zdar
y•D
ánk
h
ě
B

ma

rahůnky

•
ovec
• Cín
šov
i
t
e
s
c
ři
Dubí • M
yst
B
•
a
• Pozork

Vyhlídka na Vlčím kamenu
Z OBSAHU...






Slovo starosty...
Výsledky voleb...
Deratizace...
Městská policie...
Slavnost u příležitosti posvěcení kostela
Panny Marie...

 Koncert Štefana Margity...

Varhanní koncert...
 Z muzea do muzea...
 Návštěva z Evropského parlamentu...
 Projekt lithia na Cínovci pokračuje...
 Z dubských škol...
 Z dubského sportu...

 Český červený kříž...

Blahopřání...
 Žádost o darování vánočního stromu...
 Oznámení správy hřbitova Novosedlice...
 Vzpomínky...
 Dubí neznámé XXXII...
 MKZ zve...

říjen
je 2020
0 0
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
po dalším čtyřtýdenním období, kdy jsme již definitivně vstoupili
do podzimního času, Vás srdečně zdravím na stránkách našeho
Zpravodaje s přáním, abychom i tímto obdobím prošli ve vztahu
k onemocnění COVID-19 jak nejlépe to jen bude možné, ale rovněž, aby se nám vyhýbala i další respirační onemocnění, která jsou
právě s podzimními i zimními týdny spojena.
Předpokládám, že nejsem sám, kdo se znepokojením sledoval a sleduje vývoj epidemické situace, která právě v průběhu
měsíce září zaznamenala a vlastně do dnešních dnů zaznamenává v České republice vysoké denní záchyty nových případů.
Onemocnění se nevyhnula ani našemu městu, a tak bych rád
z tohoto místa popřál všem, kteří se léčí z tohoto infekčního onemocnění, aby měli co nejlehčí průběh a onemocnění nezanechalo na jejich zdravotním stavu pokud možno žádné následky.
S tím, jak onemocnění v naší zemi narůstala, tak vlastně v přímé
úměře narůstal i počet pacientů, jejichž zdravotní stav si vyžádal
hospitalizaci a někde i intenzivní péči, proto myslím, že mohu
jménem nás všech zaslat srdečné poděkování všem našim lékařům, zdravotním sestřičkám i dalšímu zdravotnickému personálu i studentům lékařských fakult za jejich nasazení v péči, kterou nemocným poskytují. Zároveň bych Vás chtěl i nyní znovu
poprosit, dodržujme všechna hygienicko-epidemiologická nařízení i všechna omezení, která naše životy od počátku tohoto měsíce provázejí. Věřme našim lékařům, zejména hygienikům a epidemiologům, oni jistě dobře vědí, proč všechna tato omezení
uvedli v platnost, vždyť jim nejde o nic jiného než eliminovat
počty nakažených a zamezit přetížení našich nemocnic. Přejme
si, aby všechna tato omezení byla natolik účinná a aby na konci
tohoto měsíce mohly hygienické stanice i ministerstvo zdravotnictví
konstatovat, že se vývoj onemocnění i jeho šíření dostalo pod
kontrolu. Pomozme naším zodpovědným přístupem dosáhnout
tohoto cíle, myslím, že je to skutečně ku prospěchu nás všech.
I v našem městě jsme se vší zodpovědností vzali za svá
všechna nařízení i doporučení a v této nelehké době vzdali
hold kostelu Neposkvrněného početí Panny Marie u příležitosti 114. výročí jeho posvěcení. I tentokrát jsem velmi rád přivítal na naší Slavnosti hosty z našeho partnerského města,
Svazku obcí Bannewitz, a stejně tak biskupa litoměřického, pana
Mons. Mgr. Jana Baxanta, který naše pozvání rovněž přijal
a všechny přítomné pozdravil. I v letošním roce byl součástí
Slavnosti kulturní program, myslím, že vystoupení Hradišťanu bylo pro nás všechny oním příjemným „pohlazením“ a jistě
jejich písně nám přinesly v průběhu večera dobrou pohodu, stejně tomu pak bylo i v průběhu sobotního odpoledne,
kdy nám přálo i pěkné počasí, a zejm. vystoupení zpěváka
Stanislava Hložka a dua Kamélie rovněž všechny potěšilo. Můžeme
si jen přát, aby se situace zlepšila natolik a mohli jsme – třeba
s určitými omezeními – Vás pozvat i na další kulturní pořady,
které průběžně zaměstnankyně Městského kulturního zařízení
organizačně nejen připravují, ale též zajišťují.
V závěru tohoto měsíce si připomeneme již 102. výročí
založení Československé republiky; v našem městě je již tradicí
slavnostní setkání u pomníku „Obětem boje za svobodu“ vedle
budovy Městského úřadu Dubí, které vždy recitací a hudebním
vystoupením doplňují žáci našich základních škol. Po uvážení
jsme se rozhodli v letošním roce toto setkání, kterého se vedle
představitelů našeho města a učitelů a žáků škol zúčastňují též
představitelé spolkového života a občané našeho města, ve
formě veřejného setkání neuspořádat. Nicméně si každý individuálně tento významný svátek zcela jistě může připomenout, ať
již položením květiny u pomníku „Obětem boje za svobodu“ či
třeba jen pouhým zastavením se u tohoto pomníku nebo u lípy
na naší hlavní křižovatce, kterou jsme vysadili u příležitosti stého
výročí založení prvního československého státu. Vždyť 28. říjen
je skutečně naším významným svátkem a připomínka toho, co
mnohdy s nemalým úsilím prosadily, ale též obětovaly generace našich předků je velmi důležitá právě pro naši současnost.
Především čtyři těžké roky první světové války, které vyhlášení
republiky předcházely, poznamenaly život mnoha lidí a v celých
Čechách, na Moravě i ve Slezsku by se jen stěží hledala rodina,
která by touto tragickou válkou nebyla poznamenána ztrátou blízkého člověka. Proto využijme i letos této příležitosti
a pokloňme se těm, jejichž památka by neměla být v povědomí
nikoho z nás zapomenuta.
V minulém měsíci svou schůzi mělo jak Zastupitelstvo města
Dubí, tak i Rada města Dubí. Schůze Zastupitelstva se konala ve
středu 16. září ve velkém sále Lidového domu v Pozorce a v dobré pracovní atmosféře, která provázela celou naši schůzi, jsme
projednali a přijali usnesení ke všem předloženým materiálům.
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Většina z nich se opět týkala majetko-právních záležitostí, jako
např. zveřejnění záměrů prodejů pozemků, ve dvou případech
se jednalo o zveřejnění záměru směny pozemků, usnesení jsme
přijali také ve vztahu k již samotným prodejům pozemků, rovněž
jsme na základě žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových po projednání schválili smlouvu o bezúplatném
převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, konkrétně
jsme do majetku Města Dubí převzali část pozemku, na němž
se nachází zeleň. Po projednání jsme rovněž přistoupili k majetkovému vypořádání pozemku pod chodníkem, který byl v soukromém vlastnictví, a tuto část pozemku jsme od soukromého
majitele vykoupili. Jedná se o chodník ve Mstišově, konkrétně
v místě naproti provozovně podniku KARKO, kde na základě
žádosti občanů bude vybudována autobusová zastávka. Věřím,
že výstavba této autobusové zastávky tak přispěje ke spokojenosti všech, kteří autobusovou linku vedoucí přes Mstišov, ať již
pravidelně či příležitostně využívají. Po projednání jsme rovněž
revokovali naše usnesení ze dne 23. listopadu 2016, které se
týkalo směny pozemku se Státním pozemkovým úřadem, a to
ve vztahu k zamýšlené výstavbě vodovodu, který by značně
zlepšil dodávky vody do Mstišova. Jednání se Státním pozemkovým úřadem však nebyla úspěšná, a to z důvodu nesplnitelnosti
požadavků na nabízený pozemek ke směně. Tento pozemek by
Město muselo upravit tak, aby splňoval všechny požadované
normy pro pozemky s ochranou zemědělského půdního fondu,
a to by v daném případě stálo až 1,8 milionu korun. Většinu této
ceny by tvořila položka za navezení kvalitní ornice. Toto jsme
nebyli schopni splnit. Po projednání jsme rovněž schválili i předložené návrhy týkající se rozpočtových opatření; např. jsme
přijali první část dotace ve výši 1 244,03 tis. Kč, a to v rámci
Operačního programu Zaměstnanost, která je učena k financování projektu s názvem Podpora komunitní práce ve městě
Dubí, do našeho rozpočtu jsme rovněž přijali jednorázový
nenávratný příspěvek pro obce, jedná se o tzv. kompenzační
bonus v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem
koronaviru a pro náš rozpočet tento bonus znamenal navýšení
o 9.845 tis. Kč. Od Ministerstva kultury České republiky jsme do
našeho rozpočtu přijali příspěvek ve výši 1.200 tis. Kč na obnovu
kostela Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci a dá se říci, že se
s rekonstrukcí kostela dostáváme do poslední fáze a příští rok by
mohl být kostel opraven a na další roky by měl být důstojnou
historickou dominantou Cínovce. Rozpočet o částku 1 750 tis. Kč
jsme navýšili technickému odboru, a to za účelem demolice
Sokolovny v ulici U Hřiště, o čemž bylo mnoho řečeno a mnoho
napsáno. S největší pravděpodobností již v příštím roce budou
započaty práce na projektu parkových úprav a dětského hřiště,
s čímž se počítá právě v této lokalitě. Tak by se měl celý tento
prostor stát důstojným centrem našeho města. Po projednání
jsme schválili Střednědobý výhled rozpočtu města Dubí na roky
2020 – 2023, což je povinný dokument pro obec, a to i v situaci,
kdy se jen velmi stěží odhaduje zejm. příjmová část rozpočtu.
Vzhledem k výpadkům příjmů státního rozpočtu, na který jsme
přímo navázáni, je jakýkoliv výhled v řádu roků jen věštěním
z křišťálové koule. Ve vztahu k zmíněné opravě kostela Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci jsme po projednání schválili podání další žádosti na Ministerstvo kultury České republiky, a to do
Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2021;
jedná se již o pátou etapu rekonstrukčních prací, která by byla
zaměřena na opravu zbylé části fasády a zádveří, dále by byla zahájena také oprava obvodové zdi hřbitova, který ke kostelu přiléhá; i na tuto opravu hřbitovní zdi, která je rovněž zařazena na
Ústřední seznam kulturních památek, byla zpracována projektová dokumentace. Plánovaná oprava hřbitovní zdi by byla vzhledem k jejímu celému obvodu rozdělena do několika etap, které
by byly závislé právě na výši získané dotace. Tak nezbývá než si
přát, abychom byli stejně úspěšní jako v případě opravy kostela.
K projednání a následnému schválení jsem rovněž zastupitelům
předložil Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci s Místní
akční skupinou Cínovecko, a to v souvislosti s přípravou a implementací Komunitně vedeného místního rozvoje v programovém období 2021 – 2027. Tato partnerská Smlouva umožňuje
městu účastnit se prostřednictvím svých zástupců činnosti orgánů v organizační složce LEADER MAS, což je orgán rozhodovací,
výběrový a kontrolní, v podstatě orgán nejvyšší. V tomto plánovaném příštím programovém období bude kladem větší důraz
na opravy komunikací, sportovišť, chodníků a dalších infrastrukturních součástí obcí. To by bylo pro naše město velice potřebné.
V posledním zářijovém týdnu měla svou schůzi rovněž Rada
města Dubí, většina předložených materiálů k projednání se
rovněž týkala majetko-právních záležitostí, byly to např. souhlasy
s umístěním inženýrských sítí, žádosti o uzavření Smluv o zří-

