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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
poprvé v roce 2020 mám možnost Vás pozdravit na stránkách
Dubského zpravodaje a popřát Vám do následujících dvanácti
měsíců, které jsou před námi, především dobré zdraví, ale i pohodu a spokojenost ve Vašem jak v životě osobním, tak rovněž v tom
profesním. A k tomu přeji každému i ten nezbytný kousek toho
životního štěstí.
Loňský rok – dá se říci – jsme v našem městě prožili bez jakýchkoliv výrazných výkyvů, které by v negativním slova smyslu měly vliv
na jeho chod a negativně tak život našeho města ovlivnily. Můžeme
si jen přát, aby ani letošní rok nám žádná taková negativa nepřinesl
a abychom, až se za ním budeme obracet, o něm mohli hovořit tak,
jak letos hovoříme o roce 2019. Velmi si vážím vstřícné pracovní
atmosféry, která provází jednání našeho Zastupitelstva, za což chci
všem zastupitelkám a zastupitelům na prahu nového roku poděkovat. Ačkoliv nemáme vždy zcela totožné pohledy na projednávané
záležitosti, k nimž přijímáme rozhodující stanoviska, tak velkým
kladem je smysluplná diskuse, protože jen ta nás dokáže dovést
k našemu jednotnému cíli, jímž je prosperita našeho města.
Vždyť je to zároveň i náš společný úkol, kterým jste nás ve volbách
pověřili Vy, naši voliči. Proto si přejme, aby se naše město rozvíjelo těmi směry, na nichž se při jednáních v Zastupitelstvu shodneme, a všemi našimi silami se snažme, aby se nám podařilo město
nasměrovat tak, aby se nám zde dobře žilo; myslím, že to je správné
předsevzetí, které by nás mělo takto nejen směrovat, ale i spojovat. Stejné poděkování na začátku nového roku rovněž vyslovuji
všem zaměstnancům Městského úřadu, kteří řeší ve vztahu k Vám,
občanům našeho města, nejrůznější podněty, s nimiž přicházíte,
stejně tak zpracovávají žádosti, které se na Městský úřad dostávají,
a na jejich základě připravují podklady pro jednání jak radním, tak
i zastupitelům pro následné projednávání a přijetí usnesení.
Ačkoliv je měsíc leden, tak – myslím – lze konstatovat, že letošní zimní období nám do prvních lednových
dnů, kdy připravuji svůj příspěvek, zatím nepřineslo žádné
kalamitní stavy, které jsme v minulosti již řešili, stejně tak
jsme nebyli dosud postaveni před žádné velké výkyvy teplot,
které si mnozí ještě možná pamatujeme z přelomu roků 1978
a 1979, kdy takový teplotní výkyv vlastně v řádu desítek
hodin prakticky ochromil nejen téměř všechny obce, ale též
celý stát a jeho celou ekonomiku. Přejme si, aby nás zimní období před takové – mnohdy nenadálé situace - nepostavilo,
nicméně si Vás, vážení občané, jako každoročně dovolím poprosit
o pomoc při úklidu sněhu před Vašimi nemovitostmi. Není totiž skutečně ani při nejlepší vůli možné v případě spadu většího množství
sněhu mít uklizeno v jeden okamžik celé město, nejlépe v ranních
hodinách. Za takovou pomoc, která je pro město velmi účinná
a prakticky nezastupitelná, si dovolím Vám předem poděkovat.
V měsíci prosinci měli svou schůzi jak zastupitelé města, tak
rovněž radní. Bezesporu nejzásadnějším, ale i nejdůležitějším materiálem, který jsme se zastupiteli projednávali, byl návrh rozpočtu
města na kalendářní rok 2020. Po projednání a zodpovězení několika
dotazů jsme návrh rozpočtu všemi 16 hlasy přítomných zastupitelů
schválili, za což bych jim chtěl poděkovat, protože se jedná skutečně
o nejzásadnější dokument, jímž se město řídí. Nicméně k malé
změně ve schvalovacím procesu přece jen dochází, protože jsme
rozpočet města schválili po jeho jednotlivých kapitolách, přičemž
jeho jednotlivé položky jsme vzali na vědomí; ty prošly schvalovacím
procesem v Radě města Dubí na její schůzi dne 17. prosince 2019.
Důvodem této novinky je ta skutečnost, že došlo ke změně legislativy, která nově zakazuje při schválení rozpočtu v položkovém znění
přesouvat finance v jednotlivých kapitolách mezi položkami. V praxi
to znamená, že pokud v některé položce zbývají peníze a v jiné se
jich nedostává, tak i o malicherných změnách musí rozhodnout pouze zastupitelstvo města. A je pravdou, že takovýchto drobných přesunů bývá hlavně na technickém odboru v průběhu roku celá řada.
Proto jsme přistoupili k praktickému řešení, schválení rozpočtu pouze po kapitolách, přičemž zastupitelé byli samozřejmě seznámeni
s detailním zněním rozpočtu a toto také vzali na vědomí a položkové
znění rozpočtu – jak jsem již uvedl - schválila rada města. O stavbě
rozpočtu jsem Vás ve svých příspěvcích již informoval, nic se nezměnilo ani na skutečnosti, že rozpočet byl schválen jako schodkový ve
výši 30 645,29 tis. Kč, přičemž schodek v sobě nese též předfinancování dvou dotačních titulů ve výši cca 14 milionů korun a finančně
bude pokryt z uspořených finančních prostředků v letech minulých.
V praxi to reálně znamená, že skutečný schodek po odečtení těchto
dotovaných akcí je schodek cca 16 milionů korun. To je obdobné
jako v roce 2019. Stavby našeho rozpočtu se nepřímo týkal i další
z předložených materiálů, a to projednání a schválení smlouvy
o revolvingovém úvěru, jímž budeme předfinancovávat naše dva
projekty, a to jednak nákup nové hasičské cisternové automobilové
stříkačky a projekt související s protipovodňovými opatřeními našeho města, o nichž jsem Vás rovněž již informoval. Rovněž Vám při této
příležitosti již nyní mohu předat informaci o předběžném výsledku
hospodaření za rok loňský, kdy hospodaření našeho město skončilo
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s mírným mínusem. Plánovaný schodek pro rok 2019 byl téměř
17 milionů, ale díky rozumnému hospodaření a díky dobrému chodu
české ekonomiky bude schodek mnohem menší. Se zastupiteli jsme
také projednali řadu materiálů majetko-právního charakteru, jako
např. zveřejnění záměrů prodeje pozemků či samotných prodejů
pozemků, neradostným materiálem, jehož obsah mne vždy velmi
trápí, bylo další projednání a souhlas s odpisem promlčených, soudem zastavených pohledávek a pohledávek zemřelých dlužníků z let
2002 - 2013 v celkové výši přes 14 mil. korun, přičemž tato částka
v sobě zahrnuje též úroky z prodlení a náklady řízení. Jen pro doplnění: dlužná částka je 1,4 milionu korun a zbytek jsou úroky z prodlení a různé poplatky spojené s vymáháním dluhů. Můžeme si jen
přát, aby takovýchto materiálů nám k projednání bylo předkládáno
co nejméně, ale život i takové skutečnosti, kdy ne všichni si řádně plní
své povinnosti ve vztahu – v tomto případě - k Městu, prostě přináší.
Rovněž jsme po projednání schválili rozpočtové opatření, jímž jsme
do našeho rozpočtu přijali další část dotace v rámci Operačního
programu Zaměstnanost, která je určena na financování projektu
Šance pro každého. Po projednání jsme rovněž schválili obecně
závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů, přičemž podrobnější informace o ní přináší toto vydání Zpravodaje. Po projednání
jsme rovněž schválili uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem
Dubí a Obcí Srbice k výkonu samostatné působnosti na úseku
zajišťování úkolů stanovených zákonem o obecní policii. Podstatou tohoto materiálu je žádost ze strany Obce Srbice, která nemá
zřízenu obecní policii, o uzavření této smlouvy, protože obec je postižena nadměrnou dopravou a dopravní situace zejména ve vztahu
k dojezdu k nákupnímu centru je pro občany obce fakticky neúnosná, a ti se proto obrátili na vedení Obce se žádostí o zklidnění dopravy a dohledem nad veřejným pořádkem. Na nás se vedení Obce
Srbice obrátilo hlavně z důvodu, že jsme byli fakticky stejně postiženi
nepříznivou dopravní situací a na základě odklonu dopravy na dálnici a dalších přijatých opatření se situace zklidnila a kontrolní činností
došlo k minimalizaci ve vztahu k porušování předepsané rychlosti.
Uzavření této smlouvy nepřináší Městu Dubí žádné zvýšení nákladů
ani navýšení počtu strážníků, naopak tato smlouva zajišťuje našemu rozpočtu příjem, protože se Obec Srbice bude podílet na chodu
naší městské policie obdobně, jako je to v případě Obce Novosedlice.
Po projednání jsme jako každoročně schválili uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace na mzdu paní pečovatelky v Domě s pečovatelskou službou v Bílinské ulici v Pozorce. Po projednání jsme
rovněž souhlasili s rozšířením pojmenování ulice Na Výšině v Dubí 1,
která dosud končila u domova seniorů; důvodem pro tuto změnu se
stal trend posledních let, kdy občané se trvale přihlašují do zrekonstruovaných objektů v zahradních lokalitách, a proto je vhodné jejich adresní místo oficiálně pojmenovat. Samotný název této lokality
„Na Výšině“ je již dobře zažitý, a dá se proto předpokládat, že
nepřinese žádná nedopatření ani nějaká nedorozumění. Z důvodu
nově vznikající zástavby jsme přistoupili ke stejnému souhlasnému
usnesení týkající se rozšíření pojmenování ulice Žižkova, a to
směrem od křížení ulic Nad Papírnou a Žižkova směrem k ulici
Ruská. Obě tato usnesení jsou v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Po projednání jsme rovněž
vyslovili souhlasné stanovisko k podání žádosti o poskytnutí dotace
na akci „ZŠ Tovární – rekonstrukce školního hřiště“, a to z podprogramu
Ministerstva pro místní rozvoj České republiky Podpora obcí s 3 001
– 10 000 obyvatel. Pokud bychom byli s touto žádostí úspěšní, tak
by se dotace týkala výše až 60% skutečně vynaložených nákladů
a tyto finanční prostředky by velice dobře posloužily k opravě
školního hřiště, které si svou rekonstrukci již žádá. Předpokládám,
že dobrou zprávou pro všechny žadatele o zahradní kompostér
bude zpráva o souhlasném stanovisku s pořízením 200 kusů kompostérů na realizaci projektu „Pořízení zahradních kompostérů pro
rodinné domy v Dubí“. Pořízení těchto kompostérů by mělo přispět
k odklonu biologického odpadu z popelnic na směsný komunální
odpad, čímž dojde ke snižování množství komunálního odpadu odkládaného na skládku, což je plně v souladu s Plánem odpadového
hospodářství a současnými ekologickými trendy. Všechny potřebné
podrobnější informace přinese technický odbor tak, jak bude taková
informace aktuální.
Rada města na své prosincové schůzi rovněž projednala řadu materiálů majetko-právní povahy, k nimž přijala rozhodující stanoviska
či stanoviska doporučující k dalšímu projednání v Zastupitelstvu
města Dubí. Zejména se jednalo o žádosti o souhlas s umístěním
inženýrských sítí, uzavření smlouvy o věcném břemenu apod. Jak
jsem Vás již ve svém minulém příspěvku informoval o změně nájemce ve Sportovním areálu v Bystřici, tak dalšími našimi usneseními
jsme vyjádřili souhlas s ukončením nájemní smlouvy se stávajícím
nájemcem ve vztahu k nájmu bytu na adrese Sportovní ulice č. 200,
a to k 31. 12. 2019 a stejným souhlasným stanoviskem jsme k témuž
datu ukončili příkazní smlouvu ve vztahu k objektu Sportovního
areálu v Bystřici a k datu 1. ledna t. r. jsme vyjádřili souhlasná stanoviska s uzavřením smluvních vztahů s novým nájemcem. Ještě jednou děkuji za dobrou práci při správě sportovního areálu manželům

