERCE

INZERCE

Prodej slepiček

Sháním

Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky z našeho chovu typu

v Dubí byt 2+1 nebo 3+1, ideálně pod lázněmi,
původní stav nevadí.

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 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
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Tel. kontakt: 702 534 605

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

OZNÁMENÍ ÚMRTÍ
Dne 12. dubna nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček,
pan

Gerhard Lukeš

.
Všem, kdo nám projevil slova soustrasti a podpory, ze srdce děkujeme.
Manželka Jaroslava, synové a dcera s rodinami a vnoučaty

PIETNÍ AKT
Ve čtvrtek 2. května se u příležitosti 74. výročí ukončení druhé světové války konal u pomníku v parku naproti
Lidovému domu v Pozorce pietní akt. Představitelé města Dubí, zástupci ČSBS, občané našeho města i žáci dubských škol se úctou poklonili těm, kteří za náš dnešní život v míru a ve svobodné době přinesli oběť nejvyšší, svůj
život, třebaže si zcela jistě přáli jen jediné: dožít se konce války. Ve svém projevu jim úctu a slova díku vyjádřil
rovněž starosta města, Ing. Petr Pípal. Pietní akt poté svým vystoupením doplnili žáci dubské školy, kdy v jejich
podání zazněly verše Jaroslava Seiferta a Fráni Šrámka, hudebním vystoupením přispěli žáci ze Základní školy
v Dubí 2, a to písní Nezacházej, slunce, a to za kytarového doprovodu paní učitelky Lenky Kremlové. V úplném
závěru tohoto vzpomínkového setkání zazněla státní hymna České republiky.
Jiří Šiller

DUBÍ NEZNÁMÉ XV – BRECHERŮV VODOLÉČEBNÝ ÚSTAV A TEREZINY LÁZNĚ
Doktor Alois Brecher pracoval jako lázeňský lékař v Teplicích a do Dubí přišel v 60. letech 19. století, kdy Anton
Tschinkel otevřel první lázně v Dubí, tzv. Dianinu lázeň.
Doktor Brecher si povšiml, jak je lázeňství výnosné,
a proto se rozhodl založit lázně vlastní. Roku 1870 koupil
pozemky od mlynáře Floriána Waltera, které sousedily
s tehdejším Smrkovým mlýnem. Celkově proinvestoval 5 000 zlatých. Slavnostní otevření přízemní lázeňské budovy proběhlo 1. července 1871. Budova měla
deset místností, z nichž tři sloužily jako společenské
a v podkroví bývaly pokoje pro hosty. Voda se přiváděla
dřevěným potrubím z nedalekého pramene a léčba byla
založena na balneologických metodách přírodní léčby Vincenze Priesnitze, Sebastiana Kneippa a Martina Hahna. Využívala se studená i teplá voda a obklady. Mnozí lázeňští
hosté věřili v léčivé účinky vody, a proto jí i pili. Procedury doplňovala střídmá strava, procházky po okolí a kulturní akce pro hosty v podobě koncertů a tanečních zábav.
Doktor Brecher byl dobrý podnikatel, a proto si vyjednal úlevu na daních na patnáct let.
Roku 1877 kupuje sousední Smrkový mlýn za 28 000 zlatých inženýr Thomas Nowak, který se podílel v té době na stavbě Krušnohorské železnice. Nowak nechal původní
mlýn zbourat a na jeho místě postavit lázeňskou budovu, která zahájila provoz 30. května 1879. V přízemí dvoupatrové budovy byla umístěna léčebná zařízení a restaurace
s koncertním a tanečním sálem, v patře pak bydleli hosté a lékaři. Lázně ve švýcarském stylu se staly dominantou obce. Nowak plánoval první verzi dráhy tratě, která měla
mít zastávku nedaleko lázní a dále pokračovat na Cínovec a Moldavu, ale plány se několikrát změnily a kvůli financím bylo rozhodnuto o přímé trati na Moldavu a nádraží
Dubí daleko za obcí. Roku 1881 nechal Nowak postavit další křídlo lázní, stáje pro koně a přístřešky pro kočáry. Obě křídla propojil terasou, a tak vznikla velká lázeňská
budova. Na počest své manželky lázně nazval Terezinými. Lázně nabízely studené, teplé, parní i rašelinné koupele.
Na začátku 80. let byla proti úspěšnému dr. Brecherovi vedena pomlouvačná kampaň a šířilo se, že je smrtelně nemocný a některým vadilo, že používal adresu Dubí u Teplic
v Čechách. Knížeti Edmundovi Clary-Aldringenovi vadila tato konkurence pro teplické lázně. Dianina lázeň skončila roku 1885, Nowak neuměl dobře podnikat, a tak hlavní
konkurenci představovaly právě lázně Aloise Brechera. Jelikož voda byla přiváděna z aldringenovských pozemků, zastavili přívod vody do lázní. To mělo likvidační účinek,
a tak lázně roku 1889 ukončují činnost. Dne 16. března 1889 koupil Brecherův vodoléčebný ústav kníže Edmund Clary-Aldringen a v květnu přikupuje i sousední Tereziny
lázně a oba objekty propojuje v jeden komplex. Buduje se krytá kolonáda, promenádní cesty, tenisové kurty, sáňkařská dráha a tramvajová trať. Historie budovy Brecherova
vodoléčebného ústavu se uzavírá 18. ledna 1898, kdy původní budova do základů vyhořela, ale Clary-Aldringenové ihned investují do oprav lázeňského komplexu.
Roku 1920 koupilo lázně konsorcium ústeckých a teplických podnikatelů za 800 000 Kč. Dochází k přestavbě a modernizaci lázní. V roce 1931 bylo konsorcium změněno
na akciovou společnost. Roku 1942 se objevil návrh přeměny lázní na vojenský lazaret wehrmachtu, to se také stalo, ale až v dubnu 1945. Po 8. květnu přešly pod správu
Rudé armády a v červnu 1945 bylo rozhodnuto o zřízení sanatoria pro horníky, které vzniklo 18. srpna pod názvem Stalinův hornický léčebný ústav. 9. srpna 1946 vypukl
požár vinou vadného komína, provoz byl omezen a lázně musely být nakonec zcela uzavřeny. Opravy probíhaly až do roku 1950, kdy nesly název Sanatorium Tereziny
lázně v Dubí u Teplic v Čechách. Později se objevil návrh na přejmenování po Klementu Gottwaldovi, k čemuž nedošlo, a tak se lázně změnily na Sanatorium pro choroby
vnitřní a nervové. Roku 1992 se staly součástí společnosti Lázně Teplice v Čechách, kdy došlo k rozsáhlé rekonstrukci a od roku 1996 se opět navrátil název Tereziny lázně.
Po krizi roku 2008 došlo k prodeji a vzniku společnosti Tereziny lázně Dubí. Lázně se zaměřují především na léčbu pohybového ústrojí. K významným hostům lázní patřili
Jan Neruda, saská královna Karola, malíř Vilém Riedel, skladatel Erwin Shulhoff, dirigent Václav Talich nebo herec Oldřich Nový.
Ing. Jiří Kašpar
Fotografie: archivy autora, Lubomíra Kudělky a Tereziných lázní Dubí
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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