zení věcných břemen, žádosti o zveřejnění záměru ve vztahu
k pronájmu pozemku či usnesení k dalšímu projednání
v Zastupitelstvu ve vztahu k záměrům prodeje pozemků. Po
projednání jsme rovněž přijali souhlasná usnesení k předloženým rozpočtovým opatřením, která se týkala např. přijetí dotace
v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2020,
přijetí neinvestiční dotace na realizaci projektu Pořízení zahradních kompostérů pro rodinné domy v Dubí, který se ze strany
občanů našeho města setkal s velice kladným ohlasem, dalším
rozpočtovým opatřením jsme vyhověli žádosti paní ředitelce
Základní školy Dubí 2, která nás požádala o schválení finančního
příspěvku ve výši 10 tis. Kč na zajištění autobusové dopravy žáků
prvního stupně školy na celý cyklus plaveckého výcviku, i další
rozpočtové opatření se týkalo této základní školy, a to ve výši
přes 65 tis. Kč za účelem pořízení majetku, jímž v tomto případě je propojení obou školních budov optickým kabelem, další
přijatá dotace ve výši 217 tis. Kč navýšila rozpočet odboru vnitřních věcí, a to v záležitosti voleb do zastupitelstva kraje. Ve vztahu
k rozšíření prostoru Základní umělecké školy Dubí o prostory
bývalé pošty Dubí 2 jsme schválili Smlouvu o výpůjčce, která se
týká nemovitého i movitého majetku Města Dubí, i naším dalším
souhlasem jsme v roli zřizovatele školy souhlasili s pořízením majetku pro Základní uměleckou školu Dubí, a to v celkové částce
265 tis. Kč; za tyto peníze bude pořízen nový nábytek do učeben,
bude zakoupena opona do sálu a dále budou nakoupeny učební pomůcky, jako je např. aparatura k bicím nástrojům, samotná
bicí souprava či notebook pro distanční vyučování. Dalším naším
usnesením jsme souhlasili s nákupem nového violoncella. Myslím, že naše Základní umělecká škola, resp. úspěchy jejích žáků
nám dělají radost, úspěšní jsou jak na soutěžích, tak rovněž na
svých veřejných vystoupeních nejen v našem městě. Na vědomí
jsme vzali program letošních adventních koncertů a můžeme si
jen přát, aby nám současná situace umožnila je uskutečnit a velmi rád bych Vás již nyní pozval na plánovaný adventní koncert
dne 17. prosince, kdy v kostele Panny Marie vystoupí vynikající
houslový virtuóz, pan Pavel Šporcl. Po projednání jsme rovněž
vyjádřili souhlas s podáním žádosti o poskytnutí neinvestiční
dotace na program Úřadu vlády České republiky, který se týká
Podpory terénní práce pro rok 2021, kdy jsme se rovněž zavázali
k minimální spoluúčasti ve výši 34%. Jedná se hlavně o dotaci na
mzdu naší terénní pracovnice, která je v přímém kontaktu se sociálně slabými rodinami a hlavně pomáhá řešit prakticky všechny problémy spojené s povinností základní školní docházky.
Některé rodiny totiž stále nechápou, že do školy se musí chodit
a své děti tam neposílají. Tyto případy pak řeší příslušný odbor
úřadu a v krajním případě i soudy. Dalším naším usnesením jsme
po projednání schválili Plán zimní údržby místních komunikací
města Dubí pro následující zimní období, jedná se o naprosto
veřejný dokument, s nímž se každý může seznámit na webových
stránkách Města Dubí.
Velmi rád bych Vás, vážení spoluobčané, také pozval na
připravené kulturní akce, ale vzhledem k současnému pandemickému stavu tak učinit nemohu, vyjma pozvánky na výstavu
výtvarných prací žáků dubské školy, která probíhá v tomto měsíci v Domě porcelánu s modrou krví. Jistě mi dáte za pravdu,
že jakákoliv akce se nyní plánuje jen velmi těžko, protože nikdo
z nás nedokáže odhadnout, jak se pandemie a s ní spojená
opatření budou vyvíjet. Minulý měsíc jsem zval naše seniory
na jejich pravidelný výlet za poznáním, ale pouhé dva dny před
jeho uskutečněním jsme se rozhodli ho zrušit, stejný osud potkal
již zcela připravenou akci s názvem 1. společný den v Dubí, která
měla proběhnout 26. září. Stejně tak jsem Vás - tuším v březnovém vydání Zpravodaje – informoval o přeložení našeho
Reprezentačního plesu na podzimní čas, nicméně současná situace nám nedovolí ani tento velmi oblíbený a hojně navštěvovaný ples zatím uskutečnit. V těchto dnech a týdnech si můžeme
jen přát, aby se epidemie začala dostávat za svůj vrchol, a my
jsme se opatrně mohli začít navracet k našim životům, v nichž
kultura má nezastupitelné místo.
Ač nerad, tak svůj příspěvek pro tento měsíc končím ne zcela
optimisticky, ale určitě Vám popřeji, abyste tyto podzimní týdny
prožili pokud možno bez jakýchkoliv onemocnění a pokusili se
i v tomto čase najít něco, co by přineslo alespoň malou radost,
ať to již bude příjemně strávená chvíle u pěkné knihy či filmu,
nebo výlet či jen malá procházka krušnohorskou přírodou, která
i v tomto období nabízí pěkné možnosti k oddychu a načerpání
nových sil.
Přeji Vám vše dobré a těším se na naše další setkání na
stránkách listopadového vydání Dubského zpravodaje.
Ing. Petr Pípal, starosta

VÝSLEDKY VOLEB
Výsledky hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů ČR za město Dubí konaných dne 2. a 3. října 2020
Okrsky
celkem

zpr.

v%

7

7

100,00

Voličiv seznamu

Vydané obálky

Volební účast v %

Odevzdané obálky

Platné hlasy

% platných hlasů

6 224

1 852

29,76

1 852

1 836

99,14

Kandidátní listina
číslo
3

Platné hlasy

název
Koalice DSSS, ČiKR

celkem
19

v%

41

Severočeši.cz

296

16,12

42

Koalice UFO, ProMOST

31

1,68

1,03

45

Česká str.sociálně demokrat.

36

1,96

5

Demokratická strana zelených

13

0,70

50

ANO 2011

454

24,72

7

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

84

4,57

63

Komunistická str.Čech a Moravy

107

5,82

16

Svoboda a př. demokracie (SPD)

179

9,74

70

Trikolóra hnutí občanů

68

3,70

18

Národní demokracie

2

0,10

71

Svobodní

12

0,65

19

Česká pirátská strana

142

7,73

75

ZaRegion

6

0,32

23

VIZE - národní socialisté

0

0,00

77

JsmePRO,LES,SNKED,Zelení,TOP09

195

10,62

28

VOK - Volba pro kraj

0

0,00

82

ROZUMNÍ - Petr Hannig

9

0,49

33

Občanská demokratická strana

183

9,96

Zdroj dat: ČSÚ

DERATIZACE
Město Dubí oznamuje občanům, že na území města Dubí bude provedena
v termínu od 12. října 2020 do 23. října 2020
podzimní část povrchové deratizace
Město Dubí zabezpečí deratizační práce v objektech, které vlastní Město a na vybraných veřejných prostranstvích. Pro zabezpečení maximální účinnosti deratizace by bylo
vhodné, aby se zapojili i vlastníci a správci bytových i nebytových objektů ve městě. Deratizaci je povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit každá fyzická osoba,
která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při zvýšeném výskytu hlodavců (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění).
Občané, kteří mají zájem o provedení deratizačních prací ve svých objektech, mohou nahlásit svou adresu a tel.číslo deratizační firmě ASPRA - Dubí - tel. 739 617 433.
Na místech přístupných veřejnosti budou nástrahy umístěny do jedových staniček, které znesnadňují přístup dětem a domácímu zvířectvu. Deratizované objekty a prostory
i deratizační staničky uložené na volném prostranství budou označené výstražným návěstím.
Deratizace bude provedena za použití chemických deratizačních prostředků schválených hlavním hygienikem ČR, které nejsou klasifikovány jako jedy. Jsou však při případném požití většího množství zdraví škodlivé, proto je třeba v průběhu deratizace zajistit zvýšený dohled nad dětmi a chovanými zvířaty. V době provádění deratizace je
nutné vodit psy na vodítku. Dojde-li v důsledku nepozornosti občanů k případnému požití deratizační látky, je nutné vyhledat lékaře.
Eva Vítková, Město Dubí, technický odbor tel.: 417 554 623