Rubešovým a nové správkyni a provozovatelce restaurace paní
Šimůnkové přeji, aby se jí dařilo vést toto zařízení stejně dobře, jako
jejím předchůdcům. Naším souhlasným stanoviskem jsme do našeho rozpočtu přijali účelovou neinvestiční dotaci na výdaje jednotek
Sboru dobrovolných hasičů Dubí od Ústeckého kraje. Dalšími třemi
rozpočtovými opatřeními jsme schválili přijetí dotací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu
a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání, které jsou určeny pro naše mateřské školy Mstišov,
U Křemílka a Dubánek. Po projednání jsme rovněž souhlasili
s Tematickým akčním plánem města Dubí pro oblast možností práce
s komunitou v místní části Pozorka, který se týká období od měsíce
prosince roku 2019 až do měsíce prosince roku 2022. Tento plán byl
zpracován Agenturou pro sociální začleňování v loňském roce a jeho
cílem je především aktivizace místních obyvatel k řešení problémů,
s nimiž se tato naše městská část potýká. Je to v podstatě pokračování
našich aktivit při zmírňování napětí mezi majoritní společností
a romskou komunitou a tímto projektem chceme zapojit více konkrétních občanů do skutečné práce v dané lokalitě. Zároveň se schválením
tohoto Tematického plánu jsme schválili i podání žádosti o podporu
v rámci Operačního programu zaměstnanost, prioritní osa 2 „Sociální začleňování a boj s chudobou“. Toto je navazující část výše popsaných snah a z tohoto programu by mohly být financovány konkrétní kroky vedoucí ke zlepšení situace v naší sociálně vyloučené
lokalitě. Tento projekt není v žádném případě nějaké volné rozdávání
peněz, ale je zaměřen na pomoc při vzdělávání a je veden opravdovou snahou vymanit z pasti sociálního vyloučení a z pasti klanových
zvyků všechny, kteří o tento krok projeví zájem. Na základě žádosti
jsme po projednání udělili výjimku z obecně závazné vyhlášky
o vyhlášení stavební uzávěry, a to pro záměr rekonstrukce objektu
někdejšího Pensionu Siesta pro účely bydlení. Další naše souhlasné
stanovisko se týkalo uzavření Smlouvy o zajišťování služeb zvířecího
útulku v letošním roce, a to s jeho provozovatelem, jímž je zapsaný
spolek AniDef; Město Dubí zabezpečuje umisťování toulavých
a opuštěných psů a koček ze svých katastrálních území do útulku
v Žimu a každoročně tomuto útulku přispíváme formou měsíčně
placené částky ve výši 12 tis. korun, a to za jeho služby. Po projednání jsme rovněž souhlasili s podáním žádosti o podporu na
projekt Sadové úpravy parku u kostela Panny Marie v Dubí –
II. etapa, a to v rámci Operačního programu Životní prostředí
2014 – 2020; v podstatě se jedná o rozšíření stávajícího parku okolo
kostela Panny Marie.
V závěrečných dnech loňského roku mne rovněž zastihla velmi smutná zpráva o úmrtí paní Miloslavy Kalibové, která
zemřela 27. prosince, pouhé dva dny před jejími 97. narozeninami.
Paní Kalibová byla jednou z lidických žen, která přežila hrůzy
koncentračního tábora v Ravensbrücku, kde se svou matkou
a sestrou strávila téměř tři roky poté, co obec Lidice, kde žila,
byla vypálena. Paní Kalibová byla jednou z těch žen, které dne
2. června 1945 přešly hranici právě na Cínovci, když se vracely
z koncentračního tábora. Bylo mi nesmírnou ctí se s tímto člověkem
setkat a jsem moc rád, že několikrát byla hostem v našem městě,
když jsme u pomníku na Cínovci, věnovaného právě této události,
vzpomínali na toto velmi smutné období našich dějin 20. století.
Na paní Kalibovou budu vždy s velkou úctou vzpomínat a myslím,
že nejen jménem svým mohu takto vyjádřit čest její památce.
Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych Vás také pozval ve středu
5. února do společenského sálu Tereziných lázní, kde se v podvečer
setkáme u příležitosti již tradičního zhodnocení uplynulého roku
a kdy po této oficiální části poděkujeme vybraným občanům za
jejich práci pro naše město, sportovcům za jejich vynikající výkony
a za čas, který věnují nejčastěji v pozici trenérů dětem a mládeži,
a v neposlední řadě též pedagogům, ale i žákům našich škol za jejich
pracovní, resp. studijní výsledky, jimiž dobře reprezentují nejen své
školy, ale i naše město.
Ve středu 12. února Vás srdečně zvu do Domu porcelánu s modrou
krví, kdy téměř po roce bude zahájena další naše „filmová výstava“
originálních filmových kostýmů, která bude tentokráte věnována herci Jaromíru Hanzlíkovi, který nám přislíbil účast na vernisáži
a vlastně nám svou výstavu zahájí. Myslím, že i tentokrát ve společnosti tohoto výrazného herce prožijeme příjemný podvečer plný
krásného vyprávění, vzpomínání a ohlédnutí se nejen za jeho bohatou
prací pro český film, Československou i Českou televizi, ale též Divadlo
na Vinohradech, kde prožil velkou část svého uměleckého života a kde
vytvořil vynikající role jak ve světovém, tak českém dramatu.
Vážení spoluobčané, v úplném závěru svého příspěvku si
dovolím Vás u příležitosti vstupu do nového roku srdečně
pozdravit a myslím, že si můžeme vzájemně též popřát, ať se
našemu městu nejen v letošním roce dobře daří, abychom si
mohli říci, že v Dubí máme náš skutečný domov, kam se vždy
rádi vracíme. S přáním všeho dobrého do roku 2020 Vám všem
s pozdravem zůstává
Ing. Petr Pípal, starosta

