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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
po dalším čtyřtýdenním období dostáváte do rukou nové
vydání Dubského zpravodaje a já mám tak opět možnost Vás
všechny co nejsrdečněji pozdravit a předat Vám informaci
o tom nejdůležitějším v životě našeho města právě za tyto
uplynulé čtyři týdny. Byly to ty čtyři týdny, které nás přivedly
nejen k závěru letošního roku, ale též k adventnímu období.
 I přes pandemický stav, který nás stále provází a je spojen
s vyhlášeným nouzovým stavem, jsme i letos do adventního
času společně vstoupili, a to v online prostoru, kam se ostatně
nejen v České republice, ale v mnoha dalších zemích přesunula
většina akcí spojených nejen s adventním časem. Stejně
tak jsme nechtěli naše nejmenší připravit o jejich tradiční
setkání s Mikulášem, a proto jsme jim toto setkání zprostředkovali alespoň z oken jejich domovů v tom čase, kdy sv. Mikuláš
projížděl naším městem a všechny děti obdaroval společně
s andělem svou nadílkou.
 Období letošního adventu je tak zcela jiné než kdykoliv
jindy, ostatně jako celý tento rok, resp. jeho velká část byla
a zůstává pro nás všechny jiná, nicméně adventní čas by nás
mohl právě letos přimět k onomu zastavení se a alespoň
krátkému popřemýšlení nad našimi životy, které se právě
letos mnohým z nás, když ne zcela, tak jistě zčásti změnily.
Možná bychom mohli každý sám v sobě zapřemýšlet rovněž
o hodnotách našich životů, životních prioritách a o všem, co
nám každý den přináší, ale zároveň též odnímá… A právě
letošní adventní čas by mohl být tím časem, kdy budeme
s našimi blízkými a rovněž s nimi společně vstoupíme do času
vánočních svátků. Vždyť dobrá pohoda a spokojenost po boku
našich blízkých by nás měla provázet nejen ve svátečních
dnech, ale po celý rok.
 V době, kdy připravuji pro prosincové vydání svůj příspěvek,
nás obklopily po delším čase pozitivnější informace, a to ve
vztahu k vývoji onemocnění COVID-19. Vláda jistě po dlouhých
úvahách a konzultacích s odborníky z oboru epidemiologie
a hygiena velice pečlivě vážila svá rozhodnutí a na základě
vyhodnocení informací dospěla k prvním krokům ve vztahu
k rozvolňování přijatých bariérových opatření. Nicméně si
myslím, že se jedná stále o stav – symbolicky řečeno - velmi křehký
a bude i nadále vyžadovat naši naprostou opatrnost a bezpodmínečné dodržování těch hygienicko-epidemiologických
opatření, která naše životy budou provázet i v tomto období,
tedy po přijatých rozvolněních. Jistě všichni si přejeme období
vánočních a novoročních svátků prožít v dobré spokojenosti.
A právě proto nám nezbyde, tak jako tomu bylo dosud, každý
svým malým dílem k tomu přispět. Proto Vás i nyní prosím,
vezměme si za svá všechna nejen nařízení, ale i doporučení
tak, abychom závěr letošního roku mohli prožít sice nikoliv
úplně tak, jak jsme byli dosud zvyklí, ale tak, abychom svým
možná až někdy nezodpovědným chováním nepřispěli ke
zhoršení epidemie a je již jedno, zda bychom ji nazvali pokračováním její druhé vlny či vlnou třetí. Jistě si všichni přejeme,
aby nám příští rok přinášel lepší zprávy, než byly ty, které jsme
slýchali prakticky denně od jarních měsíců roku 2020.
 Nicméně život v našem městě se ani v tomto období
nezastavil, třebaže městský úřad fungoval v omezeném režimu:
zásadní událostí ve vztahu k tomuto období bylo dokončení
návrhu rozpočtu našeho města pro příští kalendářní rok, o čemž
jsem Vám informoval již minulý měsíc. Tento návrh znovu
projednala jak Rada města Dubí, tak Finanční výbor Zastupitelstva
města Dubí, stejně tak byl zveřejněn a je předložen k projednání
a schválení v Zastupitelstvu města Dubí, a to na schůzi, která
je svolána na 16. prosince t. r. Navrhovaný schodek rozpočtu
je vzhledem k příjmové části našeho rozpočtu astronomický
a je ve výši téměř 35 milionů korun. Již v minulém vydání jsem
informoval o důvodech takto sestaveného rozpočtu a budeme
opravdu postupovat každý měsíc příštího roku podle toho, jak
budou naplňovány příjmy našeho rozpočtu. To, co budeme moci
realizovat, tak záleží na tom, kolik nám přijde peněz od státu, a to
nelze vzhledem k dané situaci naší státní ekonomiky předvídat.
