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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
uplynul první měsíc nového roku a já mám opět možnost Vás srdečně pozdravit a předat Vám informace
o všem důležitém, s čím byl měsíc leden v našem městě
spojen. Období začátku roku je vždy obdobím, kdy se
konkretizují všechny akce, které jsou na kalendářní rok
naplánovány. Mezi těmi prioritními bezesporu je dokončení výstavby kanalizace v naší městské části Běhánky,
kterou dofinancováváme 4,5 miliony korun, další větší
akcí je rekonstrukce chodníků ve Střední ulici v Pozorce.
Této městské části se týká i další naše investiční akce,
kterou je výstavba komunitního centra, na jehož vzniku
se bude finančně ze svých fondů podílet Evropská unie.
První schvalovací proces pro přiznání dotace již máme
úspěšně za sebou, a pokud se něco nepokazí, tak dotace na výstavbu centra bude našemu městu přidělena.
Další investicí, kterou jsme převzali z loňského roku, je
oprava varhan v kostele Neposkvrněného početí Panny
Marie. Město Dubí na jejich generální opravu vyčlenilo
1,2 milionu korun a svou důkladnou rekonstrukci si po
sto letech zcela jistě zaslouží. V těchto dnech se varhany
již opravují, částečně jsou rozebrány a pravděpodobně
v příštím měsíci začne rekonstrukce těch jejich částí,
které nelze demontovat. Tuto fázi však ovlivňuje počasí,
protože opravu nelze provádět v mrazu a musí být alespoň několik stupňů nad nulou. Přejme si, aby se v průběhu oprav neobjevily takové skryté vady, které by čas
plánovaný a potřebný na jejich opravu neposunuly dále,
a my jsme mohli první varhanní koncert v krásném prostředí našeho kostela uspořádat již na sklonku tohoto
roku. Rodiče těch dětí, které navštěvují mateřskou školu
ve Mstišově, snad přivítají plánovanou rekonstrukci malého hřiště nedaleko budovy školky. Hřiště bylo již v závěru
loňského roku oploceno tak, jak pro dětská hřiště předepisuje vyhláška a naším záměrem je celý prostor vyčistit,
upravit a instalovat zde i několik herních prvků, které jistě
vhodně doplní jejich pohybové aktivity. Tak se po mnoha
letech dočká městská část Mstišov dětského hřiště a zároveň prostoru pro aktivní odpočinek.
 Když jsem připravoval svůj příspěvek pro lednové
vydání Dubského zpravodaje, konstatoval jsem, že letošní zima o sobě nedala dosud vědět. S nástupem nového
roku však bylo všechno jinak, měsíc leden plně dostál
svému názvu a vedle sněhové nadílky jsme zažili rovněž
období s celodenními mrazy. Podle statistik se jedná
o nejchladnější leden za posledních 77 let. S tím jsou
spojeny nejen relativně bohaté možnosti zimních sportů,
které nabízí naše okolí, ať již na české, tak rovněž na saské
straně Krušných hor, ale pro obce rovněž úklidové práce
spojené se spadem většího množství sněhu. Chtěl bych na
tomto místě poděkovat všem, kteří takřka dennodenně
před svými nemovitostmi uklízeli sníh, je to pro město výrazná pomoc, protože skutečně není možné mít uklizeno
všech sedm městských částí v jeden okamžik, a to nejlépe
mezi šestou a sedmou hodinou ranní. Zaznamenali jsme
i nějaké stížnosti spojené právě s úklidovými pracemi na
území našeho města a myslím, že mohu konstatovat, že
jsme je řešili operativně a ve spolupráci s firmou Marius
Pedersen a. s., která se v našem městě stará o pořádek, tak
na tyto stížnosti reagovali. Nicméně pomoc všech občanů
s úklidem sněhu před jejich nemovitostmi je vydatnou
pomocí pro Město Dubí a zaslouží si poděkování. Stejně
tak poděkování patří i všem občanům, kteří se zapojili do
veřejné služby, a svou prací tak rovněž pomáhali zvládat
kalamitní stavy spojené se spadem sněhu. Je však nutné
konstatovat jeden fakt, který tato tvrdá zima odhalila naplno. Poslední takováto zima, kdy byla velká nadílka sněhu,
byla zima 2005 – 2006. To byly na Cínovci téměř dva metry
sněhu a města byla zaplavena přívaly sněhu. To znamená, že jedenáct let nebyl, až na malou výjimku v zimě let
2009 – 2010, téměř žádný sníh a to, co v uplynulých letech
napadalo, bylo vždy poměrně snadno zvládnutelné. Nyní
se ale ukázalo, že naše společnost - obecně řečeno - není
vůbec na takovéto přívaly sněhu připravena. Úklid silnic
probíhá průběžně a je zvládán. Co ale je naprosto nedostatečné, je úklid chodníků. Zde chybí specializovaná technika a ta není nikde. Ukazuje se, že firmy neinvestují do
něčeho, co není zapotřebí nebo je zapotřebí velmi řídce.
Má to svou logiku, neboť kdo by vydával miliony za něco,
co nebude například deset let používat a nic mu to ne-
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přinese. A právě v této situaci se nacházíme. Techniky
na úklid chodníků je zoufale málo a ruční úklid tohoto
obrovského množství sněhu není vůbec reálný. Veřejně
prospěšní pracovníci uklízí tak, jak stačí jejich reálná kapacita, někteří vlastníci nemovitostí si před svými domy
uklízí a za to jim ještě jednou děkuji, ale je mnoho lidí,
kteří tento stav přijímají pasivně a jen nadávají. Právě ty
bych chtěl poprosit o pomoc a byli bychom moc vděčni za
takovou pomoc při řešení této situace, kdy přispějí svou
prací a pomohou před svými nemovitostmi s úklidem sněhu. Sám jsem již šel příkladem a v minulém týdnu jsem
osobně vlastní technikou, traktorem s nakladačem, uklidil
a odvezl sníh z okolí městského úřadu, pošty, parkoviště
u Čtyřlístku a autobusové zastávky u zdravotního střediska v Krušnohorské ulici. Je to sice „kapka v moři“, ale kdyby
každý trochu pomohl, tak se stav určitě zlepší.
 V minulém měsíci rovněž zasedala Rada města Dubí,
a to hned na dvou schůzích a první únorový den se rovněž
na své schůzi sešlo Zastupitelstvo města Dubí. Na obou
schůzích radní projednali a přijali rozhodující či doporučující stanoviska k dalšímu projednání zastupiteli, a to v záležitostech majetko-právní agendy. Rovněž jsme vyhověli
žádosti pana ředitele Základní školy Dubí 1, který se na
nás obrátil ve věci poskytnutí příspěvku na dopravu žáků,
kteří se vzdělávají ve školní budově ve Střední ulici v Pozorce. Jedná se o nutnost zajištění jejich výuky tělesné výchovy v nové tělocvičně na Školním náměstí v Dubí 1. Tyto
třídy totiž využívaly tělocvičnu v bývalé Základní škole
v Dubí 3 – Pozorce, ale s ukončením činnosti školy Perspektiva tuto možnost ztratily a docházení pěšky či využití příměstské dopravy vzhledem ke vzdálenosti obou
školních budov není možné tak, aby mohla být zajištěna
kvalitní výuka tělesné výchovy. Také jsme schválili kulturní
kalendář našeho města na letošní rok. Zůstali jsme věrni
tradici a zachovali všechny kulturně-společenské akce
a myslím, že mohu konstatovat, že i letošní nabídka je nejen velmi bohatá, ale i pestrá, takže myslím, že z nabídky
si vybere opravdu každý podle svého zájmu a preferencí.
Již na této schůzi jsme vzali na vědomí přerušení provozu v našich mateřských školách v době letních prázdnin.
Vezměte prosím v potaz tuto informaci, a to především
v souvislosti s plánováním letních dovolených; přehled
konkrétních červencových a srpnových týdnů, kdy budou
naše mateřské školy uzavřeny, najdete na 4. straně tohoto
vydání Zpravodaje. Rovněž jsme po projednání vzali na
vědomí návrh Plánu odpadového hospodářství města
Dubí. Povinnost takový Plán zpracovat obci ukládá par. 44
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Stejně tak na schůzi zastupitelů jsme projednali a přijali usnesení k předloženým materiálům majetko-právní
agendy, projednali jsme Obecně závaznou vyhlášku,
jíž jsme stanovili školské obvody základních škol zřízených Městem Dubí. Po projednání jsme vzali na vědomí Zprávu o čerpání rozpočtu a činnosti jednotky
Sboru dobrovolných hasičů Dubí za rok 2016. V loňském roce naši hasiči zasahovali u 83 událostí, nejvíce,
a to 36 událostí, spočívalo v technické pomoci a poté
zásah u 6 požárů. Důležitá je rovněž jejich účast na námětových cvičeních, mezi něž v loňském roce patřilo
i cvičení mezinárodní; to se konalo v obci Bärenfels
v Sasku a jeho námětem byl únik čpavku v kompresorovně v areálu provozovatele bobové dráhy. Jistě
příznivou informací je zájem dětí, v měsíci dubnu, kdy
proběhl nábor mladých hasičů, se přihlásilo 30 dětí. Podle informace z této Zprávy je dodnes účast nejmladších hasičů v kroužku, který probíhá jednou týdně vždy
v průběhu pátečního odpoledne, velká a jejich zájem
o hasičskou profesi je tak znatelný. Myslím, že i našim dobrovolným hasičů patří poděkování nás všech za pomoc,
s níž v nouzi můžeme počítat.
 Také Vás musím informovat o jedné chystané změně,
která nás čeká a vynutily si ji okolnosti. Jedná o změnu ve
fungování Městského kulturního zařízení, které sídlí mnoho let na Školním náměstí. Již mnohokrát jsem informoval
o nutnosti obnovy našich základních škol a to je do budoucna tak, aby se stav opravdu vyřešil, možné pouze jediným způsobem. To řešení je výstavba nové základní školy,
ale v podmínkách našeho státu se to jeví zatím jako zbožné přání. Nechali jsme zhotovit studii a prvotní investiční