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ...
RM na své schůzi dne 26. listopadu mj. projednala:
Usnesení č. 503/21/2019: RM po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Dubí odpis promlčených,
soudem zastavených pohledávek a pohledávek zemřelých dlužníků v celkové výši Kč 14 893 840,95 vč. úroků
z prodlení a nákladů řízení. (Zastupitelstvo města Dubí na
své schůzi dne 11. 12. 2019 po projednání s tímto doporučením vyslovilo souhlas – pozn. red.)
Usnesení č. 511/21/2019: RM po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Dubí schválit bezúplatný
převod pozemků p. č. 192/16 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře 219 m2 a p. č. 192/18 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) o výměře 11m2 k. ú. Dubí
u Teplic do vlastnictví Města Dubí od České republiky,
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
(Zastupitelstvo města Dubí na své schůzi dne 11. 12. 2019 po
projednání s tímto doporučením vyslovilo souhlas – pozn. red.)
Usnesení č. 512/21/2019: RM po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Dubí schválit bezúplatný
převod pozemku p. č. 192/1 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) díl „a“ o výměře 170 m2 a díl „c“ o výměře
5m2 k. ú. Dubí u Teplic do vlastnictví Města Dubí od České
republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. (Zastupitelstvo města Dubí na své schůzi dne

11. 12. 2019 po projednání s tímto doporučením vyslovilo
souhlas – pozn. red.)
Usnesení č. 515/21/2019: RM po projednání souhlasí
s pronájmem restaurace od 1. 1. 2020 a služebního bytu
od 1. 1. 2020, nacházející se v prostorách Sportovního
areálu na adrese Sportovní 200/1, Dubí-Běhánky a ukládá
Technickému odboru MěÚ Dubí uzavřít nájemní a mandátní smlouvu dle stanovených podmínek s žadatelem.
(O této záležitosti informoval ve svém příspěvku v Dubském
zpravodaji v měsíci prosinci r. 2019 pan starosta – pozn. red.)
Usnesení č. 521/21/2019: RM po projednání bere
na vědomí informaci o přípravě rozpočtu na rok 2020 –
3. verze. (Zastupitelstvo města Dubí na své schůzi dne
11. 12. 2019 po projednání schválilo návrh rozpočtu města
Dubí na rok 2020; podrobnou informaci paní vedoucí finančního odboru přináší toto vydání Dubského zpravodaje na
str. 4 – pozn. red.)
Usnesení č. 522/21/2019: RM po projednání schvaluje
Rozpočtové opatření č. 43/2019 ve výši Kč 396 128,00 –
Navýšení rozpočtu ORJ 4 Odbor školství – poskytnutí
dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, která je určena pro

Mateřskou školu Cibuláček, vč. změny závazných ukazatelů.
Usnesení č. 523/21/2019: RM po projednání:
1/ bere na vědomí Zprávu o zhodnocení činnosti
Pampeliška, o. p. s. na území města Dubí; 2/ doporučuje Zastupitelstvu města Dubí uzavřít smlouvu
o poskytnutí dotace na mzdu pečovatelky v Domě
s pečovatelskou službou Dubí 3, Bílinská 141 na rok 2020
mezi Městem Dubí a Pampeliškou, o. p. s., Velké Březno,
a to na dobu určitou do 31. 12. 2020; výše dotace činí
Kč 190 000,00. (Zastupitelstvo města Dubí na své schůzi dne
11. 12. 2019 po projednání vyslovilo souhlas s uzavřením
této smlouvy – pozn. red.)
Usnesení č. 526/21/2019: RM po projednání schvaluje provozní řád workoutového hřiště v ulici K. Světlé
v Dubí 1.
Usnesení č. 527/21/2019: RM po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Dubí souhlasit s pořízením 200
ks kompostérů a uzavřením smlouvy s Ústeckým krajem
o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 497 140,00 na
realizaci projektu „Pořízení zahradních kompostérů pro
rodinné domy v Dubí“. (Zastupitelstvo města Dubí na své
schůzi dne 11. 12. 2019 po projednání s tímto doporučením
vyslovilo souhlas – pozn. red.)
(šl)

no jak vysílání v síti DVB-T na kanále K33, tak
i přechodové sítě DVB-T2 na kanále K50. Vysílání
v novém standardu DVB-T2 bude k dispozici hned
v pátek 31. ledna 2020 ráno, a to na kanálu K33. Obyvatelé domácností na Ústecku tak budou muset nově
přeladit na tento kanál. A to i v případě, že již na nový
vysílací standard DVB-T2 přeladili dříve.
Jelikož se ve Vaší oblasti jedná o zvláštní režim
přechodu, který je realizován na základě legislativních
a vládních dokumentů, rád bych občanům Vašeho

města nabídl naši pomoc.
S jakýmikoli dotazy ohledně termínů vypínání, způsobu přeladění nebo jiných technických problémů se
můžete obrátit na naše telefonní centrum na čísle
2 6113 6113, případně na e-mail: info@ceskatelevize.cz.
Podrobnější informace jsou zároveň dostupné na webu
www.digict.cz.
Věřím, že společně se nám podaří celý přechod na nový
digitální televizní signál usnadnit všem občanům České
republiky. Petr Dvořák, generální ředitel České televize

ČESKÁ TELEVIZE INFORMUJE ...

Již 30. ledna 2020 vypnou své stávající vysílání ve
starém standardu DVB-T vysílače Buková a Jedlová
hora, jejichž signál přijímá většina domácností ve
Vašem kraji. Vypnutí vysílání České televize ve standardu DVB-T z Bukové a Jedlové hory v severních
Čechách však bohužel není jedinou změnou, kterou je
nutno v rámci přechodu na DVB-T2 realizovat.
Ve čtvrtek 30. ledna 2020 před půlnocí bude ukonče-

MĚSTSKÁ POLICIE DUBÍ
Městská policie Dubí se hned s první sněhovou
nadílkou na Cínovci potýkala s mladými řidiči,
kteří se svolávají na sociálních sítích a vyráží do
hor se svými osobními vozidly, aby si vyzkoušeli
školu smyku na komunikacích za plného provozu. Jelikož se jedná o každoroční zimní zábavu řidičů s čerstvými řidičskými oprávněními, městská policie se připravuje
na jejich příjezd, sleduje předpověď počasí a na místa,
kde se nejčastěji driftuje, se umísťují mobilní kamery.
Mladí řidiči driftují na komunikacích mezi projíždějícími
vozidly a i mezi stojany na benzínové čerpací stanici.
Hned s první sněhovou nadílkou bylo přistiženo několik
řidičů při této zábavě a jejich jednáním se bude zabývat
správní orgán. Škola smyku na polygonu v Mostě by byla
méně nákladnou zábavou.
Pro běžkaře se otevřelo městské parkoviště. Jelikož se
jedná o plochu, která dříve sloužila mladým řidičům na
driftování, předpokládáme, že se budou snažit jezdit
smykem mezi zaparkovanými vozidly, proto bylo na toto
parkoviště nainstalováno nové bezpečnostní zařízení
napojené na pult centrální ochrany, které posílá v případě jakéhokoliv pohybu na ploše stálé službě městské
policie krátké videozáběry z prostoru parkoviště. Videa
budou sloužit jako důkaz pro přestupkové řízení s řidiči
a zároveň on-line informují hlídku městské policie
o dění na parkovišti.
V jednu hodinu po půlnoci přišlo oznámení na pult
centrální ochrany z tísňových hodinek od ženy, která
potřebovala pomoc. Ve svém bytě žena upadla na zem
a nemohla sama vstát. Tato žena dostala do užívání tísňové hodinky, pomocí kterých si přivolala hlídku městské
policie. Strážníci mají v zapečetěné obálce klíče od jejího