MĚSTSKÁ POLICIE DUBÍ
Operátor kamerového systému Městské policie
Dubí spatřil v nočních hodinách, jak z vozidla
u autobusové zastávky vystoupil muž a začal malovat na zeď hned za zastávkou. Operátor na místo
ihned vyslal hlídku strážníků. Hlídka na místo dojela do
dvou minut. Když sprejer spatřil přijíždějící hlídku strážníků, tak se rychle barvy ve spreji zbavil a strážníkům
tvrdil, že s nápisy na zdi nemá nic společného. Předem
si na kapotu vozidla natrhal svazek trávy, a když na
místo dorazila hlídka městské policie, tak tvrdil, že zde
trhá byliny, ale netušil, že celé jeho počínání nahrává
operátor kamerového systému na záznam. Strážníci na
místo přivolali hlídku Policie ČR a sprejera jim předali
pro podezření ze spáchání trestného činu. Třiceti sedmiletý muž z Teplic byl za podobný skutek již potrestán.
Jednasedmdesátiletý muž se zdravotními obtížemi,
kterému Město Dubí bezplatně poskytlo sos hodinky
pro případ, že by náhle potřeboval pomoc, si pomocí
těchto hodinek ve čtvrt na dvě v noci přivolal hlídku
městské policie tím, že stiskl tísňové tlačítko. Když
hlídka přijela na místo, tak si strážníci otevřeli dveře,
klíče od bytu mají k dispozici v případech, kdy uživatel
tísňových hodinek bydlí v bytě sám a mohlo by dojít
k situaci, jako byla tato, že uživatel bytu by nebyl schopen otevřít dveře a ani si jinak přivolat pomoc. Muž se
nemohl postavit a špatně komunikoval. Strážníci na
místo ihned přivolali záchrannou službu. Dle lékaře mu
včasná pomoc zachránila život.
Operátor kamerového systému spatřil v Pozorce ženu,
která vynesla odpad k popelnicím v ulici Ruská. Jelikož
strážníci v té době řešili jinou událost, tak se na místo
nemohli neprodleně dostavit. Než dojela hlídka městské policie, žena k popelnicím vynesla postupně hromadu odpadu, pro kterou se třikrát vracela. Strážníci si

• Střední 154, 417 03 Dubí • Telefon + Fax: 417 571 637, Tel.: 417 571 200
pro ženu došli do blízkého domu. Čtyřiceti
čtyř letá žena s trvalým pobytem na úřední adrese v Teplicích odpad po sobě uklidila
a jejím počínáním se bude zabývat komise pro
projednávání přestupků, kde jí hrozí vysoká pokuta.
Na služebnu městské policie oznámil muž z Dubí, že
před oborou ve Mstišově je žena s malým dítětem
a jeví známky silné podnapilosti. Nastoupila do svého
osobního vozidla a při rozjíždění málem nabourala do
dvou zaparkovaných vozidel. Na místo ihned vyjela
hlídka městské policie. Ženu strážníci zastihli v jejím
nastartovaném vozidle, když chtěla z místa odjet.
Strážníci provedli kontrolu totožnosti a vyzvali řidičku
k provedení orientační dechové zkoušce, kterou řidička
odmítla. Jelikož jevila známky silné podnapilosti, tak
na místo strážníci přivolali hlídku Policie ČR, která si
řidičku převezla na služebnu k dalším úkonům.
Muž z Dubí, který šel do lesa na houby, oznámil, že
v lese zhruba kilometr od nádraží v Dubí našel místo
hříbků mladou houbařku z Teplic s poraněným kotníkem, který jí znemožňoval se na nohu postavit. Na
místo vyjela hlídka městské policie. Jeden strážník
čekal na příjezd záchranné služby na nádraží, kam se
dá dojet vozidlem, a druhý šel na místo, kde byla nalezena zraněná houbařka. Přesun nepohyblivé houbařky
k sanitnímu vozu byl vzhledem k neprostupnému terénu dosti komplikovaný, tak strážník přistoupil k řešení,
že zastavil projíždějící vlak a se strojvůdcem se domluvil, že zraněnou houbařku k sanitnímu vozu přesunou
vlakem. Mladá žena byla naložena do vlaku a na nádraží
si ji převzala záchranná služba.
Personál domova důchodců oznámil, že jim odešel muž, který je v domově ubytován. Muž je značně

dezorientovaný a s velkou pravděpodobností nenajde
cestu zpět. Kterým směrem muž odešel, nebylo známo.
Operátor kamerového systému ihned dostal popis
hledaného, aby se co nejdříve našel. Kdyby šel směrem
do lesa, pátrání by se značně zkomplikovalo. Pro tyto
případy městská policie požádala o dotace na pořízení dronu s termovizí, ale tento projekt nebyl ze strany
Policie ČR podpořen. Do pátrání se zapojily všechny
hlídky městské policie. Hledaného strážníci našli v horní části Dubí značně dezorientovaného, vůbec netušil,
odkud a kam jde. Hlídka ho v pořádku předala personálu
domova důchodců.
Policie ČR požádala hlídku městské policie o spolupráci
při zajištění místa dopravní nehody motocyklisty na
Cínovci pod hotelem Pomezí, kde řidič s motocyklem
narazil do svodidel. Na místo ihned vyjela hlídka městské policie. Strážníci zajišťovali místo dopravní nehody
pro přistání vrtulníku záchranné služby, která těžce
zraněného motocyklistu transportovala do nemocnice.

Tomáš Pykal, velitel MP Dubí
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SLAVNOST U PŘÍLEŽITOSTI POSVĚCENÍ KOSTELA NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE V DUBÍ
Naše letošní Slavnost u příležitosti posvěcení kostela Neposkvrněného početí Panny
Marie v Dubí byla rovněž událostí navýsost významnou, třebaže se uskutečnila za dodržení
poměrně přísných hygienicko-epidemiologických nařízení, která ve snaze omezit šíření infekčního koronaviru provázejí společenský život
nejen v České republice.
Úvodní slovo patřilo panu starostovi, který
všechny přítomné pozdravil a přivítal, zvláštního přivítání se dostalo hostům ze sousedního
Saska; z partnerského Svazku obcí Bannewitz
pozvání přijal pan Heiko Wersig, kterého doprovodila paní Kerstin Ryssel, ze sousedního
Zinnwaldu pan Wolfgang Mende. Významným hostem byl dvacátý biskup litoměřický,
Mons. Mgr. Jan Baxant, který rovněž všechny
při této, pro naše město významné příležitosti,
pozdravil a připojil krátkou myšlenku o postavení kostela jako domu Božího, a protože je to
dům, tak je otevřen pro všechny lidi bez rozdílu,
a proto je v kostele – jako v domě Božím – vždy
každý vítán. Vždyť kostel je tím místem nejlepším, kde člověk nachází zklidnění, vyrovnání
se, prostor k přemýšlení o těch záležitostech
jeho života, které ho dennodenně provázejí, ale
i místo k rozjímání o životě a světě vůbec. Poté
již své hudební slovo dostal Hradišťan, hudební
uskupení s vysokou uměleckou a interpretační
úrovní, který dodnes pracuje zejména s odkazem lidových hudebních tradic. Celý koncert slovem provázel umělecký vedoucí, pan Jiří Pavlica, a v průběhu večera zazněly všechny písně,
které velice dobře známe, nechyběla ani slavná
Modlitba za vodu, kterou si mnozí rovněž zanotovali a stejně tak tomu bylo u těch písní, k nimž
text napsal brněnský básník Jan Skácel. Poněkud
zvláštní postavení v tomto večeru měla píseň
Rozpomínání, která byla věnována panu Dušanu
Vančurovi, představiteli Spirituál kvintetu, který v letošním roce tento náš svět opustil. Závěr
koncertu byl pro všechny milým překvapením,
když člen Hradišťanu, pan Josef Fojta, rozezněl
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naše varhany. Třebaže celý koncert se nesl ve
znamení pandemie koronaviru, tak přinesl jistě
všem v této nelehké době potěšení a všem patří poděkování za pochopení pro povinnost celý
koncert vyslechnout v roušce.
Slavnost za stejných hygienicko-epidemiologických opatření pokračovala rovněž v průběhu
sobotního odpoledne. Celý program byl již
situován do venkovního prostředí, na prostranství
před kostelem Panny Marie, a jelikož nás provázelo pěkné počasí, tak celé odpoledne probíhalo
v příjemné pohodě a spokojenosti všech, kteří
přijali pozvání. Úvod patřil písničkáři Jindrovi
Kejakovi, který pochází z našeho kraje, a mnohým do povědomí vstoupil v roce 1999, který
mu přinesl vítězství na Plzeňské portě. K naší
radosti jsme vyslechli jeho písničky, jako byly
např. To bych si žil, Velkej vůz, Za vodou, Potají
a mnoho dalších, které přispěly k dobré pohodě,
jelikož vždy dokáží přinést – symbolicky řečeno
– pohlazení na duši.