odhad tak, abychom měli jasnější představu o finanční
náročnosti případné výstavby nové základní školy. Odhad
hovoří při započtení nákladů na související infrastrukturu
o částce až 600 milionů korun a to jsou peníze, které
jsou zcela mimo jakékoliv možnosti našeho města. Proto jsme nuceni hledat jiná náhradní řešení, která zmírní
nedostatek prostoru v našich základních školách a doplní chybějící odborné učebny. Na Základní škole Dubí 2
jsme získali alespoň jednu učebnu navíc, která vznikne
přestavbou bytu školníka, ale na Základní škole Dubí 1
je jediné možné řešení rozšíření počtu učeben a tím je
využití prostoru v Městském kulturním zařízení a toto odstěhovat jinam. Tím škola získá čtyři učebny. Samozřejmě
hledáme prostory pro volnočasové aktivity, které zde probíhají. Vše, co se odehrává v tělocvičně a v suterénu, tam
zůstane. Klub seniorů a klub maminek s dětmi Kulihrášek
se budou stěhovat: Kulihrášek do klubového centra
U Potoka v Bystřici a Klub seniorů přestěhujeme do bývalého obchodu na rohu ulic Koněvova a Krušnohorská,
který pro tyto účely upravíme. S čím si nevíme rady a zatím
jsme vhodný prostor nenašli, je řešení pro naše šermíře
a modeláře. Ale řešení hledáme a jsem přesvědčen, že
i toto bude úspěšně vyřešeno. Vlastní vedení Městského
kulturního zařízení s největší pravděpodobností odstěhujeme do bývalého KaSSu – Lidového domu, kde po
nutných úpravách budou vhodné prostory. Právě zde
také uvažujeme o využití stávajících prostor, například pro
modeláře, a tím bychom do Lidového domu po mnoha
letech vrátili pravidelný život. Výhodou této lokality je
i dobrá možnost parkování, a to na rozdíl od Školního
náměstí. O dalším vývoji Vás budu průběžně informovat,
protože se jedná o proces, který bude realizován v následujících měsících a bude tak dostatek času vše v klidu řešit.
 Velmi rád bych Vás rovněž pozval na připravené kulturní akce. První, dle mého soudu, velmi zajímavou bude
výstava originálních filmových kostýmů, která bude zahájena ve středu 22. února v Domě porcelánu s modrou
krví. Přiblíží nám ty nejvýraznější filmové role herečky Ivy
Janžurové, která nám přislíbila účast na vernisáži a osobní
setkání s touto naší výraznou hereckou osobností bude
pro nás zcela určitě výjimečným zážitkem. Samotnou
výstavu, kterou stejně jako v minulých letech pořádáme
ve spolupráci s Fundusem Barrandov Studia, pak budete
moci zhlédnout až do úterý 14. března.
Určitě také zvu jak děti, tak i dospělé na sobotu 25. února
do velkého sálu Lidového domu v Pozorce, kde odpoledne proběhne maškarní rej pro děti, večer pak tradiční
Maškarní bál pro dospělé. Jak odpoledne, tak i na večer
je připraven doprovodný program, o který se v letošním roce postará Divadélko Uličník v čele s jeho principálem, panem Jiřím Baldou.
 V úplném závěru bych rád poblahopřál všem našim
ženám k jejich svátku, Mezinárodnímu dni žen, ale především jim poděkoval za péči, kterou věnují jak našim
dětem, tak i nám mužům. Jistě si naše blahopřání s poděkováním od nás zaslouží; vždyť mnohdy vedle svého
zaměstnání právě péče a starost o rodinu, ale i samotný
chod našich domácností leží na jejich bedrech.
 Dovolte mi, abych Vám všem popřál dobré zdraví,
pohodu a spokojenost, stejně tak Vám, kteří v průběhu
jarních prázdnin odjíždíte na dovolenou, přeji šťastnou
cestu a příjemně strávené dny volna, ať již na našich horách, či v zahraničí. Dětem, které vyjedou rovněž během
jarních prázdnin na tradiční výlet, který pro ně připravily
zaměstnankyně Městského kulturního zařízení, přeji, aby
si z návštěvy Letiště Václava Havla odvezly pěkné zážitky
a aby ve zdraví prožily i další prázdninové dny.
V této souvislosti bych Vás rovněž rád upozornil na možnost dennodenního využití vlakových spojů na trati
č. 135 z Mostu do Moldavy v Krušných horách, které České
dráhy právě v době střídajících se turnusů jarních prázdnin vypravují.
 S Vámi se všemi se pak těším za měsíc opět na shledanou a myslím, že si můžeme všichni popřát, aby se nám
již vyhýbaly kalamitní stavy spojené ať již s větší sněhovou
nadílkou či déle trvajícími mrazy. Buďte na sebe opatrní,
aby Vás nepotkaly žádné úrazy vlivem zimy, a přeji Vám
všem dobré zdraví a vše nejlepší.
Ing. Petr Pípal, starosta