Takže to bude asi velké dobrodružství…
 Již na počátku minulého měsíce, a to ve středu 4. listopadu
mělo svou schůzi Zastupitelstvo města Dubí, které se opět
konalo za dodržení všech hygienicko-epidemiologických
nařízení ve velkém sále Lidového domu v Pozorce, kde je
možno zajistit rozestupy tak, jak to tato nařízení vyžadují. Velká část předložených materiálů, které byly projednány, byla
majetko-právní povahy. Po projednání jsme přijali rozhodující,
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ať již souhlasná či zamítavá stanoviska ke zveřejnění záměru
k žádostem o prodej pozemků, stejně tak jsme po již zveřejněných záměrech prodejů pozemků souhlasili se samotnými
prodeji pozemků. Po projednání jsme schválili rozpočtové
opatření, kdy jsme navýšili rozpočet technickému odboru
o 1 300 000,00 Kč, a to na akci „Vnitřní stavební úpravy v objektech Základní školy v Dubí 2“, další navýšení rozpočtu rovněž
technickému odboru ve výši Kč 658 000,00 se týkalo rekonstrukce povrchů části ulice Lidická v Dubí. Po projednání jsme
vzali na vědomí podání žádosti a potvrdili tak doporučení
Rady města, a to ve věci podání žádosti o neinvestiční dotaci
na program Úřadu vlády České republiky – Podpora terénní
práce pro rok 2021 a naším souhlasem jsme se zavázali k minimální spoluúčasti ve výši 34%. Další náš souhlas se týkal
uzavření smlouvy mezi Městem Dubí a Krajským ředitelstvím
policie Ústeckého kraje, a to ve věci darování 12 kusů radiostanic
vč. nabíječů, které – myslím – dobře budou sloužit Jednotce
sboru dobrovolných hasičů města Dubí. Další náš souhlas se
vztahoval k rekonstrukci školního hřiště u budovy Základní
školy v Dubí 2, v Tovární ulici; správce dotací nám předložil ke
schválení podání této žádosti o poskytnutí dotace v roce 2021,
a to podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky
– Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvatel. Tato dotace by byla
poskytnuta až do výše 70% skutečně vynaložených uznatelných nákladů. Pokud bychom byli s touto žádostí úspěšní,
dokázali bychom velice pěkně zrekonstruovat školní hřiště,
které si již důkladnou opravu skutečně zaslouží a mohlo by
tak dobře sloužit dalším generacím žáků této školy. I další
materiál se týkal podání žádosti o dotaci, a to do Fondu malých
projektů Euroregionu Labe/Elbe, jehož je naše město členem,
a to ve vztahu ke zpracování dokumentárního filmu s názvem
„Středověké sklárny a výroba skla v současnosti“, kdy by takový dokument vznikal za spolupráce Českojiřetínského spolku
– spolku pro oživení Krušnohoří. Myslím, že takový dokument
by mohl být velice zajímavý nejen z obecnějšího pohledu na
výrobu skla v této oblasti, ale zejména též ve vztahu k našemu
městu, které je rovněž s výrobou skla svou historií i přítomností spjato. V rámci bodu Různé jsem zastupitele i hosty, kteří se
jednání zúčastnili, informoval mj. o dalších krocích ve vztahu
k přípravě těžby lithia na Cínovci, kde v současné době probíhá intenzivní projektová příprava celého důlního díla a následného řetězce celého zpracování rudy. Pozitivní informací
je, že se celý projekt stal prioritním projektem v rámci celé EU
a to je pro celý proces jistě důležité. Další dotazy směřovaly
např. k záležitosti týkající se mstišovské obory, kde pokračují
opravné práce na zámečku, který všichni chápeme jako její
nedílnou součást, chodníku do Běhánek, či budově někdejší
Základní školy v Dubí 3, v němž posléze sídlila škola Perspektiva.