• Střední 154, 417 03 Dubí • Telefon + Fax: 417 571 637, Tel.: 417 571 200
bytu pro případ jako ten, který nastal. Hlídka
našla ženu ležet na podlaze ve svém bytě,
ale bez zranění. Žena pouze upadla a bez
pomoci by se sama nezvedla a ani by si jinak
nemohla zavolat pomoc, protože by se k telefonu
nebyla schopna dostat. Hodinky jsou bezplatně předány
do užívání osobám, které žijí v bytech či domech samy
a jejich zdravotní stav může vyžadovat náhlou rychlou
pomoc, které by se jinak nedovolaly. Po přijetí tísňového
signálu, který upozorní stálou službu městské policie na
konkrétního uživatele, hodinky ihned automaticky vytočí telefonní číslo na služebnu městské policie a strážník
na stálé službě ihned komunikuje s uživatelem a zjišťuje,
jaká situace nastala. Hodinky rovněž po stisknutí tlačítka SOS vysílají na pult centrální ochrany polohu, kde se
nacházejí.
Operátor kamerového systému spatřil osobní vozidlo,
jehož řidič zaparkoval za značku zákaz zastavení a odešel
do domu, kam chodí denně osoby závislé na omamných
a psychotropních látkách na krátké několikaminutové
návštěvy. Operátor vyslal hlídku městské policie vyřešit dopravní přestupek řidiče, který špatně zaparkoval
osobní vozidlo. Když na místo hlídka přijela, tak si z místa
spolujezdce přesedla žena na místo řidiče, pravděpodobně aby vzbudila dojem, že s vozidlem přijela ona. Jenže
vozidlo stálo zaparkované v místě, které je monitorované
kamerou městského kamerového systému. Řidič, který
s vozidlem přijel, se mezitím z návštěvy vrátil, a když
viděl, že u vozidla stojí strážníci, tak postával opodál a k vozidlu se nehlásil. Strážníci si pro něho došli
a vysvětlili mu, že ho celou dobu sleduje kamera městské policie. Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR

a řidič jí byl předán, jelikož byl podezřelý ze spáchání trestného činu, protože porušil trest zákaz řízení
motorových vozidel. Městská policie musí ze zákona všechna podezření ze spáchání trestného činu
předat Policii ČR. Výroba, distribuce a držení omamných
a psychotropních látek je trestním zákonem kvalifikováno jako trestný čin a městská policie není orgán činný
v trestním řízení, to je Policie ČR. Městská policie
nemůže dělat domovní prohlídky ani osobní prohlídky
a problematika omamných a psychotropních látek je jen
v pravomoci orgánů činných v trestním řízení. Městská
policie může na tuto problematiku orgány činné v trestním řízení stále dokola jen upozorňovat, ale to může
i jakýkoliv jiný občan.
Ředitelka mateřské školky Cibuláček oznámila, že jim
do školky přišel muž a žena přihlásit dítě. Mezitím, kdy
žena komunikovala s pedagogy ze školky, muž se nepozorovaně vzdálil a prohledával místnosti školky, kde
nikdo nebyl, co hodnotného by odnesl. Dítě do školky
nepřihlásili a společně odešli. Učitelkám se jejich chování zdálo podezřelé a tušily, že jejich záměr byl úplně jiný,
a proto se šly podívat, jestli se něco neztratilo. Zhruba po
dvaceti minutách po návštěvě povedené dvojice zaměstnanci školky zjistili, že se jim ztratily stravenky a hotovost
a oznámili událost na stálou službu městské policie. Po
okolí se rozjely všechny hlídky městské policie včetně
hlídky z Novosedlic ve snaze muže a ženu podle popisu
učitelky dostihnout. Operátor kamerového systému zjistil jejich pohyb a nasměroval hlídky, které oba zadržely
u papírny v Novosedlicích. Muž z Bíliny a žena z Mostu
byli předáni Policii ČR pro podezření ze spáchání trestného činu.
Tomáš Pykal, velitel MP Dubí
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leden 2020
ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2020
Jako každým rokem, byl i v roce 2019 na programu prosincového zasedání Zastupitelstva města Dubí rozpočet na následující kalendářní rok. Rozpočet na rok
2020 byl schválen Zastupitelstvem města dne 11. 12. 2019 usnesením č. 230/9/2019.
Podklady pro rozpočet předkládali vedoucí odborů městského úřadu, ředitelé základních a mateřských škol, vedoucí městského kulturního zařízení a velitel
městské policie tak, aby byla finančně zabezpečena jak činnost všech orgánů a organizací ve městě, tak i jeho údržba a rozvoj.
Rozpočet byl pro rok 2020 schválen jako schodkový s celkovými příjmy ve výši 137.821 tis. Kč, výdaji ve výši 168.466,29 tis. Kč a schodkem ve výši
30.645,29 tis. Kč. Tento schodek bude kryt jednak uspořenými finančními prostředky z minulých let a z části úvěrovými prostředky. Velkou položku na výdajové
straně rozpočtu tvoří dvě zajímavé investiční akce, a to nákup nové cisternové automobilové stříkačky a projekt s názvem „Protipovodňová opatření města Dubí“.
Rozpočet města je předpokládaným finančním plánem hospodaření na následující kalendářní rok. V průběhu roku může být provedena řada změn, směřujících
ke zpřesnění rozpočtovaných částek nebo k rozšíření rozpočtu o další akce v případě, že se podaří získat zajímavé dotační prostředky.
Rozpočet města na rok 2020 v podrobném položkovém členění je zveřejněn na webových stránkách města www.mesto-dubi.cz.
Ing. Markéta Pauzová, vedoucí finančního odboru MěÚ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
Zastupitelstvo města Dubí na svém zasedání dne 11. prosince 2019 vydalo
novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů, která je platná od
1. 1. 2020.
Změny se týkají hlavně osvobození od poplatku. Nově je osvobozen od poplatku
držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na
pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených
k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba,
které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
A další důležitou změnou je sazba poplatku, a to pro držitele psa, kterým je
osoba starší 65 let: sazba činí za jednoho psa Kč 200,00 a za každého druhého
a dalšího psa téhož držitele Kč 300,00.
Upozorňujeme na ohlašovací povinnost. Poplatník je povinen podat správci
poplatku ohlášení do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti, ve stejné lhůtě
se ohlašuje nárok na osvobození, a další případné změny.
Celé znění vyhlášky naleznete na internetových stránkách Města Dubí.
Zdeňka Lipšová, referent finančního odboru MěÚ Dubí

FILMOVÝ DEN

PROŽIJTE FILMOVÝ DEN S DIVADLEM V PYTLI
PETRA STOLAŘE
MKZ Dubí nabízí dubským dětem o jarních prázdninách
ve středu 4. března 2020 od 7:00 do 15:00 hodin
zážitkový filmový den.

BĚŽKAŘSKÉ STOPY

PROGRAM DNE:
• od 7:00 - 8:00 hodin příjem dětí v Lidovém domě, Sadová ulice, Dubí 3 - Pozorka
• od 8:00 - 15:00 hodin výtvarná a filmařská dílna
(vytvoříte si kostýmy, stanete se herci, natočíme krátký film, který si na závěr
pustíme)
• od 15:00 - 16:00 hodin vyzvednutí dětí rodiči v Lidovém domě

•
•
•
•

Loňská zima běžkařům přece jen trochu přála a díky sněhu vylákala
mnohé o víkendu, ale také o všední dny do lyžařské stopy. Málokterý uživatel běžeckých stop si však uvědomuje, jak je příprava trasy obtížná na
koordinaci obcí i provozovatelů strojů. Na Teplicku již několikátým rokem
je připravována tzv. Bílá stopa, projekt, který upravovanou stopou propojuje ve variantních okruzích Komáří vížku a Cínovec. Vedoucí úlohu nad
tímto projektem převzala před lety Místní akční skupina CÍNOVECKO, o. p. s.,
na jejíž půdě se minulý měsíc jednalo o letošní zimní sezoně. Ředitelka
této obecně prospěšné společnosti Ladislava Hamrová svolala zástupce dotčených obcí, pověřeného krajského zastupitele, primátora města
Teplice a další k pracovnímu stolu. Úkolem bylo vyřešit technické problémy
nejen kolem samotné přípravy stopy, ale také se řešila odstavná místa pro
auta, kterými běžkaři do hor přijíždějí. Nutno zdůraznit, že na provozních
nákladech se podílejí nejen Obce a Ústecký kraj, poděkování patří i dalším
subjektům z řad významných podniků Teplicka. Výsledkem jednání byla
dohoda o fungování „Bílé stopy“ i pro nadcházející zimní sezonu. Nezbývá,
než si přát, aby napadlo hodně sněhu. Až nasněží, mohou běžkaři sledovat
aktuálně projeté stopy mezi Cínovcem a Komáří vížkou i na Facebooku:
(https://www.facebook.com/bezeckestopy/).
Mgr. Libor Kudrna
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CO S SEBOU:
bačkory
oblečení na doma i ven na sníh včetně rukavic!
zabalte dětem jídlo na celý den (jako by jely na výlet)
o pitný režim se postaráme (teplý ovocný čaj po celý den)

REZERVOVÁNÍ MÍSTA:
• je nutné si zarezervovat místo:
- od 15. 1. 2020 (všední dny 8:00 - 14:00 hodin) zavolejte do MKZ
na tel. číslo 602 101 706 a zarezervujte pro své děti místo
NIC SE NEPLATÍ ! ☺
NÁS ODMĚNÍTE TÍM, ŽE PŘIJDETE A BUDETE SE S NÁMI BAVIT ☺

PARKOVÁNÍ NA CÍNOVCI
V zimním období je možné k parkování na Cínovci využívat
velkokapacitní parkoviště po bývalé šachtě.
Parkoviště je možno využívat bezplatně, a to pouze v denních
hodinách od 7:00 do 19:00 hod.
Daniela Herinková, odborný pracovník technického odboru MěÚ Dubí

ŽÁDOSTI O NEINVESTIČNÍ DOTACE
Žádosti o individuální dotaci na rok 2020 se přijímají v podatelně MěÚ Dubí
do 11:00 hodin dne 31. ledna 2020.
Formulář žádosti o individuální dotaci včetně zásad pro poskytování dotací z rozpočtu
Města Dubí je zveřejněn na webových stránkách Města: www.mesto-dubi.cz a na
webových stránkách Městského kulturního zařízení: www.mkzdubi.cz, případně je
k vyzvednutí u zaměstnanců Městského kulturního zařízení.
A. Gürtlerová, MKZ

OZNÁMENÍ...