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
RM na své schůzi dne 10. ledna mj. projednala:
 Usnesení 1024/38/2017: RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017
ve výši 21,60 tis. Kč – finanční příspěvek pro
ZŠ Dubí 1 na dopravu mikrobusem pro žáky
ZŠ Dubí 1 z důvodu zajištění výuky tělesné výchovy, vč. změny závazných ukazatelů.
 Usnesení č. 1025/38/2017: RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017 ve
výši 297 tis. Kč – navýšení rozpočtu ORJ 5 Sta-

vební úřad na pořízení 4. změny územního plánu. (Částka byla zahrnuta v rozpočtu již na rok
2016, ale vzhledem ke zpoždění prací nebyla
v roce 2016 čerpána.)
 Usnesení č. 1030/38/2017: RM po projednání
schvaluje předložený plán kulturních akcí na rok 2017.
(Pozvánky na jednotlivé akce budou postupně zveřejňovány v Dubském zpravodaji, v reklamních skříňkách MKZ
Dubí a na výlepových plochách – pozn. red.)
 Usnesení č. 1031/38/2017: RM po projednání schvaluje předložené závazné ukazatele

na rok 2017 pro příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je Město Dubí. (Jedná se MŠ,
ZŠ a ZUŠ – pozn. red.)
 Usnesení č. 1033/38/2017: RM po projednání bere na vědomí přerušení provozu mateřských škol v době letních prázdnin. (Podrobnější
informaci přináší toto vydání Dubského zpravodaje na str. 4 – pozn. red.)
 Usnesení č. 1034/38/2017: RM po projednání bere na vědomí návrh Plánu odpadového
hospodářství města Dubí.
(šl)

OZNÁMENÍ OBČANŮM
Vážení občané,
z důvodu instalace výstavy "Filmové role Ivy Janžurové" a přípravy její vernisáže bude Dům porcelánu s modrou krví ve středu dne 22. února pro veřejnost
uzavřen. Pro vstup na vernisáž bude otevřen od 17:00 hodin. Děkujeme za pochopení.
Městské informační centrum Dubí

INFORMACE O POČTU OBYVATEL
Pro informaci občanů našeho města uvádím v tabulkách přehled nejen o počtu obyvatel v jednotlivých částech města Dubí, ale rovněž informaci o jeho
pohybu. Všechny údaje jsou k 31. 12. 2016, resp. k 31. 12. 2015 pro možnost porovnání.
Jana Dudysová, odbor vnitřních věcí MěÚ Dubí

Část obce

2015

2016

3 637

3 564

890

894

Bystřice

1 147

1 138

Cínovec

85

82

Drahůnky

323

356

Mstišov

482

506

Pozorka

1 193

1 185

celkem

7 757

7 725

Dubí
Běhánky

Část obce
Dubí
Běhánky
Bystřice
Cínovec
Drahůnky
Mstišov
Pozorka
celkem

Přistěhování
2015 2016
118
138
23
24
52
35
1
9
8
6
20
18
49
45
271
275

Odstěhování

Narození

Zemřelí

2015

2016

2015

2016

2015

2016

125

126

28

28

93

90

23

18

4

2

6

13

34

29

5

12

11

12

4

1

4

0

1

2

15

7

2

3

4

0

13

22

7

2

3

3

84

66

14

17

17

11

298

269

64

64

135

131

Počet obyvatel je bez cizinců. Cizince eviduje cizinecká policie.