Již během Kejakova vystoupení se začalo prostranství před kostelem postupně zaplňovat,
jelikož pak pódium patřilo zpěvákovi, jehož písničky nás stále provázejí a rádi se k nim vracíme.
Stanislav Hložek skutečně nikoho nezklamal,
protože nám do Dubí přivezl též dobrou pohodu, což symbolicky propojil se stejnojmennou
písní, kterou zařadil jako první: text Jana Půty
na hudbu Karla Vágnera byl skutečným pohodovým začátkem. Ne jinak tomu bylo po celou více
než hodinu zpěvákova koncertu, a tak si mnozí
rádi zazpívali např. Bílou královnu, Krejčího, Dianu.
Poté nám Stanislav Hložek představil zpěvačku
Lenku Kopeckou, s níž zazpíval dodnes slavnou
píseň Guardian Angel, kterou českým textem
opatřil Miroslav Černý, a dal jí název Jinak to
nejde, radost přinesla i ta další, jíž byl Můj čas,
píseň, kterou máme stále spojenu s televizním
seriálem Sanitka z pera dramatika Jiřího Hubače.
Více než hodinka s pěknými písničkami uběhla
skutečně rychle, symbolicky řečeno – čas jsme
si ve společnosti Stanislava Hložka ani příliš

neuvědomovali, ale radost jistě přinesla i píseň
poslední, kterou nemohla být jiná, než jsou stále
populární Holky z naší školky. Zpěvák, kterého
doprovodila skupina Charlie band, nám skutečně přivezl dobrou pohodu a svým koncertem
všechny potěšil, protože jeho písničky máme
stále rádi a stále si je rádi vždy nejen poslechneme, ale též zanotujeme…
Folková skupina Větrno k nám z Liberce přivezla
známé, vesměs autorské písně Petra Peukera,
jako např. byly Dva úplňky, Misky Vah, či Na vlnách.
Příjemnou tečkou celého sobotního odpoledne bylo vystoupení dua Kamélie, obě dámy –
Hana Buštíková i Dana Vlková – nám přivezly ty
hity, na které jsme všichni čekali a které jsme si
s nimi rádi zazpívali: Formule I., Jako robinson,
Cukr, káva, limonáda, ale zároveň nám představili i písně nové, a to z jejich zatím posledního
alba s názvem Trend, stejně tak zůstaly věrny
písni lidové a v úpravě Petra a Pavla Ormových
zazněla Teče voda, teče. Ani v příjemné společnosti Kamélií jsme si neuvědomili, jak je čas veličinou pomíjivou, více než hodina v jejich společnosti uběhla v dobré pohodě tak rychle, že jsme
si nechtěli připustit, že dozněla skladba poslední, která nebyla poslední jen jejich koncertu, ale
zakončila i letošní Slavnost u příležitosti posvěcení kostela Panny Marie.
Stejně jako Stanislav Hložek, tak rovněž
Kamélie s nesmírnou ochotou uspořádali malou
autogramiádu, a tak jsme z koncertu odcházeli

nejen s pocitem příjemně prožitého odpoledne, ale též s upomínkou v podobě fotografie
s autogramem a mnozí též se vzácným suvenýrem, společnou fotografií, která vždy připomene
tato milá setkání.
Mnozí rovněž v průběhu sobotního odpoledne využili nabídky a zúčastnili se komentované
prohlídky dubského kostela, během poutavě
podaného výkladu se dozvěděli nejednu zajímavost o bohaté historii kostela, o jeho podobnosti
s benátským chrámem Santa Maria dell´ Orto
a propojení s italskými Benátkami, ale též o jeho
současnosti. Stejně jako v minulých letech byla
rovněž možnost navštívit běžně nepřístupnou
kryptu rodu Clary – Aldringen, rodu, jemuž za
tento krásný kostel v Dubí vděčíme a poklonit
se tak jejich památce, stejně tak památce těm
členům rodu, kteří místo posledního odpočinku našli na jiných místech v Evropě a v Dubí je
připomíná pamětní deska umístěná právě v této
kryptě.
Nedělní dopoledne pak patřilo mši ke Slavnosti k posvěcení kostela, kterou celebroval farář
farnosti Dubí, Novosedlice a Cínovec, pan doc.
ThDr. Patrik Maturkanič, Ph.D.
I letošní Slavnost se uskutečnila v atmosféře
přátelství, i přes pochopitelná omezení v rámci minimalizace zdravotních rizik zaznamenala velký zájem nejen ze strany občanů našeho
města, ale též návštěvníků zejména z blízkých
Teplic, ale zejména pochopení pro tato omezení, jejichž cílem a smyslem nebylo nic jiného,
než přispět k ochraně našeho zdraví. Mnozí jistě
v kostele Panny Marie věnovali v těchto svátečních dnech vzpomínku těm svým blízkým, kteří
již tento náš svět opustili, ale za jejich pozemského života byli třeba tolik spjati s tímto chrámem,
jako jsme dnes my a se stejnou úctou na kostel
Neposkvrněného početí Panny Marie vzhlíželi
tak, jako dnes vzhlížíme my… Popřejme si, ať se
hlavně v dobrém zdraví na této Slavnosti, kterou
vždy s nesmírnou precizností připravujeme, setkáme všichni rovněž v příštím roce.
Anna Gürtlerová
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KONCERT ŠTEFANA MARGITY
Páteční podvečer 28. srpna měl patřit slavnostnímu
zahájení letošních Dubských slavností, nicméně
současná epidemiologická situace a s ní spojená
nařízení a doporučení umožnila uskutečnit pouze
zahajovací koncert celých Slavností.
Ten se jako tradičně uskutečnil v kostele
Neposkvrněného početí Panny Marie. V úvodu
vystoupil pan starosta, který všechny přítomné
pozdravil a zvláště přivítal váženého a milého hosta, Mons. Mgr. Jana Baxanta, dvacátého biskupa
litoměřického.
Poté již všichni přivítali Ambroš Ladies Orchestra
s jeho uměleckým vedoucím, panem Miroslavem
Ambrošem, který se na úvod představil 1. částí
Vivaldiho skladby Zima a poté již všichni srdečným
potleskem přivítali hosta všemi očekávaného, operního pěvce, pana Štefana Margitu, který se představil písní Panus Angelicus od Césara Francka, a poté
písní indického kupce z opery Sadko Rimského –
Korsakova, jejíž základ vychází ze středověké ruské
lidové pohádky, kterou si možná někteří vybavili
z filmového zpracování. V průběhu večera vystoupila též sopranistka Kristýna Vylíčilová, která rovněž zůstala věrná pohádkovému námětu, a to árií
princezny Paminy, dcery Královny noci, z Mozartovy opery Kouzelná flétna, která dodnes patří mezi
nehranější opery vůbec. Oba umělci se nám rovněž
několikrát představili společně, např. duetem
Brindisi z Verdiho slavné opery La Traviata či písní
Think of me z neméně slavného muzikálu Fantom
opery, jehož autorem je britský hudební skladatel
Andrew Lloyd Webber.
Vystoupení obou pěvců bylo prokládáno instrumentálními skladbami, a tak jsme např.
vyslechli Williamsovu melodii ze Spielbergova filmu
Schindlerův seznam.
Koncert byl opět velmi milým setkáním, ale zejména
krásným uměleckým zážitkem, všichni účinkující
byli po zásluze odměněni vřelým potleskem. Za nás
všechny umělcům poděkoval pan starosta a předal jim malý dárek na památku z našeho města.
Poděkování rovněž patřilo všem, kteří se tohoto
krásného koncertu zúčastnili, a to za respektování
všech hygienicko-epidemiologických nařízení, která všechny kulturní akce v současné době provázejí.
Anna Gürtlerová

POSLEDNÍ VARHANNÍ KONCERT ROKU 2020
Dne 17. září proběhl v kostele Panny Marie v Dubí
varhanní koncert. V první půli koncertu zazněly
skladby z vlastních úprav filmových a muzikálových melodií, rockových balad a irských písní
i improvizací na známé skladby v podání uměleckého dua Bárka (violoncellista Pavel Barnáš a harfenistka Ivana Pokorná). Druhá část koncertu patřila
varhaníkovi Vladimíru Roubalovi a jeho pojetí skladeb od známých skladatelů J. S. Bacha, A. Dvořáka
a dalších. Doufáme, že i v roce 2021 nám nic nezabrání v uskutečnění těchto oblíbených koncertů.
MKZ Dubí
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Z MUZEA DO MUZEA...
V sobotu 19. září v ranních hodinách vyjel z Teplického nádraží historický motoráček M131.1
přezdívaný Hurvínek společnosti LOKO-MOTIV
Chomutov se sídlem ve výtopně Křímov. Motoráček jel v trase Teplice v Č. – Most – Osek město –
Dubí – Moldava v Kr. horách a zpět. Účastníci jízdy
navštívili železniční expozici na nádraží Osek město
a soukromé železniční muzeum v budově nádraží
Dubí. O tom, že o zdejší Krušnohorskou železnici
je zájem, nás přesvědčil motoráček obsazený do
posledního místa a účastníci až z Drážďan. Po příjezdu do Teplic se cestující vyptávali, kdy zas vyjede „Hurvínek“. Akci připravil Klub přátel krušnohorské železnice
ve spolupráci se soukromým železničním muzeem Dubí. Za podporu děkujeme Statutárnímu městu Teplice a Městům Osek a Dubí.
Michal Švec, KPKŽ

NÁVŠTĚVA Z EVROPSKÉHO PARLAMENTU...
Je tomu už rok, kdy poslance Evropského parlamentu Mgr. Tomáše Zdechovského poprvé v našem
regionu přivítal starosta města Dubí Ing. Petr Pípal
společně s kolegy z litvínovské a moldavské radnice. Schůzku k tématu obnovení přeshraničního
provozu na Moldavské dráze tehdy inicioval Českojiřetínský spolek, který je od roku 2018 koordinátorem české zájmové skupiny pro znovupropojení trati
s Freiberskou dráhou.
Ačkoli loňská návštěva Tomáše Zdechovského byla
úvodní, rozhodně neměla charakter pouhého zdvořilostního setkání. Europoslanec přijel na schůzku velmi dobře připraven a během jednání přišel s konkrétními návrhy, které se už po necelém roce podařilo
realizovat. Díky Tomáši Zdechovskému se k projektu
připojil saský europoslanec Dr. Peter Jahr. V červenci
2020 se v Holzhau uskutečnilo zásadní pracovní jednání se zástupcem saského ministra hospodářství
a saskými starosty o urychlení studie proveditelnosti
a o možnostech financování dostavby trati z evropských fondů.
Český europoslanec navštívil region v neděli 23. srpna tentokrát i neoficiálně. „Chtěl jsem své manželce
ukázat Krušnohoří, pro které jsem se díky projektu znovupropojení tratí nadchnul,“ okomentoval
svou návštěvu Tomáš Zdechovský. Jeho několikahodinová návštěva regionu začala v Dubí, v kostele
Neposkvrněného početí Panny Marie. Europoslance