INZERCE

Vykupujeme plakáty
vzniklé před rokem 1989

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

Vážení občané,
z důvodu instalace výstavy a přípravy její vernisáže bude ve středu 12. února
Dům porcelánu s modrou krví pro veřejnost uzavřen.
Vstup na vernisáž bude možný od 17: 00 hodin.
MIC Dubí
Vážení čtenáři,
počínaje dnem 1. ledna t. r. došlo k úpravě výpůjční doby Knihovny Dubí, a to
ve čtvrtek, kdy knihovna je otevřena od 9:00 hodin do12:00 hodin
a od 13:00 hodin do 15:00 hodin.
Výpůjční doba v ostatních dnech zůstává beze změny.
H. Paurová, knihovnice

SENIORCENTRUM POHODA

Senioři mají bohaté životní zkušenosti a protřelý pohled na svět, děti se žít
teprve učí. My přikládáme mezigenerační spolupráci hluboký význam, proto
také provozujeme dětskou skupinu. Senioři a děti se věnují společným aktivitám a vzájemně si vyměňují své pohledy na svět. Odměnou nám v této spolupráci jsou zářivé úsměvy, upřímný smích, spokojenost a dobrá nálada na obou
stranách.
Mezi oblíbené společné aktivity patří ruční práce a společná výroba. Jelikož se
již kvapem blížily vánoční svátky, pustili jsme se společně do výroby vánočního cukroví. Šikovné ruce našich seniorů a dětí vykouzlily skutečné dobroty, na
kterých jsme si opravdu pochutnali.
Je nám potěšením oznámit, že jsme se dočkali také oficiálního uznání naší práce
s dětmi a stali jsme se členy Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí, z.s. Velice si vážíme přijetí naší dětské skupiny a s dětmi budeme v rámci
našeho centra pracovat i nadále!
Lucie Suchopárová

TERMÍNY SŇATEČNÝCH OBŘADŮ PRO ROK 2020

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Žáci školou povinní prázdniny zpravidla vítají. Zaměstnaní rodiče jejich radost
příliš nesdílejí. Musí totiž řešit otázky, kam s dětmi, pokud je škola zavřená? Jak
zajistit dozor nad svými dětmi a zabavit je, aby si prázdniny opravdu užily? Pokud
nezajistí dozor například prarodičů, mnozí rodiče trnou nervozitou, co právě děti
samy v domácnosti dělají. Optimálním řešením jsou příměstské tábory. Přestože
název nasvědčuje, že jsou zřizovány jen ve velkých městech, nejsou ničím výjimečným třeba ani v Dubí a okolních obcích. Díky spolku Květina, z. s. se již uskutečnilo celkem 9 turnusů, které se konaly v různých obcích (Hrob, Dubí, Moldava, Háj
u Duchcova). Vždy byl zajištěn vhodný prostor, aby mohly děti trávit čas na
čerstvém vzduchu i uvnitř. Děti prožily svá malá dobrodružství i kamarádství. Aby
také ne! Ve výchovné skupině přibližně o deseti dětech podnikaly se svým pedagogickým dozorem výlety, hrály různé hry a výtvarně tvořily. Pro rok 2020 se
plánuje dalších 9 táborů, přičemž už ten první proběhne v termínu jarních prázdnin, tj. od 2. do 6. března. „Již máme předjednáno, že první jarní dny strávíme
na koňské farmě v Domaslavicích,“ říká vedoucí pracovnice spolku Květina, paní
Klaus Horčíková. Zaměstnaní rodiče mohou své děti přihlásit na telefonním čísle
725 470 979, nejlépe již během ledna.
Mgr. Libor Kudrna
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ADVENT V DUBÍ...
… začal v loňském roce v pondělí 25. listopadu, kdy byla v Domě porcelánu s modrou
krví zahájena výstava tradičních českých
skleněných vánočních ozdob, kterou se
nám představili skuteční Mistři svého oboru,
a to z jedné soukromé společnosti z Jičína,
kteří svým umem přispívají ke krásné sváteční atmosféře nejen v Čechách, ale též
v mnoha evropských zemích, ale i v celém světě. Tato velice zajímavá výstava,
která již vlastně navodila tu pravou vánoční náladu v našem městě, nás tak
všechny symbolicky přivedla do času
adventu a hned příští podvečer 26. listopadu jsme slavnostně rozsvítili vánoční
stromek na prostranství před kostelem
Panny Marie. Slavnostní atmosféru celého
podvečera dobře navodil program Divadla
V Pytli pod vedením jeho principála, pana
Petra Stolaře. Ten za vynikající spolupráce
dubských dětí i jejich rodičů sestavil před
vchodem do kostela živý betlém a poté
již nastal dlouho očekávaný okamžik, a to
zejména pro nejmladší návštěvníky, kdy
bělostně zářící něhou svých ozdob se rozzářil vánoční stromek a již nikdo nezůstal na
pochybách, že jsme vstoupili do času předvánočního období. Všechny čtvrteční podvečery pak byly tradičně zadány adventním
koncertům, ten první v kostele Nanebevzetí
Panny Marie na Cínovci uvedl pan místostarosta, který společně s panem Wolfgangem
Mendem všechny přivítal a pozdravil, samotný koncert pak byl zadán
mladým umělcům z teplické konzervatoře,
kteří si pod vedením pana profesora
Jiřího Knotte připravili pásmo vánočních
skladeb a písní; zaposlouchat jsme tak mohli jak do chrámových skladeb, které provázely, ale i provázejí
adventní i vánoční čas jak v dobách minulých, tak zaznívají i v současnosti, nechyběla třeba
Brahmsova vánoční píseň Všechno spí, ani Gruberova Tichá noc, ale zazněly i skladby a písně,
které všichni dobře známe: z kúru kostela to byla se sólem pro trubku slavná Večerka Nina
Rossa, neméně slavné Bílé Vánoce Irvinga Berlina, ale třeba i Svobodova melodie s původním textem Vladimíra Kočandrleho z filmu Tři oříšky pro Popelku, pohádky, která se vlastně
stala nedílnou součástí Vánoc nejen u nás v Čechách, ale rovněž v sousedním Sasku, kterou
si mnozí zanotovali, jako vzpomínka na Karla Gotta zazněl traditional s českým textem Zdeňka
Borovce s názvem Už z hor zní zvon. Úplnou tečkou pak byla jedna z našich nejznámějších vánočních písní, Veselé Vánoce, hudebního skladatele Jaromíra Vomáčky, která rozezpívala skutečně všechny.
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Druhý a třetí koncert tradičně patřil dětem
z dubských mateřských škol a žákům škol
základních. Se svými vánočními pásmy se
představili v kapličce v Pozorce a ve Mstišově, které byly rovněž zcela zaplněny. A zvláště ti nejmenší tam měli výbornou příležitost
pochlubit se především svým rodičům, jak
dobře se pod vedením svých paní učitelek
dokázali připravit na toto pro ně jistě slavnostní vystoupení. Čtvrtému závěrečnému koncertu patřil krásný interiér kostela
Neposkvrněného početí Panny Marie, kde
se svým recitálem vystoupila folková kapela Neřež, a v podání Zdeňka Vřesťála a Víta
Sázavského zaznělo mnoho známých písniček
i vánočních koled. Úvodní slovo však patřilo
panu starostovi, který přivítal všechny přítomné, popřál krásné vánoční svátky, mnoho zdraví a štěstí v novém roce, na něhož
navázal svým vánočním duchovním slovem
farář farnosti Dubí, Novosedlice a Cínovec,
pan Patrik Maturkanič. O tom, že adventní
koncerty jsou nejen nedílnou, ale i oblíbenou součástí kulturního života našeho města svědčí stálý zájem Vás, občanů našeho
města, ale též hostů prakticky z celého Teplicka.
Adventní program nezapomněl ani na naše
nejmenší, kteří s tímto časem mají spojeno
nejen ono očekávání dárků pod vánočním
stromečkem, ale též dobu pěkných pohádek,
a proto jim bylo zadáno sobotní dopoledne
7. prosince, kdy ve velkém sále Lidového domu
v Pozorce se svým doprovodem zhlédli pohádku s názvem Peklo není žádný cirkus a s napětím sledovali čertovskou pohádku s dobrým
koncem, závěrem nemohla chybět mikulášská
nadílka, kdy všechny děti obdaroval balíčkem
sladkostí Mikuláš s andělem, kteří od mnohých
vyslechli pěknou básničku či písničku.
Vánoční setkání pro své členky připravil jak Klub seniorů z Dubí 1, tak rovněž Klub
žen z Dubí 2. Dubské ženy se setkaly ve společenském sále Tereziných lázní v Dubí,
kde je s přáním pěkného adventního času i samotných vánočních svátků přivítal
pan starosta a poté se svým vánočním recitálem vystoupila paní Heda Trejtnarová
se svým hostem, paní Evou Stolařovou. Celé odpoledne se tak neslo v příjemné
atmosféře, v jehož závěru všem předal pan starosta malý dárek.
V mnoha dubských domácnostech umocnilo sváteční pohodu nejen štědrého večera, ale jistě i obou svátečních dnů Betlémské světlo, které bylo možno během Štědrého dne získat jednak v kostele Panny Marie v Dubí, a stejně
v pozorecké i mstišovské kapličce a v loňském roce rovněž poprvé též
v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci. Tento plamínek světla, zapalovaný
každoročně před Vánoci v betlémské jeskyni, je rozvážený skauty do řady míst nejen
v evropských zemích. Tato tradice se zrodila již před třiatřiceti lety ve Vídni a jsme
rádi, že i v Dubí může plamínek betlémského světla sváteční atmosféru ještě více
obohatit.
Vstupem do vánočních svátků pak byla Půlnoční mše, kterou v kostele
Panny Marie celebroval pan farář Patrik Maturkanič; ta se již tradičně koná
o deváté hodině večerní.
Ze všech adventních akcí jsme podáním ruky svým přátelům odcházeli
s pocitem příjemně prožitého času do svých domovů. Advent roku 2019 je tedy
již minulostí, ale vzpomínka jako každoročně na tento čas nás bude jistě provázet
i v prvních týdnech tohoto roku. Přijměte naše přání, abychom se nejen v období
letošního adventu, ale po celý rok ve
zdraví opět setkávali…
Anna Gürtlerová, Jiří Šiller