MĚSTSKÁ POLICIE DUBÍ
Operátor kamerového systému spatřil,
jak žena u Penny marketu na chodníku
aupadla. Ženě podjely nohy, spadla na hlaít
vu a nehýbala se. Operátor hned na místo
vyslal hlídku městské policie. Než na místo hlídka dojela, tak se žena sama zvedla a z místa odcházela. Strážníkům řekla, že ošetření nepotřebuje, protože není nijak zraněná, pouze z pádu
otřesená.
Při hlídkové službě v Bystřici strážníci spatřili
ženu, která odpovídala popisu ženy z Košťan,
po které Policie ČR vyhlásila pátrání. Strážníci
provedli kontrolu totožnosti a zjistili, že se jedná o hledanou osobu. Na místo přivolali hlídku
Policie ČR, která pátrání vyhlásila, a ženu jí předali k dalším úkonům.
Strážníci společně s Českou obchodní inspekcí provedli před koncem roku kontrolu prodejců
zábavní pyrotechniky. Kontrola byla zaměřena
na stánkové prodejce, zda neporušují zákon.
V Dubí ani na Cínovci nebylo zjištěno žádné
porušení zákona.
Silvestrovské oslavy v Dubí proběhly poměrně bez problémů, pouze několik mladíků se rozhodlo v době, kdy se odpalovaly ohňostroje, že
vhodí zapálenou zábavní pyrotechniku do odpadkových košů. Tímto způsobem bylo v době

• Střední 154, 417 03 Dubí • Telefon + Fax: 417 571 637, Tel.: 417 571 200
novoročních oslav zničeno několik
odpadkových košů. Operátor kamerrového systému spařil tři mladíky, kteří
se takto bavili. Hlídka městské policie je
zadržela, zjistila jejich totožnost a následně se
bude jejich ničením městského majetku zabývat přestupková komise Města Dubí.
Strážníci kontrolovali nebezpečné převisy
sněhu ze střech a rampouchy na domech, pod
kterými jsou chodníky či zastávky MHD. Majitelé nemovitostí, u kterých bylo nebezpečí pádu
zledovatělého sněhu, byli hlídkou kontaktováni
a upozorněni na vzniklou situaci ohrožující chodce. Většina majitelů nemovitostí ihned problém
řešila, aby nedošlo k úrazu vlivem pádu sněhu,
kdy dochází většinou k vážným zraněním.
Město nechalo očistit od sněhu prostor před
kostelem, kde probíhaly svatby. Na vyčištěnou
plochu v parku, kde je vjezd zakázán dopravní
značkou, přijeli dva mladici z Německa, nejprve
se před kostelem fotografovali a než na místo
dojela vyslaná hlídka městské policie, tak zkoušeli v parku jízdu na sněhu smykem. Strážníci
jim udělili na místě pokutu v maximální částce.
Na služebnu bylo anonymně oznámeno, že
v ulici Mstišovská leží na silnici muž na běžkách
a silně krvácí z hlavy. Strážníci na místě před

příjezdem přivolané záchranné služby muži
poskytli první pomoc. Ke zranění došlo pádem
na hlavu na zledovatělém povrchu. Záchranná
služba odvezla muže z Dubí do nemocnice na
ošetření. Strážníci zajeli do místa bydliště muže,
aby informovali příbuzné o zranění, ke kterému
došlo. V místě bydliště nebyl nikdo zastižen.
Informaci předali sousedům, kteří rodinu informovali po návratu domů.
Rád bych touto cestou požádal občany Dubí,
pokud je bude v místě bydliště kontaktovat
nějaký domovní prodejce, zaměstnanci firem
nabízející levnou elektřinu, přechod k jinému
dodavateli plynu či se vám bude chtít dostat
do domu či bytu pod jakoukoliv záminkou,
např. nabízet zdánlivě levné služby, výměny
okapů, provedení výkopů či podobných služeb,
kontaktujte ihned Městskou policii Dubí na tísňové lince 156. Strážníci prověří, zda se nejedná o snahu o podvodné jednání, ke kterému
dochází v České republice často, zejména na
osobách vyššího věku. Tím, že strážníci prověří
jejich totožnost a budou přítomni tomuto jednání, si mnohdy ušetříte velké starosti. Tísňová
linka 156 je bezplatná. Vůči osobě, která vám
přišla nabídnout výhodné služby, to není projev neslušnosti, ale snaha o posílení vzájemné
důvěry.
Tomáš Pykal, velitel MP Dubí
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ZÁPISY DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL V DUBÍ
Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice
Vás zve na

ZÁPIS DO 1. TŘÍD
pro školní rok 2017/2018.
Zápis se koná
v pátek 7. dubna 2017 od 14:00 do 17:00 hodin
a v sobotu 8. dubna 2017 od 9:00 do 12:00 hodin
v budově ZŠ Dubí 1, Tovární 364
Rodiče prosíme, aby s sebou přinesli vyplněný zápisový list (pokud ho nemáte, obdržíte ho při zápisu),
svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Dále prosíme rodiče, pokud se z jakéhokoliv důvodu nemohou
dostavit s dítětem k zápisu, aby nám to oznámili na telefonní číslo 417 571 016.
Mgr. Jan Holub, ředitel školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÍ 2
Vás zve na zápis do prvních tříd pro školní rok 2017/2018, který proběhne
hne
v budově 1. stupně v Běhánkách, ul. Dlouhá 167/27
v pátek 7. 4. 2017 od 14:00 do 18:00 hodin
a v sobotu 8. 4. 2017 od 9:00 do 12:00 hodin.
S sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz rodičů.
Kolektiv školy s paní ředitelkou Mgr. Soňou Kosovou se těší na Vaši návštěvu.
V případě nemoci si domluvte náhradní termín na telefonním čísle 417 571 177
Webové stránky školy: www.zsdubi2.cz

ZŠ DUBÍ 1 ZVE ...