provázela pracovnice dubské radnice, paní Jana Dudysová. Svým přátelům na sociálních sítích následně
Tomáš Zdechovský sdělil své dojmy: „Nemusíte jezdit
do Benátek, abyste viděli skvosty italské architektury. Ty můžete také najít v severočeském Dubí, kde se
tento nádherný poklad sakrální architektury 20. století nachází, a já tam měl úžasné průvodce,“ napsal.
Řadu svých vlastních zkušeností s aktivitami pro oživováním architektonického dědictví na Broumovsku
zmínil pod dojmem své návštěvy právě rekonstruovaného kostela na Cínovci. „Je naprosto skvělé, když
se místní radnice a církevní správa dokáží dohodnout
a společně zorganizovat uchování takových architektonických pokladů,“ uvedl Tomáš Zdechovský. Po
návštěvě Cínovce pokračoval dále prohlídkou okolí
trati z Dubí na Mikulov, prohlédl si tolik diskutované
nádraží na Moldavě a v neposlední řadě navštívil také
Flájskou přehradu.
V závěru schůzky diskutoval Tomáš Zdechovský se
zástupci Českojiřetínského spolku o dalších krocích zájmové skupiny „Moldavská dráha“, kterou od
3. 7. 2020 koordinuje nově ustavený Nadační fond
„Moldavská dráha / Teplický Semmering“. Koordinátoři stále rozvíjejí iniciativu dubského starosty a předsedy dopravní komise Euroregionu
Krušnohoří, Ing. Petra Pípala, z roku 2008. Intenzívní
jednání se saskou stranou tehdy zabrzdil rozpad české vlády a celosvětová finanční krize. Po deseti letech

HAMERSKÝ RYBNÍK
V podzimních měsících letošního roku bude z důvodu zlepšení kvality vody z prostoru Hamerského
rybníka odtěžen sediment. Na základě výběrového řízení práce provede místní firma Vladimír
Kochman – Stavitelství. Začne se pozvolným vypouštěním rybníka a odkloněním přítoku vody
z Bystřice do odtokového kanálu tak, aby rybníkem

se podařilo na původní práci úspěšně navázat. „Jsem
naprosto přesvědčen, že propojení Saska a Čech
Moldavskou dráhou, stejně tak jako mnoho dalších
projektů společnými silami dotáhneme do zdárného
konce,“ řekl v závěru své soukromé návštěvy Tomáš
Zdechovský. Vyjádřil také přesvědčení, že se zdaleka
nejedná o poslední návštěvu Krušnohoří, které ho
zaujalo nejen krásnou přírodou ale také vzácnými
historickými pamětihodnostmi.
Ing. Petr Fišer, Českojiřetínský spolek

KALENETIKA
neprotékala voda. Na odlov a záchranný transfer
uvízlých ryb, popřípadě vyskytujících se živočichů
dohlédne odborný biologický dozor. Vytěžený
sediment bude odvodňován v prostoru rybníka
a následně odvezen na likvidaci. Předpokládaný
termín dokončení prací je listopad 2020.
Eva Vítková, referent technického odboru

ZUŠ DUBÍ LETOS SLAVÍ...
Letošní rok je pro naši školu výroční – slavíme již
60 let existence školy. Po celou tuto dobu poskytuje ZUŠ Dubí všem zájemcům možnost vstoupit
do uměleckého světa. Jsme rádi, že nám zachováváte přízeň a že i v této poněkud složitější době si
uvědomujete přínos takovéhoto rozvoje pro vaše
děti. I my jsme odhodláni dále dělat svoji práci se
stejným zaujetím a nasazením a předávat dětem
nejen potřebné technické schopnosti, bez kterých se hra na nástroje, zpěv či výtvarná tvorba
neobejde, ale zejména lásku a citlivost k umění
jako takovému.
Vám rodičům přeji hodně sil a pevné nervy s nastalou situací, dětem ať se jim studium daří a přináší jim radost a uspokojení z dosažených úspěchů a konečně naší škole ať touto rozbouřenou
dobou šťastně propluje a může dál plnit své poslání.

Zuzana Ladová, ředitelka ZUŠ Dubí
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PROJEKT LITHIA NA CÍNOVCI POKRAČUJE...
nostech, které se týkají obce. Mimo jiné se dozvíte také různé zajímavosti z oblasti geologie
ložiska a jsme rovněž připraveni na stránkách
tohoto Zpravodaje zodpovědět Vaše dotazy
k projektu, pokud již daná problematika bude
finálně projektově vyřešena.
ČEZ vedle projektu na Cínovci také vyjednává s výrobci baterií a automobilkami o možné
stavbě závodu na baterky přímo v severních
Čechách. V úvahu připadají jak lokality v Ústeckém kraji, tak v Karlovarském. Výhodou obou
krajů je blízkost k ložisku lithia na Cínovci i dobrý
předpoklad pro získání dotací z Evropy. V rámci
přechodu od výroby elektřiny z uhlí totiž budou
proudit z Evropské unie peníze do krajů, které
jsou na uhlí závislé.
V České republice to jsou vedle Moravskoslezského kraje právě Ústecký a Karlovarský.

Přestože se může zdát, že je oproti někdejší
mediální smršti teď okolo projektu průzkumu
lithiového ložiska na Cínovci spíš ticho, neznamená to, že by se práce zastavily. Naopak. Průzkum v místě ložiska pokračuje a Geomet a ČEZ
se zároveň zaměřují na výzkum různých metod,
které by z horniny lithium získaly. Zpřesňuje se
geologický model, probíhají metalurgické testy
a veškeré přípravné práce jsou konzultovány
se státní báňskou správou. Zároveň pokračují
Severočeské doly, dceřiná společnost ČEZ a také
největší těžař v Česku, v procesu získávání potřebných povolení.
Vstup Skupiny ČEZ do projektu znamená, že
se tento projekt dostává pod kontrolu státu.
Máme jistotu, že bude rozvíjen transparentně
a v souladu s potřebami místních i regionálních
komunit. Vedení společnosti GEOMET zcela jasně vnímá, že pro úspěch projektu je nutná otevřenost a permanentní komunikace se všemi
zainteresovanými subjekty a zejména obyvateli
Dubí a Cínovce. Proto jsme se dohodli se zástupci radnice, že budeme na těchto stránkách pravidelně informovat o současném stavu projektu, dosažených výsledcích a dalších plánech tak,
aby byli všichni v předstihu informováni o čin-
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Na samotnou těžbu i na výrobu baterií do
elektromobilů tak bude možné získat dotace.
Evropa chce kvůli klimatickým změnám omezit
emise z uhlí i ze spalovacích motorů a řešením
mohou být právě elektromobily. Pro český automobilový průmysl je zásadní, aby továrna na
elektrobaterie vznikla přímo v Česku. Tuzemské
hospodářství se bez automobilového průmyslu
neobejde. Výroba aut dává práci stovkám subdodavatelských firem vyrábějícím například
součásti motorů, sedačky, potahy, převodovky,
palubní desky, zrcátka, světla, volanty, zámky
nebo pneumatiky. Pokud nemá česká ekonomika trpět, musí se na evropském trendu elektromobility podílet. Surovinou pro české i evropské továrny na baterie by mohlo být právě
cínovecké lithium.
Výzkumné a přípravné práce teď kromě
Cínovce a Dubí probíhají také na Vysoké škole
chemicko-technologické v Praze a ve výzkumných institucích ve Freibergu, kde čeští i němečtí vědci zkoumají nejen horniny z různých částí
ložiska, ale také prověřují možnosti tzv. metody
Incemet, kdy se lithium zachytává v cementářské peci.
ČEZ a Geomet ještě před definitivním rozhodnutím o těžbě potřebují vytvořit studii proveditelnosti. Ta ukáže a doporučí řadu věcí. Napří-

klad kde se budou nacházet vstupy do podzemí,
tzv. portál, jak celé ložisko zabezpečit, jak a kam
vytěženou rudu dopravovat a také způsoby získávání lithia z horniny. Tyto takzvané úpravárenské procesy se skládají z vícero částí a všechny je
potřeba důkladně prověřit. Zatím byly tyto procesy ověřeny jen v laboratorních podmínkách.
Již dnes ovšem můžeme všechny ubezpečit, že
se v žádném případě nevrátí do centra Cínovce
těžní věže, hlučné ventilátory ani budovy úpraven, tak jak tomu bylo v minulosti.
Celý projekt bude samozřejmě muset schválit také Ministerstvo životního prostředí v rámci
vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA), kdy
může připomínky k projektu podávat také kdokoli z veřejnosti, čímž má být zajištěno skutečně
objektivní posouzení projektu.
Z aktuálních plánů vyplývá, že by případná
těžba probíhala pod úrovní 200 metrů a více
pod povrchem, a to nejen z hlediska rozložení využitelných zásob lithiových rud, ale také
z hlediska bezpečnosti povrchové infrastruktury. To je hluboko pod někdejšími ložisky cínu,
který se těžil v hloubkách několika desítek
metrů pod zemí. Ložisko tvoří velmi tvrdé horniny, převážně žula. To zvyšuje bezpečnost těžby, ale na druhou stranu znesnadňuje získávání
lithia z horniny.
Možnosti existují v zásadě dvě. Jde jednak
o takzvanou sádrovou metodu, nebo metodu
Incemet, kterou se zabývá Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT) v Praze. Při metodě
Incemet se směs cinvalditového koncentrátu
zahřívá na vysokou teplotu 1500 až 1700 stupňů
a uvolňují se látky, ze kterých se získává lithium.
Vedlejší produkty jsou použitelné jako surovina ve stavebnictví pro výrobu cementu. Právě
tato metoda se nyní poloprovozně testuje v Německu a příští rok se bude ve větším měřítku
testovat i v České republice. V každém případě
lze již nyní s jistotou říci, že v žádném případě
nebudou použity jakékoliv toxické metody typu
kyselého loužení, naopak obě zmíněné metody
používají jako reagenty zcela neškodné látky
jako vápenec či soda, přičemž maximum reagentů bude recyklováno.
Ing. Pavel Čmelík,
ředitel rozvojových projektů ČEZ