Poděkování za finanční podporu adventních koncertů patří MAS
CÍNOVECKO a Ústeckému kraji, od kterého byla prostřednictvím
MAS CÍNOVECKO o. p. s. získána finanční podpora z programu
„Podpora komunitního života na venkově 2019“
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ŠKOLNÍ DRUŽINA NEZAHÁLÍ
Čas utíká jako voda a před vánočními svátky
jsme navštívili Domov důchodců v Dubí, kde
jsme potěšili babičky a dědečky říkankami
s pohybem a rozdali jim obrázky, které jsme pro
ně namalovali. Jiný den jsme navštívili Dům
porcelánu s modrou krví v Dubí, kde jsme si mohli
vyrobit svůj vlastní hrneček. K dispozici jsme měli
různé pestrobarevné obtisky různých vzorů a tvarů.
Poslední školní týden se naše družina změnila
v pracovní dílnu. Ozdobili jsme si spolu s rodiči
perníčky a vyráběli jsme adventní svícny. Ke klidné
atmosféře přispěl i poslech vánočních koled.
Školní družina ZŠ Dubí 2

PROSINCOVÉ PROJEKTY NA ZŠ DUBÍ 2...
V době loňského adventu jsme vsadili především na sportovní vyžití našich žáků. Šestá, sedmá i devátá třída
postupně navštívily ledovou plochu u OC Olympie, kde si všichni skvěle zabruslili. Někteří měli brusle poprvé na
nohou, ale nevzdávali se a za pomoci malé hrazdičky nebo jezdícího tučňáka se hbitě pustili do bruslení. Zábavu
na ledě si všichni opravdu užili, i počasí nám přálo a příliš jsme nemrzli.
Osmá třída ale zvolila jiný sport a vyrazila na bowling. I oni se skvěle bavili a při tomto sportu si pořádně
protáhli svaly. Žáci utužili kolektiv a při hře se zaměřili na spolupráci v týmu, ale i ohleduplnost k druhým a zásady
fair play.
O adventu se ale sluší připomenout i významný odkaz člověka, který nemyslí jen na sebe a dokáže pomoci,
i když ho o to nikdo nežádá. Osmá a devátá třída se zúčastnily promítání filmu Nicholas Winton – Síla lidskosti,
který dětem přiblížil tohoto hrdinu, jenž zachránil více jak 600 československých dětí židovského původu před
koncentračními tábory tím, že je pomohl odvézt do Velké Británie, kde válku přežily v náhradních rodinách.
K jeho cti jistě patří, že sám se o tomto činu nikdy nikomu nezmínil a na jeho předválečné aktivity se přišlo
v podstatě náhodou. V emotivním příběhu děti viděly i setkání pana Wintona s již dospělými přeživšími dětmi.
Radost z příchodu Vánoc pak vypukla poslední pátek před vánočními prázdninami na třídních vánočních
besídkách, kde si děti mohly předat dárky mezi sebou, popovídat si a ochutnat vánoční cukroví, které jim napekly maminky. Poté se všichni odebrali do tělocvičny a pod vedením našich deváťáků si vzájemně předvedli svůj třídní program na tradiční Vánoční akademii.
S přáním všeho nejlepšího do nového roku 2020 jsme se rozloučili naposledy v roce starém.
Mgr. Marie Hůlková, ZŠ Dubí 2

ADVENTNÍ ODPOLEDNE NA ZŠ DUBÍ 1...
Ve středu 27. listopadu jsme opět spojili své síly, abychom jako každý rok mohli
přivítat v naší škole milé návštěvníky při
vánočním tvoření. Na příchozí zde čekalo
letos celých 10 tvořivých stanovišť, kde si
každý mohl vyrobit mnoho zajímavých dekoračních předmětů či se alespoň nechat
inspirovat. Kdo měl chuť, mohl si odnést
vlastnoručně vytvořený svícen, sádrovou
ozdobičku, přáníčko, sněhuláka, mnoho
dekoračních předmětů nebo si ozdobit perníček. Vyrábění dekorací vhodně doplnil
náš sboreček, který nám několika písněmi
pomohl vytvořit slavnostní atmosféru. Věříme, že se nám podaří vás překvapit novými
nápady i příští rok.
Mgr. Soňa Korbová, ZŠ Dubí 1
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ŠIKULA ZE ZŠ DUBÍ 2...
Chtěli bychom vám představit Oldu Trtíka z naší
základní školy, který je velmi úspěšný
v soutěžích s modely letadel zvaných házedla a vystřelovadla. Olda začal závodit
před třemi roky a sám si staví soutěžní
letadla a seřizuje je. Pro jednu soutěž
jsou potřeba alespoň tři letadla. Olda
je v této disciplíně velmi úspěšný,
soutěžil například na Mistrovství ČR
v Děčíně, kde se umístil mezi
30 nejlepšími závodníky a účastnil
se rovněž soutěží v Litoměřicích,
Karlových Varech, Děčíně nebo
Panenském Týnci. Svou vášeň pro
letadélka přenesl Olda už i na svého
mladšího brášku. K úspěchům Oldovi
gratulujeme a přejeme mnoho dalších.
Pedagogický sbor ZŠ Dubí 2

VÁNOČNÍ DÍLNIČKY U NAŠICH PŘÁTEL

Advent je čas, ve kterém se scházíme a trávíme čas s nejbližšími. Stalo se již tradicí, že si v tomto předvánočním období výběr žáků druhého stupně
připraví vánoční dílničky pro děti třetích tříd z našeho partnerského města. Letos tomu nebylo jinak, naše cesta vedla do GS Possendorf, kde na nás
čekali natěšení žáci tří tříd. Chlapci a děvčata z naší základní školy již mají s partnerskými akcemi nemalé zkušenosti, proto se výborně zhostili role
učitelů, skvěle pracovali s dětmi a také si procvičili své jazykové znalosti. Připravili si prezentaci o Vánocích a vánočních zvycích v České republice
a také jednotlivá stanoviště vánočních dílniček. Děti si vyrobily různé vánoční ozdoby, s radostí ozdobily tradiční perníčky a vyrobily si další předměty
s vánoční tematikou. Celé dopoledne proběhlo v příjemné přátelské atmosféře, na závěr si všichni účastníci zazpívali koledy v českém i německém
jazyce. Opět jsme si uvědomili, že jen podobná pravidelná setkávání a opravdu fungující spolupráce pomáhá prolamovat bariéry a ostych mezi lidmi
různých států a národností. Již nyní se žáci mohou těšit na další akci, kterou bude již nyní připravovaný sportovně - jazykový výjezd v prvním červnovém týdnu.
Mgr. Hana Dubnová, ZŠ Dubí 1

ODBORNÁ EXKURZE
V pondělí 9. prisince se žáci 7. B ze ZŠ Dubí 1 vypravili na dějepisně zeměpisnou exkurzi do muzea v Mostě. Ačkoliv je pondělí běžně v muzeu zavírací den,
na žáky čekal domluvený průvodce a oni měli muzeum jen sami pro sebe. Mohli tak nahlédnout i do míst, kam se běžný návštěvník nedostane. Velmi zajímavá pro ně byla část věnovaná Ulrice von Levetzow s její unikátní soupravou šperků nevyčíslitelné hodnoty; podle odborníků patří mezi deset nejcennějších
v České republice, s největším broušeným českým granátem na světě, umístěny jsou ve speciální nerozbitné a nedobytné vitríně a jejich vystavení provázejí
přísná bezpečnostní opatření. Dětem se líbila i Expozice krušnohorských řemesel s vánoční výzdobou a betlémy. Závěr prohlídky patřil výstavě Bílý kanibal,
která pojednávala o cestovateli českého původu Johnu L. Bromovi a o jeho cestách po Africe.
Mgr. Markéta Vágnerová, ZŠ Dubí 1