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
15. března 2017 od 8:00 do 15:00 hodin
na obou budovách školy (Tovární 364, Školní nám. 177)
Informace na telefonním čísle (417 571 016 nebo 417 571 743)

PŘEDVELIKONOČNÍ WORKSHOP
15. března 2017 od 15:00 do 17:00 hodin
v budově na Školním náměstí 177
Mgr. Jan Holub, ředitel školy
PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN
Mateřská škola
MŠ Dubánek
MŠ Cibuláček
MŠ U Křemílka
MŠ Mstišov

Termíny
24. 07. - 18. 08. 2017
03. 07. - 28. 07. 2017
31. 07. - 25. 08. 2017
10. 07. - 18. 08. 2017
Eva Rigová, odbor školství a sociálních věcí
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JÍZDNÍ ŘÁD MEZINÁRODNÍ AUTOBUSOVÉ LINKY Č. 398
Vážení občané,
jelikož jízdní řády této autobusové linky jsou na zastávkách vylepeny pouze jednosměrné,
což podle informace, která se ke mně dostala, někteří považujete za nevýhodu, otiskuji
znovu jízdní řád této autobusové linky. Ve vztahu ke zrušení možnosti nákupu zpáteční
jízdenky pro cestu do Saska za české koruny zatím žádnou novou informaci z německé
strany nemám.
Jiří Šiller

SLUŽBA UTILITYREPORT POMÁHÁ V DUBÍ
Vážení stavebníci v Dubí, v minulém čísle Dubského zpravodaje jsem Vás informoval, že Městský úřad Dubí bude od února
2017 občanům nabízet bezplatnou službu mající za cíl zjednodušit agendu spojenou s procesem “vyjádření k existenci
sítí“. Tuto službu se nám podařilo zprovoznit již k 16. 1. 2017.

Na webových stránkách města Dubí (www.mesto-dubi.cz)
byl zřízen odkaz pro přístup k aplikaci UtilityReport nazvaný „Existence inženýrských sítí v Dubí“, kde je žadatel systematicky veden k vyplnění formuláře pro vytvoření „Žádosti
o vyjádření k existenci sítí“. Žadatel na základě vyplněného
formuláře rozešle elektronickou žádost všem správcům inženýrských sítí, kteří jsou pro dané území aktivně zapojeni
do služby. Pro ostatní správce inženýrských sítí, kteří prozatím neumožňují příjem žádostí touto formou, jsou vygenerovány PDF soubory pro možnost vytištění a doručení
svépomocí. Takto vytvořená žádost je v souladu s platnou
legislativou.
Ve spolupráci s provozovatelem služby byl pro působnost
našeho stavebního úřadu sestaven tzv. registr správců, což
je aktuální seznam správců, jejichž inženýrské sítě se na
daném území vyskytují.
Služba UtilityReport je pro žadatele elegantní, rychlý a bezplatný způsob, jak podat žádost o vyjádření správcům inženýrských sítí tak, aby nikdo nebyl opomenut a aby žádosti
jednotlivým správcům nebyly odesílány nadbytečně.
K podání žádosti postačí připojení na internet a běžný
webový prohlížeč. Ovládání aplikace je jednoduché, intuitivní a doplněno nápovědou pro jednotlivé kroky. Více informací o službě a dalších připojených městech se dozvíte
na http://verejnost.mawis.eu.
UtilityReport – Elegantní řešení pro podání žádosti
o vyjádření k existenci sítí
Odkaz najdete na našich webových stránkách, a to v záložce „Občané“ v hlavním panelu na levé straně pod názvem
„Městský úřad“ a dále odkaz s názvem „Existence inženýrských sítí v Dubí“.
Mgr. Radek Kindl, tajemník MěÚ Dubí

VLAKEM DO KRUŠNÝCH HOR...
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KNIHOVNA INFORMUJE…
Milé děti, začala druhá polovina školního roku, vysvědčení jsou rozdána
a právě vám začaly jarní prázdniny. Letošní zima nešetřila sněhem a já
věřím, že jste si ho bohatě užily. Chtěla bych děti, které neodjely na prázdniny, pozvat do knihovny. Vy, kteří ještě nepatříte mezi naše čtenáře,
během jarních prázdnin zaregistruji v knihovně na jeden rok zdarma. Stačí, když s vámi přijde jeden z rodičů, prarodičů, či starší sourozenec. Jakmile obdržíte průkazku, můžete si v dětském oddělení vybrat
z velkého množství nabízených knížek. Nemáme jen pohádky, ale
také dobrodružné příběhy pro chlapce i dívky, oblíbené jsou encyklopedie, knížky o zvířatech, dinosaurech a spousty dalších. V loňském roce jsem nakoupila spoustu nových titulů.
V dětském oddělení máme také nabídku titulů povinné četby pro
základní i střední školy, které podle požadavků čtenářů neustále
rozšiřujeme.
Také bych ráda do knihovny pozvala i dospělé čtenáře, na které čeká také
spousta nových titulů od zahraničních, ale i našich autorů, kteří jsou stále
více žádáni. Na výběr máme romány z české i zahraniční historie, thrillery
zejména pro muže a romantické příběhy pro ženy. Zajímavý
výběr máme v sekci odborné literatury, kde najdete oblíbené kuchařky, biografie herců, zpěváků, knihy o bylinkách
a zdravé výživě a spoustu dalších. Využít můžete on-line
katalog, kde najdete celý fond naší knihovny.
V současné době má knihovna celkem 12 834 titulů, z toho je 2 426 knih
v dětském oddělení. Věřím, že si každý
vybere a že nabízené novinky přilákají
čtenáře nové.
Na Vaši návštěvu se těší H. Paurová,
knihovnice

Zápisné:
děti do 15 let
dospělí
studenti a důchodci

Otevírací doba:
Kč 40,00
Kč 80,00
Kč 50,00

Senioři nad 70 let mají registraci zdarma.
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PO

13:00 – 17:00

ÚT

9:00 – 12:00

13:00 – 17:00

ČT

9:00 – 12:00

13:00 – 17:00

VÝLET NA CÍNOVEC
Dne 20. ledna se celá mstišovská školka vydala bobovat na Cínovec.
Všichni se těšili, jak si užijí spoustu sněhu a hlavně čerstvý vzduch. Ve
Mstišově byl totiž smog a výlet na hory byl skvělým únikem před špatným
ovzduším. Počasí se vydařilo, bobování jsme si parádně užili a zpátky do
školky jsme odjížděli neradi.
Kolektiv MŠ

KŘEMÍLCI NA SNĚHU
Děti z mateřské školy U Křemílka si radostně užívají zimní období plné
sněhu, které nejraději tráví na školní zahradě. Ne vždy je však sníh dostatečně mokrý k tvoření, proto děti využijí každý moment, kdy s ním jde
něco dělat. Každá třída postavila svého sněhuláka, avšak děti to natolik
bavilo, že svou zahrádku ozdobily ještě dalšími dvěma sněhuláky, které
společnými silami postavili všichni dohromady. Včetně paní učitelek si
všichni užili krásné zasněžené dopoledne.
Za kolektiv MŠ Michala Bímová

ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ DUBÍ 1...
Jak pestrý program školní družina v Dubí 1 nabízí dětem v tomto roce? Nabízí činnost ve 2 odděleních: 1. oddělení – „Včelky,“ 2. oddělení „Šikulíci“
Každoročně v prvních podzimních měsících sbírají děti školní družiny lesní plody a přispívají
tím krmením pro zvěř našich lesů v zimě. Naši družinu pravidelně navštěvují i různí umělci, např.
děti velmi zaujal umělec s bublinkami. V říjnu navštívil a své umění dětem ukázal herec-mim Aleš
Klačer v programu „Jak znáš své tělo,“ který hojně do svého umění zapojil i děti. Také „Divadlo kouzel
Waldini“ udivilo v lednu děti svými kouzly. K opakujícím se aktivitám naší školní družiny patří již
několik let vzájemné návštěvy ve školní družině při ZŠ v Dubí 2, při nichž si děti prohlédnou družiny
svých kamarádů, podnikají společné akce a zahrají si společné hry. Děti se také mohou těšit na společné akce s rodiči, např. při vánoční besídce, kde hosté zhlédnou vystoupení dětí z kroužku “Veselé
notičky,“ jenž také nabízí dětem v družině zajímavé hudební hrátky (zpěv, hru na různé hudební
nástroje aj.), dále se pobaví vánočními zvyky a společným tvořením. Rodiče se ještě s dětmi setkávají v družině při každoroční soutěži talentu v daných oborech a v květnu při příležitosti „Dne matek.“
V únoru se děti vydovádí na maškarním karnevalu a v červnu se vždy nemohou dočkat přespání ve
svých odděleních. Na závěr školního roku je vždy pozvána mezi děti příslušnice policie, jež děti poučuje a varuje, jak se mají chovat a vyhnout se nebezpečím, která na děti mohou o prázdninách číhat,
vzhledem k velkému množství volného času. Tyto a ještě jiné nezmíněné aktivity naplňují činnost
Štefanie Dvorníková, vychovatelka školní družiny ZŠ Dubí 1
dětí ve školní družině v Dubí 1.
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ZUŠ DUBÍ ZAČALA NOVÝ ROK…
Máme za sebou první měsíc roku. Konečně jsme se dočkali zimy se
sněhem. Toho hned využila paní učitelka MgA. J. Linhartová a vypravila se se svými svěřenci na školní zahradu, kde se z nich stali sněhoví
architekti a sochaři.
A když zima, tak zima. V dalších hodinách se věnovali malování ledních medvědů. Hudebníci zase oslavili blížící se pololetní vysvědčení
pestrým koncertem.
Eva Valtová, ředitelka ZUŠ Dubí

AKČNÍ LEDEN NA ZŠ DUBÍ 2
V lednu jsme si připomněli 40. výročí Charty 77 samostatným projektem pro
7. až 9. třídu. Děti zhlédly ten díl seriálu Vyprávěj, který vysvětloval, co to Charta byla
i jak bylo obtížné rozhodnout se listinu podepsat a čelit pronásledování. Jednotlivé
skupiny žáků pak vyhledávaly informace na internetu a promyslely úvahu o životě
školáků v době totality. Každá skupina si také sestavila své vlastní Desatero lidských
práv, které by byli žáci ochotni bránit. Závěrem všichni svá zjištění vypsali a vykreslili
na plakát, který vše připomene ostatním spolužákům. Děti o problematice živě diskutovaly, a proto se tématu občanských postojů budeme i nadále věnovat.
Letošní chladné počasí a sněhovou nadílku si užily děti na druhém stupni ZŠ Dubí 2
v projektu Hrátky
na sněhu. Děti
se na dvě hodiny staly sochaři
a staviteli. Ze sněhu budovaly hrady, chaty i celá středověká hradiště s kostelíkem, vodním příkopem
a padacím mostem. Někteří si naopak vzali své vzory z přírody a stavěli sochy zvířátek. Velmi povedená byla obří želva.
Na závěr se všichni proběhli ve sněhu a zapojili se i do velké bitvy sněhových koulí.
Všem po takové námaze přišel vhod i šálek teplého čaje, který dětem připravily paní
učitelky.
Děkujeme všem maminkám za přípravu teplého oblečení a budeme se těšit na
další projekt.
Mgr. Marie Hůlková, ZŠ Dubí 2

MLADÍ HASIČI Z DUBÍ MAJÍ ZA SEBOU PRVNÍ ZÁVOD
V sobotu 7. ledna
se konal závod požární všestrannosti,
„43. ročník Nelsonské katastrofy“.
Hasiče Dubí reprezentovala i přes
mrazivé počasí dvě
družstva starších
žáků. Běhali po
3 km dlouhé trati,
kde plnili mnoho úkolů. Patřila k nim oblíbená střelba ze vzduchovky, práce s mapou, slalom v žebříku, hod kroužků na cíl, požární ochrana a zdravověda. V silné konkurenci družstev si určitě
neudělali ostudu a odnesli si krásné 6. a 7. místo.
Gratulujeme a doufáme, že jim hasičina přiroste k srdci a budou se jen zdokonalovat.
Za SDH Dubí vedoucí mládeže Jan Svítil
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INZERCE

ZLATO OBHÁJENO!
Dnes se děvčata z prvního stupně, stejně jako loni, zúčastnila krajského finále ve florbale. Tentokrát se hrálo v Teplicích. Jako vítězové
teplického okresu jsme byli v podstatě domácí. Pradávné florbalové
pravidlo říká, že domácí turnaje se vyhrávají. Holky však tomuto pravidlu vzdorovaly už od prvních minut. V zahajovacím utkání skupiny B
se ZŠ a MŠ Březno měly holky pomalejší rozjezd, ale zápas nakonec vyhrály 8:1. Vzhledem k systému turnaje to byl dobrý start, potřebovali
jsme ještě porazit tým s bojovým názvem Lvice Louny. To se povedlo
v poměru 6:3 a byli jsme v semifinále. Tam na nás čekalo favorizované
Meziboří, které bohužel doplatilo na malý počet střídajících hráček
a únavu. Vyhráli jsme 10:0. Poslední krok bývá nejtěžší, holky si z toho
naštěstí moc nedělaly a před finále panovala výborná nálada. Do zápasu však vstoupily soustředěně a ovládly ho v poměru 9:4. Loňský
úspěch byl tedy obhájen a my se těšíme na zemské finále v Praze.
Za zmínku také stojí individuální ocenění děvčat. Do all-stars týmu
turnaje se dostala Lucie Skleničková a Lenka Štefaňáková. K tomuto
úspěchu jim však dopomohl nejen celý tým, ale i skvělé vedení pana
učitele Jakuba Matyse, který má s trénováním dětí nemalé zkušenosti.
Sestava: Leberová, Štefaňáková, Skleničková, Paurová, Schindlerová,
Rušinová, Hejná, Nguyenová, Cáchelová.
Střelkyně: Štefaňáková 17x, Hejná, Paurová 7x, Skleničková 8x.
Bc. Jakub Matys, ZŠ Dubí 1