VÝUKA V DOBĚ ROUŠKOVÉ...
Od pátku 18. září čelí pedagogové i žáci všem úskalím spojených s povinností nosit ve škole roušky. Někomu se mlží brýle, jinému se špatně dýchá.
Důležité je umět si poradit. Proto jsme nepodlehli skepsi a využili umístění
naší školy v prostorné zahradě. Žáci tráví venku všechny přestávky a velkou část vyučovacích hodin. Zároveň se snažíme v maximální míře využívat projektu „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v Ústeckém kraji“ ÚK IKAP A 2, ze kterého je žákům hrazena doprava na exkurze
naplňující požadavky školního vzdělávacího programu. Již během září si
žáci užili exkurzi do Kutné Hory, kde v knihtiskařské dílně rozvíjeli nejen
čtenářskou gramotnost, ale při ovládání starých tiskařských strojů rozvíjeli
i své praktické dovednosti v oblasti technického vzdělání. 21. září se čtyři
třídy vydaly do srdce Krušných hor – Božího Daru, kde v rámci předmětů
zeměpis, geografie, geologie, přírodopisu, biologie a terénní výuky prozkoumaly místní rašeliniště a navštívily vlastivědné muzeum. V posledním zářijovém
týdnu plánuje gymnázium další exkurzi „Poznej dvě země Krušnohoří - Cínovecké rašeliniště“. Tato lokalita je žákům již známá, jelikož zde škola v loňském roce
realizovala týdenní pobyt, financovaný pro změnu z projektu Ústeckého kraje ÚK IKAP B2.
Eliška Takáčová

LETNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ Z 5. TŘÍDY...
Děti z 5. třídy ZŠ Dubí 2 se setkaly se svojí paní učitelkou v červenci na
hřišti, kde si společně zahrály nejrůznější sportovní a společenské hry. Děti
porovnávaly sílu přetahováním lana, běhaly slalomem s pálkou a míčkem,
s míčkem a lžičkou, hrály „na slepou bábu“, kdy bystřily svůj sluch, hledaly
poklad v podobě dětských bankovek, hrály obligátní „cukr, káva, limonáda“, „molekuly“ apod. Společné hry střídaly chvíle odpočinku, kdy si děti
povídaly, projely se na kolech nebo koloběžkách. Závěrečná aktivita se
týkala „provětrání mozkových závitů“, kdy děti opakovaly abecedu, slovní
zásobu na daná písmena abecedy, slovní druhy apod.
Některé děti se poprvé viděly od březnového uzavření škol, takže jim toto
setkání umožnilo po dlouhé době pozdravit své kamarády.
Všichni si setkání užili, společný čas utekl jako voda. Jsem ráda, že si děti
našly čas o prázdninách a přišly společné aktivity podpořit.
Mgr. Lucie Tuháčková, ZŠ Dubí 2

LETNÍ ŠKOLA PRO PEDAGOGY A ASISTENTY PEDAGOGA...
Naše škola se v létě zúčastnila Letní školy pro pedagogy a Letní školy
pro asistenty pedagoga, které organizoval Krajský úřad Ústeckého kraje
ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústeckého kraje
v rámci projektu Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji.
Pedagogové z různých škol Ústeckého kraje se setkali na vzdělávací akci
pro pedagogy, asistenti pedagogů posléze na akci určené pro ně. Vše se
odehrávalo ve Dvoře Perlová voda v Kostelci nad Ohří, v němž se účastníci
cítí velice příjemně, protože je to krásné, klidem a relaxací naplněné místo.
Pedagogové během třídenní letní školy absolvovali semináře věnující
se specifickým poruchám učení a pracím s doporučeními pedagogickopsychologických poraden, prvkům formativního hodnocení u žáků s narušenou komunikační schopností, rizikovému chování dětí a žáků a spolupráci pedagoga a asistenta pedagoga ve třídě. Asistenti pedagoga se
věnovali podpoře žáků s narušenou komunikační schopností a jejich hodnocení, spolupráci rodiny, školy, nácviku relaxačních technik apod.
Všechny semináře byly velice přínosné. Tím, že jsme mohli diskutovat nad tématy, hovořit přímo s mentorkami PPP, jsme získali nové pohledy na problematiku práce PPP, nacházeli jsme ideální cestu spolupráce. Poslední téma bylo společné pro pedagogy a asistenty pedagoga, kteří přijeli a zúčastnili se společně
s pedagogy semináře a diskuze nad tématem koordinace těchto subjektů ve školách.
Setkání pedagogů, asistentů pedagogů, mentorek z PPP, všech lektorů přineslo významné rozšíření obzoru v oblasti práce s dětmi s poruchami chování, se specifickými vzdělávacími poruchami apod. Letní školy jistě přispěly k podpoře úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji.
Mgr. Lucie Tuháčková, ZŠ Dubí 2

ZE ZŠ DUBÍ 1...
Naše škola nadále spolupracuje s ústeckou univerzitou
V rámci hodin dějepisu a českého jazyka budou opět žáci 2. stupně zapojeni pod záštitou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem do nového
projektu s názvem „Rozvoj esenciálních myšlenkových dovedností v demokratické společnosti“. Hlavním obsahem a cílem projektu je tvorba, implementace
a testování didaktických materiálů (vzdělávacích modulů s metodikou) rozvíjející metakognici žáka v souvislosti s rozvojem porozumění čtenému, schopnosti
řešit problémy a občanské gramotnosti prostřednictvím tutorování a následné autonomní tvorby učitelů evaluované technikou akčního výzkumu. Do tohoto
projektu bylo vybráno hned několik škol na Teplicku (ZŠ Dubí 1, ZŠ Edisonova Teplice, Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice,
p. o.), které povede naše paní učitelka Mgr. Adéla Hufová coby „odborný metodik oblasti“. Společně s paní učitelkou Mgr. Markétou Vágnerovou se pokusí v žácích prohloubit znalosti zajímavou formou, různými novými metodami a tvorbou inovativních pracovních listů zaměřených na metakognici a kritické myšlení.
Mgr. Adéla Hufová, ZŠ Dubí 1

Metodické kabinety – Český jazyk a literatura
Naše škola je zapojena do oblastního kabinetu Český jazyk a literatura. Tato platforma je navržena jako strukturované profesní společenství učitelů českého
jazyka a literatury na Teplicku. Je místem, kde si učitelé mohou rozšiřovat své znalosti a profesní dovednosti, vyměňovat si zkušenosti s kolegy a dále se profesně
vzdělávat ve svém oboru. Metodické kabinety zajišťují také aplikaci inovací oborových didaktik, a proto zde Mgr. Adéla Hufová a Mgr. Markéta Vágnerová využijí
své zkušenosti z vedení čtenářského klubu a povedou pro ostatní workshopy zaměřené na dílnu čtení a čtenářskou gramotnost.
Mgr. Adéla Hufová, ZŠ Dubí 1
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Z GYMNÁZIA J.A. KOMENSKÉHO...

Projekt „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK“ (ÚK IKAP A2)
Reg.

Projekt „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK“ (ÚK IKAP A2)
Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377

Boží Dar – srdce Krušných hor
Dne 21. září navštívili žáci naší školy rašeliniště a vlastivědné muzeum na Božím
Daru. Škola využila činnosti v projektu „Podpora polytechnického vzdělávání
a gramotností v Ústeckém kraji (ÚK IKAP A 2), ze kterého byla žákům plně financována doprava. Exkurze se zúčastnily celkem 4 třídy: prima, tercie, kvarta
a septima. Projektová aktivita žáků byla zaměřena na terénní výuku zeměpisu,
geografie, geologie včetně přírodopisu a biologie. Naučná stezka rašeliništěm
nám prostřednictvím informačních tabulí poskytla informace z oblasti životního prostředí, přírodních a kulturních krajinných složek a prvků. Každá třída dostala téma, na které se zaměřila a následně bude prezentovat ostatním spolužákům. Z exkurze se připravuje zajímavá vědomostní soutěž. V závěru exkurze
jsme navštívili místní muzeum, jehož expozice představuje historii Božího Daru
a lokální zajímavosti (krušnohorské minerály, selská jizba s předměty denní
potřeby minulých století, model rozhledny na Klínovci a na Fichtelbergu, věci
potřebné k dolování nerostného bohatství a těžbě rašeliny, vánoční betlémy).
Simona Šternbergová (septima)

Knihtiskařem v Kutné Hoře
Dne 11. září jsme vyrazili na výlet do Kutné Hory. Kvůli epidemiologické situaci byla exkurze trochu v ohrožení, ale nakonec jsme se vydali na cestu.
Počasí nám hrálo pěkně do karet. Doprava tam i zpět byla hrazená z projektu „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v Ústeckém kraji“
(IKAP A 2), cesta utíkala velmi rychle. Když jsme dorazili na místo, bylo na
čase omrknout krásy Kutné Hory. Jednou z dominant, kterou každý fotil, byl
chrám sv. Barbory. Dále naše kroky vedly do knihtiskařské dílny, v níž jsme si
ukázali, jaké stroje se dříve používali pro tisk knih a novin. Každý z nás měl
později možnost si určité stroje pod dohledem ochotných průvodců vyzkoušet, a nakonec si na památku vlastnoručně vytisknout pohlednici. Výlet byl
podle mého názoru velmi povedený a myslím, že by se mnou ostatní spolužáci bez váhání souhlasili. Náš učitelský dozor se postaral o pohodovou
atmosféru a každý si s sebou odnesl alespoň krapet vědomostí, takže nikdo
z nás neodešel s prázdnou.
Karolína Rytychová (sexta)