SEMINÁŘ V TEREZÍNĚ
Ve dnech od 16. do 17. prosince se uskutečnila dvoudenní exkurze do Památníku Terezín, které se účastnili žáci 8. a 9. třídy. Seminář započal v Bohušovicích nad
Ohří, kam jsme přijeli vlakem. Pěšky žáci absolvovali cestu do Terezína. Právě "onu cestu", kterou během války musely jít tisíce Židů, děti, dospělí, ale i staří lidé.
Po úvodní přednášce nás čekala prohlídka města, kde jsme se dozvěděli mnoho nových informací o vzniku a funkci ghetta za druhé světové války. Žáci si prohlédli
kolumbárium, krematorium, muzeum ghetta a expozice v Magdeburských kasárnách. Poté jsme ve skupinách diskutovali během workshopu s názvem "Efekt
zmizelého". Večerní program jsme zakončili prohlídkou podzemních chodeb, což byl pro všechny adrenalinový zážitek.
Druhý den dopoledne bylo pak věnováno prohlídce Malé pevnosti, která v době nacistické okupace sloužila jako věznice.
Jistě nezapomenutelný zážitek přišel v závěru semináře, kdy jsme přivítali pamětnici, přeživší holocaustu, která nám velmi poutavě vyprávěla o hrůzách té doby.
Exkurze tematicky doplnila informace o holocaustu a 2. světové válce a už jen samotná atmosféra nejen v žácích vyvolala silný emotivní zážitek.
Děkujeme Vzdělávacímu centru Terezín za zprostředkování tohoto semináře.
Mgr. Adéla Hufová. ZŠ Dubí 1
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ZE ZUŠ DUBÍ...
Pestrá paleta akcí – stejně tak, jako během každého prosince… A všechny příjemné a milé, pro všechny věkové kategorie, od dětí z mateřských škol až po obyvatele domova důchodců.
Na programu nebyla jen Vánocemi motivovaná vystoupení, ale například aktéři již tradiční
„hudební pohádky“ pro nejmenší se inspirovali tentokrát tématem simulace choroby coby nástrojem
zamezení přístupu do školy v den avizované písemky. Celkem pět lékařů došlo k nutnosti invazivního
řešení a pacientovo velmi rychlé uzdravení bylo, doufejme, pro budoucí školáky velmi výchovné.
S vlastním příběhem přišlo také pěvecké oddělení pod vedením paní učitelky J. Štěpánové.
Naopak v Domově důchodců vnesly paní učitelky H. Svobodová – Bujnovská a T. Olšáková do
adventního setkání atmosféru „Semaforu“ šedesátých a sedmdesátých let.
V přímo slavnostní atmosféře byl pojat koncert v sále Diplomat teplické konzervatoře. Stejně tak
o třetí adventní neděli se již tradičně předvedli hudebníci naší ZUŠ na matiné v evangelickém kostele
v Teplicích.
Své adventní vystoupení v Dubí měli i žáci
z našeho odloučeného pracoviště v Proboštově. Všechny mladé umělce vyjmenovat
nelze, ale drtivá většina námi vzdělávaných
dětí a studentů měla možnost zahrát pro radost sobě i svým blízkým a tím se rozejít
s přáním nádherných Vánoc a hodně zdraví,
štěstí a úspěchů v novém roce, což přejeme
i všem čtenářům Dubského zpravodaje.
Eva Valtová, ředitelka ZUŠ Dubí

Z MŠ U KŘEMÍLKA...
Čertovská školka
V pátek 29. listopadu si děti z mateřské školy
U Křemílka zahrály na čertovskou školku. Od samého rána se zde scházeli čertíci, čertice a nesměli chybět ani andílci. Za dětmi na návštěvu přišel
také velký čert s Mikulášem, se kterým si děti zatančily, zasoutěžily, popovídaly o svých prohřešcích, zazpívaly jim různé písně, a tak si od nich
mohly zaslouženě odnést mikulášskou nadílku.

Společně si zazpíváme – perníčky si
nazdobíme…
Předvánoční atmosféru, kterou všichni v době
adventního času prožívali, jsme si ve třídě
u Křemílků zpříjemnili společným posezením. U vánočního stromečku děti zazpívaly
rodičům písně a koledy s vánoční tématikou
a přednesly básně, se kterými vystupovaly na adventním koncertě a nyní vystupují v domovech
důchodců v Dubí. K Vánocům patří také pečení
a zdobení perníčků. A protože jsme děti šikovné, tak
jsme si společně vykrojily perníčky různých tvarů
a velikostí a upekly je. Chybělo nám ještě perníčky nazdobit, a proto jsme si přivolali na pomoc
rodiče a pustili se společnými silami do zdobení a společně jsme poslouchali vánoční koledy
a ochutnávali cukroví, které děti přinesly z domova. Společně jsme si užili již tu pravou vánoční
atmosféru a těšíme se na další společně strávené
chvíle.

Vánoční posezení u Vochomůrků
Blížil se čas vánoční, a tak jsme se sešli spolu
s rodiči a dětmi z třídy Vochomůrků, abychom se
alespoň chvíli zastavili a v klidu si prožili vánoční
atmosféru. Děti mají spousty přání, a tak měly
v tento den možnost veškerá svá přání poslat
Ježíškovi. Děti společně s rodiči psaly a kreslily dopis pro Ježíška, který si odnesly domů a položily
za okno, aby si ho Ježíšek mohl odnést. Během
tvoření jsme poslouchali a zpívali vánoční koledy
a ochutnávali cukroví, které děti přinesly či samy upekly. A abychom udělali radost i našim rodičům, děti u stromečku zazpívaly vánoční koledy a zarecitovaly
básně. Společně jsme si užili vánoční atmosféru a těšíme se na další společně strávené chvíle.
Kolektiv MŠ U Křemílka
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Z MŠ CIBULÁČEK...
Mikulášská v MŠ Cibuláček
Ve čtvrtek 5. prosince nás ve školce navštívil
Mikuláš i s jeho družinou čertíků a andělů. Děti
se na jeho příchod připravovaly a naučily se básničky a písničky, aby za odměnu dostaly ovoce
a sladkosti. Některé děti očekávaly příchod
čertů s obavami, protože si nebyly jisté, jestli si
je čert za jejich „zlobeníčko“ nebude chtít odnést do pekla. Nakonec všechno dobře dopadlo a i ti největší „zlobivci“ slíbili, že už budou
hodní, aby s námi mohli zůstat ve školce
a nemuseli s čerty do pekla. Za zpestření mikulášského dne bychom chtěli poděkovat
dětem ze ZŠ Dubí 1.

Výlet do muzea čertů v Úštěku
V prvním prosincovém týdnu jsme s dětmi podnikli předvánoční výlet do muzea čertů, které se nachází v Úštěku. Muzeum je umístěno v Pikartské
věži a sousedním gotickém sklepení a je unikátem v celé střední Evropě. Představuje totiž život čertů, který je plný pekelné zábavy a čertovské
magie. Přestože některé děti měly obavy a do pekla vstupovaly jen v bezprostřední blízkosti paní učitelky, brzy je strach přešel. Skuteční čeští čerti,
kteří místní peklo obývají, jsou veselí a jejich posláním je šířit radost a lásku. Děti tak brzy odhodily svůj strach a se zájmem si prohlížely expozici
dřevěných pohyblivých soch doprovázenou vtipnými komentáři paní čertice a s napětím následovaly čertíka, který je provázel peklem a vyprávěl jim
o čertovském životě. Některé děti důvěřovaly čertům natolik, že se dobrovolně nechaly na krátkou chvíli zavřít do klece. Po prohlídce a rozloučení
s čerty nás čekala malá svačinka, připravená od paní kuchařek a doplněná dobrůtkami od maminek a poté jsme mohli vyjet zpět do školky. Děti
zážitky z pekla unavily natolik, že některé během cesty autobusem usnuly. Pěkný výlet nám zpříjemnil předvánoční čas a všichni jsme si ho moc užili.
Bc. Denisa Urbanová, MŠ Cibuláček