ÚSPĚCH FLORBALISTEK NA ZŠ DUBÍ 2
Tým florbalových hráček 8. a 9. třídy Základní školy v Dubí 2 (ve složení: Veronika Kopecká, Veronika Bímová, Anna Melková, Tereza Těšínská, Daniela
Havlíčková, Barbora Lucová, Elizabeth Orenová, Kateřina Ho Hoang, Lucie Hoglová, Barbora Majerčinová, Dominika Hlavatá) se po vítězství v okrskovém
a okresním kole probojoval do krajského finále Sportovní ligy základních škol, ve kterém nakonec po urputných bojích zvítězil.
V krajském finále se hráčky nejvíce obávaly prvního zápasu, který nakonec skončil remízou 2:2. Další zápasy ve skupině už byly jen lepší (2:1, 4:0).
V základní části tedy tým ZŠ Dubí 2 vyhrál svou skupinu. Následovalo semifinále, do kterého se probojovaly čtyři školy (ZŠ Roudnice, ZŠ Most, ZŠ Děčín
a ZŠ Dubí 2).
Semifinále hráček ZŠ Dubí 2 s týmem ZŠ Děčín bylo velmi těžké, každé družstvo se samozřejmě chtělo dostat do finále. Zápas skončil vítězstvím 2:0.
Nastalo tolik očekávané finále o 1. místo, kde
na hráčky čekal tým ZŠ Most. Na začátku 1. poloviny vedl Most o 2 góly. Po několika minutách snížilo Dubí stav na 2:1. Tři sekundy do konce utkání
se na dubský tým usmálo štěstí. Hráčka Mostu
stála v malém brankovišti a rozhodčí nařídil trestné střílení, kterým Verča Kopecká srovnala stav
na 2:2. Po tomto nájezdu se zápas prodloužil
o 3 minuty. Během první minuty prodloužení
střelila opět Verča Kopecká vítězný gól. Tímto
dramatickým vítězným závěrem si hráčky zajistily
účast na kvalifikaci na republikovém finále.
Druhý den ve škole čekaly na hráčky oslavy
jejich vítězství. Za doprovodu písně „We are the
champions“ od skupiny Queen obdržely gratulace a kosmetické balíčky od paní ředitelky, potlesk od všech spolužáků a přípitek jahodovým
šampaňským. Celý pedagogický sbor přeje děvčatům při kvalifikaci na republikové finále mnoho úspěchů.
Soňa Kosová
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KDYŽ DO NOVÉHO ROKU, TAK V NOVÉM….
Oddíl stolního tenisu při našem Městském kulturním zařízení díky dotacím Městského úřadu Dubí vstoupil do soutěžních utkání v roce 2017 v nových
a hlavně slušivých dresech. Takto i my trochou přispějeme k propagaci našeho města. Třeba jako na přelomu roku, na pozvání našich kamarádů, jsme
vyslali tým na turnaj do Sudoměře u Tábora a pokud vše dopadne dobře, tak uspořádáme tradiční klání mezi Dubím a Prahou – Suchdolem. Tak nám
držte palce a ještě jednou poděkování Městskému úřadu Dubí. Na závěr výsledek z jihu Čech? Neplete se ten, kdo si myslí, že náš člen celý turnaj vyhrál.
Bohuslav Bechyně

LEONIDAS GYM BOJOVAL V PRAZE...
Dne 14. ledna se konalo MČR Muay Thai v pražské sportovní hale Spoje. Za náš klub nastupovali do zápasu
David Kubát, Tomáš Barták a Matěj Šimůnek za děti, dále
pak Denis Šimůnek a Đỗ Duy Hưng za dospělé. Tomáš
Barták (12 let) nastoupil proti pražskému Tobiáši Bartákovi,
který je velice zkušeným zápasníkem pražského Hanumanu
a má dvojnásobek zápasů co náš svěřenec. Chlapci předvedli
velice vyrovnaný boj, kde se však vítězem stal pražský bojovník. Dalším bojovníkem, který bojoval proti zkušenějšímu
borci, byl David Kubát. Jeho soupeřem byl reprezentant ČR
Matěj Trčka. Zápas byl sice vyrovnaný, ale Matěj využil svých
zkušeností a našeho Davida porazil. Jak David, tak i Tomáš mají
ovšem z těchto těžkých zápasů cenné bojové zkušenosti. Třetím dítkem naší výpravy byl Matěj Šimůnek, který remizoval
se svým soupeřem z Českých Budějovic. Za dospělé bojoval
Đỗ Duy Hưng proti třebíčskému borci, bohužel jsme narazili
na bojovníka, který byl o více jak hlavu vyšší a této výhody využil. Porazil tak našeho svěřence na body. Poslední zápas šel za náš klub Denis Šimůnek
proti pražskému borci z klubu RSF, tento zápas byl po celá 3 kola pod vedením Denise a ten se tak probojoval k již třetí výhře v pořadí. Poděkování za
tuto akci patří prezidentu asociace C.M.T.A. Petru Ottichovi a našemu sponzorovi za podporu.
Ladislav Horejš, trenér