LETNÍ TÁBOR S ČESKOU HISTORIÍ...
Od 9. do 21. srpna proběhl ve Sloupu v Čechách letní dětský tábor Oblastního spolku Českého červeného kříže Teplice. Děti během tábora prožily historii Česka
od dob Praotce Čecha po současnost.
Když přijel autobus, děti si vybalily věci a po večeři se rozdělily do oddílů – ČECHY, MORAVA a SLEZSKO. Vymyslely si oddílovou hymnu a vytvořily vlajku. Druhý den
čekalo děti zmapování okolní krajiny, musely si projít Sloup a vytvořit co nejpřesnější mapu Sloupu v Čechách. V úterý jsme se dostali do dob Českého knížectví
a k Přemyslovcům. Ve středu přišla doba Lucemburků. Děti vyráběly dobové zbraně z kartonu, lepicí pásky a izolačních trubic. Odpoledne nás měl čekat boj Turků,
husitů a křižáků, využili jsme ale dobrého počasí, přesunuli jsme boj na druhý den a šli jsme se koupat do místního rybníka. Ve čtvrtek byla doba Jiřího z Poděbrad
a Jagellonců, v tento den se odehrála přesunutá bitva a díky dobrému počasí jsme se šli opět koupat. V pátek nám počasí moc nepřálo, byli jsme v době Habsburků,
a jelikož byla doba páry, děti si vytvořily parníky a měli jsme zábavu ve společenské místnosti. V sobotu jsme byli v době Rakouska-Uherska a první světové války.
Dopoledne soupeřily oddíly v zákopech a jako zbraně jim posloužili papírové míčky. Odpoledne měly děti za úkol vymyslet představení k večernímu otevření
Národního divadla. V neděli jsme byli v dobách založení Československa, jelikož byl rok po založení samostatného státu, byl založen i Československý červený kříž,
který se v České republice stará v dnešní době o oceňování dárců krve, zahráli jsme si hru se jménem transfúzní stanice. Hra spočívala v tom, že děti musely přenést
krev (obarvenou vodu) z odběrového centra na potřebné oddělení a nesměl je při tom chytit virus. Další den nás čekala doba druhé světové války. Přes den jsme
hráli hry, byli jsme se koupat v rybníku a večer nás čekala polní kuchyně, kdy jsme si k druhé večeři uvařili buřtguláš v kotlíku na ohni. V úterý byla doba totality,
jelikož nebylo krásné počasí, hráli jsme hry uvnitř společenské místnosti. Ve středu jsme se ocitli v době sametové revoluce. Předposlední den jsme se vrátili do
současnosti a hledali jsme ztracený poklad z Pražského hradu. Poslední den jsme si zabalili věci a jeli domů.
Jiří Herlitze,
předseda MS ČČK NDP

PODĚKOVÁNÍ
Od 7. do 11. září se konala celorepubliková sbírka Nadačního fondu Českého
rozhlasu – Světluška, který pomáhá již od roku 2003 dětem i dospělým s těžkým zrakovým postižením. Naše místní skupina se zapojila do sbírky již pátým
rokem. Tento rok nám ve sbírce pomohla ZŠ Novosedlice, na které se vybralo
Kč 6 911,00. Chceme poděkovat obchodním centrům, která nám povolila sbírku uspořádat v prostorech obchodního centra. Velké díky patří našim dobrovolníkům a všem lidem, kteří přispěli. I díky Vám se podařilo vybrat krásných
Jiří Herlitze, předseda MS ČČK NDP
Kč 16 356,00-.
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LEONIDAS GYM MUYATHAI DUBÍ
Klub Thajského boxu Leonidas gym muyathai Dubí jako každým rokem
i tento pořádal na začátku sezony 2020/2021 letní přípravný muaythai
kemp, kterého se účastnila i kompletní Česká juniorská reprezentace. Děti
čekal bohatý program, který připravil reprezentační trenér juniorů Ladislav
Horejš.
Celé soustředění bylo na Benecku v horském penzionu Lesní zátiší. Každý
den čekaly na děti 3 tréninkové jednotky, z nichž první začínala v 7:40 hod.
Celý kemp byl hodně zaměřený na spárování a běh. V průběhu sedmi dnů
dřiny čekaly na mladé bojovníky 3 semináře. První děti navštívil známý
trenér MMA a Muaythai Petr Khru Macháček z Pražského Hanuman gymu.
Téma bylo mentální trénink, který se skládal z 60 min. teorie a 90 min. praxe.
Druhým hostem byl Thajský trenér Khom Phiphitsala, který se zaměřil na
techniku boje z blízka klinč a kolena. Na samý závěr si zaspároval s mladými
reprezentanty a podržel je na lapy. Posledním speciálním hostem byl i sám
prezident C.M.T.A. České Muaythai Asociace Petr Ottich, který s dětmi strávil celý den a na konci jim předal i dárky od C.M.T.A. a vysvětlil, jaké bude
virtuální mistrovství světa.
Soustředění se účastnily děti z Dubí, Teplic, Proboštova, Novosedlic, Krupky,
Oseka, Bíliny, všichni členové Leonidas gymu, dále pak děti z Fight Club Duchcov, Hanuman gym Praha, X gym Praha, Tik Tak Rokycany a Aréna Slaný.
Reprezentační juniorský tým Tobiaš Barták, Tomáš Karel Barták, Šimon
Verner, Arsenij Dunajev, Matěj Šimůnek, Lukáš Klaška, Alan Homič, Viktorie
Jílková, Nicol Černá, Emma Cardová.
Poděkování patří všem, kdo nás podporují: Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR, Ústecký kraj, Statutární město Teplice, Města Dubí, Osek,
Krupka, Obce Proboštov a Novosedlice. Dále pak děkujeme za podporu též
Ladislav Horejš
soukromým firmám.

MEMORIÁL PAVLA VOŇKY
Na antukových kurtech sportovního areálu Rudolfova huť Dubí byl v neděli odehrán nohejbalový turnaj trojic "Memoriál Pavla Voňky", poděkováni
patří lidem, kteří kurty poskytli k turnaji.
Letos proběhl již devátý ročník, kterého se zúčastnilo rekordních jedenáct
týmů. Hlavní lidé turnaje jsou už léta stejní, šéf turnaje Jiří Voňka a organizátor Standa Kukrál. Týmy byly losem rozděleny do dvou skupin, z každé
skupiny postoupily dva týmy do semifinále, vyhravší šly do finále, prohravší
bojovaly o třetí místo. Ostatní týmy se utkaly o umístnění, které dopadlo
takto:
1. ŠKODÍCI (Bohuslav Vondrášek, Lukáš Doležálek, Radim Zechel)
2. ŘEMENICE (Kamil Sejpka, Tomáš Meško, Míra Postl)
3. SEDMEJ SCHOD (Petr Wolak, Michal Koubek, Stanislav Albrecht)
4. FORTUNA (Stanislav Kukrál st., Stanislav Kukrál ml., Václav Adamec,
Tomáš Příhoda)
5. KANONÝŘI (Lukáš Holan, Jaroslav Holan, Jan Jurčák)
6. SLIMÁCI (Hasan Hums, Zuzana Humsová, Petr Ševčík)
7. ZELENÁČI (Radek Ševčík, Roman Palan, Julius Kapen, Roman Štěpánek)
8. KOPYTA (Kateřina Neymanová, Radek Neyman, Petr Let)
9. PIVAŘI (Martin Došek, Petr Luc, Jan Křivohlavý)
10. DODOVCI (Radim Doležal, Michal Doležal, Nikola Doležalová)
11. NÁHRADNÍCI (Pavel Farský, Jiří Balabán, Radek Polášek)
Tradičně byl vyhodnocen nejlepší hráč, resp. hráčka turnaje, kterou se pro
letošek stala Kateřina Neymanová. Prostředí zcela vyhovující, počasí parádní, hra ucházející, hráči v pohodě, zranění žádné, antuka upravena, takže
turnaj proběhl v pohodovém a bezproblémovém duchu. Díky všem a příští
rok bude jubilejní!
Miroslav Postl

VYJÁDŘENÍ PŘEDSEDY 1.FC DUBÍ A VÝBORU 1. FC DUBÍ
Vážení sportovní přátelé,
jsou záležitosti, které se ve sportu dají přehlédnout, nebo jen mávnutím ruky přejít. Ale hanlivé nařčení autora článku „Derby fotbalových veteránů“
v minulém Dubském zpravodaji o nezapůjčení dresů pobouřilo nejenom mne jako předsedu1.FC, ale celé vedení našeho klubu.
Vztahy ve sportu máme s klubem SK Dubí vždy korektní.
Nikoli ale s člověkem, ke kterému má celý náš klub 1. FC nedůvěru a ještě se považuje za pořadatele tohoto derby a dovoluje si náš klub hanit. Tuto osobu
měl možnost poznat i z jiné stránky celý 1. FC. On nejlépe zná důvody, které nás k takovému kroku vedly.
Závěrem bych chtěl popřát všem aktérům zmíněného utkání starých gard, ať se jim daří a slouží zdravíčko. Jsem připraven vždy pomoci při organizování
příštích utkání jak hřištěm, dresy tak i občerstvením. Děkuji za pochopení
Klimek František, předseda 1.FC Dubí a výbor 1. FC Dubí
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Z MŠ DUBÁNEK...
První den nového školního roku a nástup do
mateřské školy jsme dětem zpříjemnili divadelním
představením. Divadlo Na klice k nám přijelo
s pohádkou Gabriel a Málinka. Dobrodružství
a legrace víly s kačerem pomohly i těm nejmladším
novým dětem zapomenout na slzičky.
Letní období jsme zakončili 22. září sportovním
dopolednem na školní zahradě, kde si děti prověřily
v mnoha disciplínách, hravou a zábavnou formou,
své pohybové dovednosti a schopnosti. Odměnou
pro všechny děti byl diplom, medaile a krásný
zážitek.
Kolektiv pedagogů MŠ Dubánek

Z MŠ CIBULÁČEK...
Rozloučení s předškoláky
Poslední den prázdnin se na zahradě naší mateřské
školy Cibuláček uskutečnilo tradiční rozloučení
s předškoláky. Děti i jejich rodiče nejprve přivítala
paní ředitelka krátkým proslovem a následovalo
představení v podání divadla Krabice, které k nám
zavítalo, aby zpestřilo tento slavnostní den. Po
vtipném příběhu na školácké téma byli předškoláci
povýšeni do stavu školského. Paní učitelky následně
každého budoucího školáka ošerpovaly a předaly
mu malý dáreček v podobě knížky.
Na závěr si paní učitelky s dětmi připily dětským
šampaňským a popovídaly si s dětmi i jejich rodiči.
Jsme moc rádi, že se rozloučení podařilo uskutečnit i v této nelehké době a dětem přejeme ve škole hodně úspěchů.