ADVENTNÍ ČAS V MŠ DUBÁNEK
Vánoční atmosféru do školky vneslo Divadlo Krabice pohádkou „O křídlech anděla“, kde nechyběl ani rozverný čertík a vlídný Mikuláš, který předal
všem dětem balíček dobrot. Tentýž den odpoledne děti vystoupily již tradičně na adventním koncertu u kapličky v Pozorce s vánočními písněmi
a čertovských tanečkem.
Na úterý 10. prosince jsme pozvali rodiče do mateřské školy, aby si společně s dětmi prožili odpoledne v krásném předvánočním čase. Po krátkém hudebním vystoupení se děti i rodiče dali do tvoření vánočních dekorací, svícnů, přání, zdobení předem upečených perníčků, a to vše si pak hrdě odnášeli
domů. Vzduch byl provoněný jehličím a cukrovím, atmosféra byla opravdu vánoční a přátelská.
Nezapomněli jsme ani na návštěvu v Domově důchodců Na Výšině, kam se děti každoročně těší se svým vánočním programem a dárečky pro seniory.
A na závěr adventního času se netrpělivě čekalo už jen na příchod Ježíška. Bohatá nadílka pod stromkem rozzářila oči všech dětí, s nadšením rozbalovaly dárky a objevovaly nové hračky.
V tento čas dovolte, abychom popřáli úspěšný rok 2020 a dobré zdraví vám všem.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Dubánek
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leden 2020
DUBSKÝ KLUB LEONIDAS V JESENICI

Dne 14. prosince se konal galavečer Thajského boxu v Jesenici, pořádané C.M.T.A v Jesenickém kulturním domě. Náš klub Leonidas Gym Muay Thai Dubí vyslal do
boje své sportovce: Matěj Šimůnek (12 let; 34 kg) si to vyzkoušel na galavečeru proti šampionu z Ostravy. Jejich zápas byl plný kopů, loktů a strhů v klinči, ale radovat se mohl jen jeden a tentokrát to byl Matěj, který si do Dubí veze výhru. Druhý pak za náš klub nastoupil Filip Gorol proti o slovinskému borci. Od zápasu Sašo
Vorkapić a Filip Gorol se očekávalo hodně. Sašo patří již do třetí generace skvělých fighterů, které rodina Vorkapičů má. Filip zprvu zakřiknutý míjí své pokusy a soupeř
okamžitě vrací a trestá. Provokuje Filipa, ten začíná být lehce naštvaný, a tak se pouští agresivně dopředu. Trefuje Saša, ale i inkasuje. Kluci si v ringu nic nedarovali, kick
za kick, loket za loket, prostě zápas jako řemen! Do poslední vteřiny se kluci snažili urvat vítězství na svoji stranu. Bohužel, zvítězit může jen jeden, tentokrát se rozhodčí
přiklonili k Sašovi a ten vítězí 3:0 na body. Po vyhlášení sám táta Vorkapič přijde k Filipovi a zvedá mu ruku, do toho mu říká, že je to skvělý zápasník. To je veliká poklona
od takového pána. Z Filipa vyroste skvělá sedmdesátka.
Dubské děti si připravily ukázku Muay Boran (starý styl), měli to za úkol dva dvojnásobní mistři světa v tomto stylu, Matěj Šimůnek a Šimon Verner. Osud tomu chtěl
ovšem jinak a Šimon den před vystoupením onemocněl a nemohl se zúčastnit. Jako rychlou náhradu jsme sehnali Richarda Soukupa, který jako mladý zápasník zkusil
narychlo natrénovat ukázku a zastoupit Šimona. Oběma chlapcům se vystoupení nakonec povedlo a sklidili aplaus od celého publika.
Před touto akcí se konal republikový trénink dětí, kam náš klub vyslal 20 dětí z celého okresu, Teplice, a to z Proboštova, Oseku, Dubí, Krupky a Biliny. Všechny děti nakonec vybojovaly celkem 32 medailí a stali jsme se tak nejúspěšnějším klubem na tréninku mládeže.
Poděkovaní patří hlavně asociaci C.M.T.A a prezidentu Petru Ottichovi a Jiřímu Mejstříkovi společně s celým Lanna gym týmem. Přípravu dubských chlapců a dívek
sponzoruje též Ústecký kraj, Město Dubí, Statutární město Teplice, Obec Proboštov, Město Osek a další sponzoři, jimž patří velké poděkování. Nemohu také zapomenout,
že o chlapce a dívky se stará po zdravotní stránce paní Jana Šimonová z jednoho nestátního zdravotnického zařízení v centru Teplic.
Ladislav Horejš

DUBÍ NEZNÁMÉ XXIII - LETECKÉ HAVÁRIE A SESTŘELY
První pád letadla se na území dnešního města odehrál 21. března 1927. Jednalo se o letadlo Junkers D 876,
které zahájilo let na lince Berlín-Drážďany-Praha-Vídeň. Letadlo v pořádku doletělo do Vídně, kde se konala
velkolepá oslava, avšak zpáteční let již tak slavný nebyl. V husté mlze se pilotovi nepodařilo přeletět hřeben
Krušných hor, a tak letadlo skončilo v borovém lese nedaleko dubského nádraží. Na palubě byl pilot s mechanikem a pět cestujících, mezi kterými byl i ředitel letecké společnosti Deutsche Lufthansa Erhard Milch. Naštěstí
nikomu z pasažerů se nic nestalo. Dle dobových zpráv měl Milch organizovat cestující, aby si sedli na kraj křídla
a měl jim údajně předzpěvovat starou leteckou píseň. Brzy na místo dorazili místní obyvatelé, kteří měli lidem
pomoci se zavazadly. Milch přivolal auta, která cestující odvezla do Drážďan, a pozval je na rýnské víno. Zda vše
probíhalo tak idylicky a pilot ve společnosti zůstal, to se asi již nikdy nedozvíme. Letadlo bylo později z místa
odvezeno a opraveno.
Další dva pády letadel se uskutečnily na konci druhé světové války. Dne
17. dubna 1945 se ukutečnil nálet na Ústí nad Labem. Ve 14:55 hodin sestřelil americký Mustang německý Messerschmitt 262,
na jehož palubě byl poddůstojník Horst Walsche, který se zřítil do lesa nedaleko Hamerského rybníka. Pilot na místě zahynul.
Další neštěstí se událo při dalším náletu na Ústí nad Labem 19. dubna, kterého se účastnilo 109 bombardérů Boeing B-17G
Flying Fortress 8. letecké armády Spojených států amerických. Formaci napadly německé stíhačky Messerschmitt Me 262 Schwalbe.
Při prvním průletu sestřelily jedno letadlo a zasáhly bombardér B-17G 43-38135, který musel z důvodu poškození jednoho z motorů a palubní desky opustit formaci. Letoun klesal, aby získal potřebnou rychlost
k návratu do formace. Při klesání nouzově odhodil bomby, bohužel to nepomohlo. Motor byl v plamenech
a z palubní desky vycházel kouř. Jelikož oheň nešel uhasit, byl vydán rozkaz k opuštění letadla. Poškozené letadlo ve 12:55 hodin vybuchlo a jeho trosky dopadly na území Německa. Bohužel vše dopadlo
tragicky, protože někteří členové posádky našli smrt v hořícím letadle. Několika členům se podařilo
vyskočit, ale tři z nich byli na Cínovci zajati zfanatizovanými Němci a zastřeleni. Jejich těla objevila
v říjnu 1945 finanční stráž. Další dva se dožili konce války jako váleční zajatci a jeden člen byl
prohlášen za nezvěstného. Od května 2015 letce připomíná pomník na Cínovci.
Ing. Jiří Kašpar Fotografie: archiv autora
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DLUHOVÉ PORADENSTVÍ

OZNÁMENÍ ÚMRTÍ

Mám dluhy

Dne 24. listopadu 2019 nás ve věku 76 let navždy
opustil náš milovaný manžel, otec a dědeček,

pan Miroslav Salač.
Všem, kdo nám projevili slova soustrasti
a podpory, ze srdce děkujeme.
Manželka Jitka
a synové s rodinami a vnoučaty

Nevím, s kým se domluvit
na splátkovém kalendáři

Nemám na splácení půjčky
Nerozumím dopisu od exekutora

Dne 17. ledna by oslavila své 73. narozeniny

paní Irena Valentová,
rozená Jíněová,
která však dne 8. prosince 2019
ukončila svou pozemskou pouť.

Přišel mi vysoký
nedoplatek za plyn
Dluhové
poradenství

Za vzpomínku děkuje zarmoucená rodina
VZPOMÍNKA

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:

Nezemřely jsme, neboť obě víme,
že budeme žít stále v srdcích těch,
kteří nás nepřestanou milovat.
Navždy bude 27. leden patřit k nejsmutnějšímu dni, protože nás navždy
opustila naše milovaná maminka, babička, tchyně, teta, prababička,

paní Zita Stehlíková z Dubí 2.

Nikdy nezapomeneme ani na krutý den 31. ledna, co nás také navždy
opustila naše drahá sestra, teta, švagrová, sestřenice, prateta,
kamarádka, paní učitelka

Mgr. Marie Stehlíková z Dubí 2.

S láskou vzpomínají
Zita s Martinem, Eva s Jaroslavem a Járou, Katka s Vildou,
Verunkou a Davídkem.

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.

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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MKZ zve...
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www.mkzdubi.cz