LEONIDAS GYM MÍŘÍ DO THAJSKA...
Dne 29. ledna vyjela výprava našeho klubu do kolébky Muay Thai,
do Thajského království. Hlavní trenér Ladislav Horejš a jeho svěřenci
David Štajnc, Tomáš Barták a Šimon Verner navštívili nejprve
v Bangkoku školu thajského boxu jednoho z největších šampionů
světa Buakaw Banchamek. Tam chlapci sbírali první zkušenosti a po
aklimatizaci se přesunuli do města Pattaya, kde ve škole Sityodtong
trénovali pod vedením Kru Toy celkem 25 dnů. Toto soustředění bylo
hlavně na zlepšení technik, rychlosti a fyzické přípravy. Po návratu se
hned chlapci zúčastnili turnaje o titul Krále Prahy. Velké poděkování
patří ZŠ Proboštov a ZŠ Dubí 2 za uvolnění chlapců z výuky.
Ladislav Horejš, trenér
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ZAJIMAVÁ VÝSTAVA...
Nový rok 2017 jsme v Domě porcelánu s modrou krví zahájili 11. ledna
v 17:00 hodin vernisáží světoznámé
výtvarnice a sochařky Evy Roučky.
Výstava energické umělkyně nabízí
průřez zásadních autorčiných poloh na cestě od designu k volnému
sochařskému dílu. Vzácným hostem, který večer vřelým slovem otevřel, byla ředitelka Uměleckoprůmyslového muzea v Praze Helena
Koenigsmarková. I přes velikou nepřízeň počasí byla účast hojná. Návštěvníci si mohli v doprovodném
programu poslechnout skvělé hudební vystoupení studentů třetího
ročníku Konzervatoře v Teplicích.
Dalšími milými hosty byli i generálgenerál
ní ředitel akciové společnosti
olečnosti Český porcelán, pan Ing. Vladimír Feix
a předseda výboru pro kulturu
a památkovou péči Ústeckého
steckého kraje Ing. Jaroslav Dubský.
ký. Výstavu paní Roučky si můžete
prohlédnout v Domě
mě
porcelánu s modrou
u
krví v Tovární ulici
ci
v Dubí až do 17. února;
a;
vzhledem k rozšířeené otevírací době je
možné nás navštívit
ívit
i o sobotách od 8:00 hodin
do 14:00 hodin.
Těšíme se na Vás!
Martina Vlková
a Mgr. Jana Zajoncová,
Městské informační centrum Dubí

LEDNOVÝ ODPOČINEK V SENIORCENTRU POHODA
Uživatelé Seniorcentra Pohoda si v lednu užívali odpočinku. Měsíc leden
je totiž ve znamení petterapie. Petterapie znamená terapie se zvířaty, jako
jsou psi, kočky, morčata, králíci, ale i různé druhy zvířat exotických či chovná zvířata jako kozy či ovce. Pobyt se zvířaty, dotyky, mazlení působí na
člověka velmi pozitivním a blahodárným účinkem a vede ke zmírnění stresu, zlepšení motoriky, paměti, komunikace, nálady. V Seniorcentru Pohoda
působí jako terapeuti hlavně psi, morče a daňci ve výběhu. Petterapie se
velmi osvědčuje u uživatelů
mobilních i plně imobilních.
Uživatelé vítají též přednášky
o zvířatech s ukázkami obrázků i skupinové petterapie,
kdy je na téma zvířátek rozvinuta debata, tím se zapojí
většina lidských smyslů.
Tereza Nétková,
sociální pracovnice
Seniorcentra Pohoda
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INZERCE

PŘIPOJENÍ K INTERNETU

Koupím v Dubí RD

Síť DSLONE děkuje svým šťastně
připojeným klientům v Dubí.

se zahradou nebo
pozemek.

A abychom udělali radost novým,
máme pro ně 3 měsíce
internetu zdarma.

Telefonický kontakt:
774 879 740

Zavolejte si o bezplatnou návštěvu technika.
Váš tým DSLONE. CZ

Sháním v Dubí byt

DSLONE s.r.o.
Jankovcova 1223/52
417 01 Teplice
Tel: 411 142 311, 777 774 216
Email: obchod@bajecny.net

2KK nebo 3KK,
původní stav nevadí.
Telefonický kontakt:
702 534 605

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky z našeho chovu
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách
Stáří slepiček: od 14 do 19 týdnů Cena: od Kč 149,00/ks do Kč 180,00 Kč/ks.

Prodej: v sobotu 11. března; Dubí, u porcelánky, v 11:15 hodin
Při prodeji slepiček vykupujeme králičí kožky, cena dle poptávky.
Informace: od pondělí do pátku vždy od 9:00 do16:00 hodin
Tel. kontakt: 601 576 270, 728 605 840

Koupím porcelán ROYAL DUX sošky, zvířata, vázy, malé i velké,
jen nepoškozené, platím hotově, přijedu; tel. 731 490 278
14

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 30. ledna oslavil
krásné 80. narozeniny

Dne 10. února oslavil

pan Josef Keszeg
85. narozeniny.
y

pan Vladimír Kolář

K Tvému životnímu jubileu

Vše nejlepší, hodně zdraví
a pohody do dalších let
přejí Mirka a Jitka

Ti přeji hodně zdraví, štěstí
a plno životního optimismu.
Máme Tě rádi, tati.
Eva s rodinou

VÝROČÍ SVATBY

Dne 4. února oslavili zlatou svatbu

manželé Semancovi.
50 let spolu – to je něco! Za tu dobu změnilo se kdeco…,
ale na Vaší lásce nic. Přejeme Vám těch let ještě mnohem víc.
Ze srdce přejí dcery Andrea a Ivana s Christianem, vnoučata Ondra a Ivanka.

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY MĚSTSKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA
Dovolujeme si Vás informovat o drobné změně otevírací doby,
a to v sobotu, kdy můžete Dům porcelánu s modrou krví
rovněž navštívit
od 8:00 do 14:00 hodin.
Městské informační centrum

VZPOMÍNKY
Dne 26. února by se dožila 85 let

ppaní
aní A
Anna
nna P
Pešíková.
ešíková.
Dne 77.. března uplyne 13 let od jejího úmrtí.
S lásko
láskou vzpomíná dcera Ivanaa
s man
manželem Josefem,
vnoučataa M
Monika a Aleš
Vzpomeňtee s námi.

V ún
únoru uplyne dlouhých patnáct let,
ccoo nás navždy opustil syn, bratr a strýc

pan
p
n Jan Hanauer z Dubí.
K jste
Kdo
jste ho znal, věnujte mu
pprosím
rosíím tichou vzpomínku.
Děkuje
Děku
D
uje bratr
bra
ratr
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Lum
umír
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Příspěvky,
Přísp
pěvky, náměty a dotazy
do
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