Denisa Urbanová, MŠ Cibuláček

Z MŠ KŘEMÍLEK...
Mickey a Minnie u Křemílků

Balónková Evička

Úterní odpoledne 25. srpna patřilo v naší mateřince hlavně předškolákům, kteří po
prázdninách zasednou do školních lavic. Pasování na školáky, kterého se v letošním
roce ujal pan místostarosta, PhDr. Jiří Šiller, předávání dárečků, které pro své svěřence
vyrobily paní učitelky, na památku knihu, kterou dětem věnoval náš zřizovatel, Město
Dubí, a samozřejmě nesměl chybět ani bublinkový přípitek. Toto vše si děti užily
převlečeny jako postavičky z pohádky Mikey a Minnie. O zábavu jak taneční, tak
i soutěžní se postarali naši kamarádi Martin a Jirka. Děti si tak užily krásně strávené
chvíle ve své mateřince se svými blízkými.
Kolektiv MŠ U Křemílka

Ve čtvrtek 10. září jsme v naší mateřince U Křemílka přivítali vzácnou
návštěvu, která nám ukázala, co vše se dá vytvarovat z barevných
nafukovacích míčků. Balónky žluté, bílé, modré, červené se tak proměnily
v květiny, žirafy, kačenky, tučňáky a jiná zvířátka dle přání dětí. Tak si každá
holčička i kluk odnesli domů svoji balónkovou radost. Užili jsme si tak
balonkové dopoledne, které se nám moc líbilo a určitě se s ,,Balónkovou
Evičkou“ opět rádi setkáme.
Kolektiv MŠ U Křemílka

NAŠI NOVÍ ŽÁČCI...

Prázdniny utekly jako voda a my vstoupili do nového školního roku. Někdo se těšil hodně, někdo méně, ale nejvíce určitě naši prvňáčci. Mnoho jich
navštěvuje i školní družinu, kde si budeme nejen hrát, ale i vyrábět, kreslit a soutěžit. Zatím se snažíme využít krásného babího léta a trávíme s dětmi co
nejvíce času venku. Využíváme školní zahradu, ale i dětské hřiště, na kterém se dětem opravdu líbí. Přejeme jim krásný první školní rok a doufáme, že se jim
bude u nás líbit.
Hanka Šírová a Lucie Kloučková, 2. odd. ŠD ZŠ Dubí 2
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BLAHOPŘÁNÍ
Recept na štěstí!
20 lžic přátelství
25 lžic lásky
30 lžic humoru
50 lžic štěstí
pozitivní myšlení
dobře promíchat a ihned podávat!
Naše kamarádky z Klubu seniorů v Dubí 1 v září oslavily krásné
sné narozeniny.
Helenka Krejčíková 88 let a Evička Rehušová 77 let.
Přejeme jim jen to nejlepší. Helenko, ať se Ti v novém domově líbí.
Klubová děvčata“

ŽÁDOST O DAROVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU A CHVOJÍ
Vážení občané a čtenáři Dubského zpravodaje,
obracíme se na vás s žádostí o darování vánočního stromu, který bude během Adventu zdobit prostranství
před kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie v Dubí.
Strom by měl být 7 - 10 metrů vysoký, pravidelně rostlý, smrk nebo jedle, v místě vhodném pro příjezd
autojeřábu a další techniky nutné pro jeho pokácení a převoz.
Pokud se takový nachází na vašem pozemku a uvažujete-li v nejbližší době o jeho
pokácení, kontaktujte zaměstnance technického odboru Městského úřadu Dubí, p. Jačku,
tel. 417 554 647, mob. 778 752 588, e-mail: jacka@mesto-dubi.cz
Rovněž uvítáme nabídku většího množství smrkového či jedlového chvojí, které využijeme pro
nazdobení adventního věnce u kostela.
Bc. Lukáš Jačka, technický odbor MÚ Dubí

VZPOMÍNKY
Dotlouklo srdce Tvé znavené,
uhasl oka svit, budiž Ti, drahý dědečku,
za všechno vřelý dík.

Kdo v srdci žije, neumírá…
Dne 28. října uplynou tři roky,
co nás navždy opustil

Dne 26. října by
pan

EDUARD SIMMER
oslavil 77. narozeniny.

pan

Ladislav Novotný.
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S láskou stále vzpomínáme.
Vnučka Michaela s manželem
V
a pravnouček Mišáček

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY HŘBITOVA NOVOSEDLICE
Vážení občané,
od úterý 3. listopadu t. r. se jako každoročně mění otevírací doba hřbitova
v Novosedlicích.
Hřbitov bude možno navštívit dennodenně, a to od 8:00 do 17:00 hodin.
Pro vstup na hřbitov bude možno využít jak hlavní vchod, tak rovněž tzv. „zadní vchod“
z Bystřické ulice.
V den Památky zesnulých, 2. listopadu, který v letošním roce připadá na pondělí,
bude hřbitov otevřen od 8:00 do 20:00 hodin.
Prosím, vezměte v potaz tuto informaci v souvislosti s návštěvou novosedlického hřbitova.
Jiří Šiller
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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DUBÍ NEZNÁMÉ XXXII - ZAPOMENUTÉ TURISTICKÉ CÍLE
Na přelomu 19. a 20. století protnuly dubské lesy
nové turistické stezky, které byly určeny především
pro lázeňské hosty. S rozvojem turismu si je jako
své cíle vybírali turisté i z okolí. Mezi ta místa, která
měla větší štěstí, patří lázeňský park Paraplíčko, který
v současnosti působí zanedbaným dojmem a většina z původních cest zarostla, nebo byla zničena při
lesnické činnosti. V tomto díle se ale zaměříme na tři
méně známá místa, která by si zasloužila větší pozornost nejen místních obyvatel.
Z bývalého Goethova parku mezi ulicemi Koněvova
a Karolíny Světlé stoupá cesta zvaná díky svému tvaru jako Zig-zag. Po vystoupání mezi vzrostlými duby
se na vrcholu naskytne výhled nejen na Dubí, ale i na
Krušné hory. Pokud se vydáme dále po hřebeni, dojdeme až na vrchol Mlýnského vrchu (436 m.n.m.),
který dostal své jméno po mlýnech, které stávaly
na jeho úpatí. Vrchol tvoří uměle vytvořená plošinka s několika schody, na které dříve stávaly lavičky
a návštěvníci zde mohli ve stínu mohutných stromů
rozjímat a kochat se výhledy, které dnes znemožňují
vzrostlé stromy. Po drobných úpravách by se vrchol
mohl stát opět pěkným cílem procházek.
Další oblíbené turistické místo se nachází, coby kamenem dohodil. Když projdeme alejí u myslivny
Barvář a za ní zahneme vlevo, dojdeme po chvilce
k Ptačímu vrchu (506 m.n.m.). Původní německý název zněl Vogelherd a dnes je v okolí slyšet zpěv hejna ptáků, a proto hájovna pod vrchem dostala název
Ptačí zpěv (Vogelsang). Na samotný vrchol dříve
vedla turistická značka, která pokračovala okolo
Drahůnek až do Krupky. Za první republiky Ptačímu vrchu dominoval mohutný dub, okolo kterého
vzniklo kamenné posezení. Dochoval se také zápis

POZVÁNKA...

o výletě litvínovských turistů a několik fotografií.
Bohužel později místo upadlo v zapomnění a zarostlo.
Mohutný dub byl poražen a posezení se rozpadlo.
Teprve na začátku roku 2020 členové Spolku historie města Dubí odstranili náletové dřeviny, postavili
kamenné posezení a vyčistili cestu na vrchol, který
dnes stráží mohutný buk.
Poslední místo dnes připomínají staré cesty, vysázená alej a kamenná plošina. Řeč je o Císařské výšině,
která několikrát změnila své jméno, a tak se můžeme
setkat s označením Výšina Františka Josefa, Tschinkelova výšina či Krásná vyhlídka. Na nenápadný vrchol
lze dojít od zahrádkářské kolonie nebo od domova
důchodců Na Výšině. Za lesní školkou se dochovala
původní cesta i s dubovou alejí. Dříve okolí nebývalo
zarostlé, a tak bylo možné spatřit České středohoří.
Pro návštěvníky nechal továrník Anton Tschinkel
postavit vyhlídkovou restauraci, která se jmenovala Stráž Františka Josefa (Franz Josefs Warte). Dle
poznámky u fotografie restaurace zřejmě vyhořela
a zdivo bylo sneseno. Na samotném místě tak zůstala pouze kamenná plošinka.
Ing. Jiří Kašpar
Fotografie: archiv autora a Lubomíra Kudělky

www.mkzdubi.cz

Stráž Františka Josefa

Mlýnský vrch

Alej na Císařský vrch

Ptačí vrch

VÝSLEDKOVÁ LISTINA SOUTĚŽE HISTORICKÝCH
VOZIDEL O POHÁR STAROSTY MĚSTA DUBÍ

Vzhledem k aktuální pandemické situaci sledujte webové stránky
Městského kulturního zařízení Dubí (www.mkzdubi.cz), kde jsou ve vztahu
k pořádní kulturních akcí zveřejňovány všechny aktuální informace.
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Motorky – tři vítězové bez určení pořadí
1. Jakub Šmíd z Teplic – ČZ 150C z roku 1953
2. Jan Šimek z Novosedlic – ČZ 175 Trail z roku 1970
3. Pavel Vovčička z Duchcova – Jawa 250 z roku 1963
Automobily – o cenu starosty
1. Miloslav Mikulenka z Ústí nad Labem Škoda 1100MB De Luxe z roku 1969
2. Ondřej Kuba z Brozánek – Peugot 172M z roku 1928
3. Radovan Helt z Litvínova – SIMCA 5 Topolino z roku 1940
Nejvzdálenější účastník
Jaroslav Kůrka ze Soběslavice u Turnova – Škoda Felicia z roku 1960