Zde stále čekáme na výsledek Vrchního soudu, ke kterému bylo podáno dovolání ze strany bývalých vlastníků
Perspektivy s.r.o., a proto nechceme začínat žádné práce, dokud nebudeme mít jistotu, že nedojde ke zvrácení rozsudku
v náš prospěch, který je sice pravomocný, ale opravdu nevíme,
jak může tento soud rozhodnout.
 V úterý 24. listopadu svou schůzi měla Rada města Dubí,
velká část předložených materiálů, které jsme projednali, byla
majetko-právní povahy, jako např. žádosti ve vztahu ke zřízení věcných břemen, stanoviska k žádostem ve vztahu k prodeji pozemků, souhlasy k umístění inženýrských sítí apod.
Po projednání jsme schválili rozpočtové opatření, a to ve vztahu k úpravě rozpočtu technického odboru, kdy jsme bez vlivu
na výši příjmů a výdajů souhlasili s přesunem z neinvestiční
položky na položku investiční, ve výši cca 22 tis. Kč, a to za
účelem stavební přípravy a zajištění kotvících prvků pro
pamětní desku připomínající zajatecký tábor Stammlager IV C,
v dolní části Tovární ulice, která zde bude umístěna na
jaře příštího roku. Po projednání dalšího předloženého materiálu jsme vzali na vědomí informaci o zhodnocení činnosti obecně prospěšné společnosti Pampeliška,
která zajišťuje službu klientům na území našeho města již
od roku 2006, zároveň jsme naším stanoviskem doporučili
zastupitelům souhlasit s uzavřením smlouvy o poskytnutí
dotace na mzdu paní pečovatelky, která se stará o seniory
v Domě s pečovatelskou službou v Bílinské ulici v Dubí 3, a to
ve výši 190 tis. Kč. Dalším materiálem jsme vzali na vědomí
informaci odboru školství a sociálních věcí, a to ve vztahu
k přerušení provozu mateřských škol v době vánočních prázdnin;
podrobnější informaci přináší toto vydání Zpravodaje.
Po projednání jsme vyslovili souhlas s bezúplatným převodem
nepotřebného majetku, a to 4 stolů na stolní tenis, které od

Základní školy Dubí 1 právě jako nepotřebný majetek převzal
pro svou činnost Sportovní klub Dubí. Na základě žádosti paní
ředitelky Základní školy Dubí 2 jsme souhlasili s pořízením
dvou notebooků k interaktivním tabulím a dalšího přídavného zařízení do nové odborné učebny v této škole. Rovněž
v letošním roce nám byl předložen materiál týkající se návrhu
Smlouvy o zajišťování služeb zvířecího útulku, který provozuje
spolek Anidef; základem této smlouvy je dohoda, že Spolek
bude poskytovat ve prospěch našeho města služby spočívající v péči o opuštěná nebo týraná zvířata (psi a kočky), která
byla odchycena na území našeho města a následnou péči o ně
v areálu zvířecího útulku v obci Žim. Za tyto služby přispíváme
Spolku částkou ve výši 12 tis. Kč měsíčně. Další materiál, který
jsme po projednání s doporučujícím stanoviskem postoupili
k dalšímu projednání v Zastupitelstvu města Dubí, se týkal
pořízení dalších 200 kusů zahradních kompostérů. Tato nabídka se setkala s poměrně velkým zájmem ze strany občanů
našeho města a právě vzhledem k tomuto zájmu byla podána
již druhá žádost o dotaci na realizaci projektu „Pořízení zahradních kompostérů pro město Dubí“ z Programu pro podporu
odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji. V současné
době evidujeme více jak 120 žádostí občanů o bezplatné přidělení tohoto kompostéru, a proto si myslím, že uzavření této
Smlouvy s Ústeckým krajem bude právě vzhledem k tomuto
zájmu ze strany našich občanů prospěšné.
 Předáním těchto informací z jednání Zastupitelstva i Rady
se postupně dostávám až k závěru mého příspěvku, v němž
bych chtěl z tohoto místa u příležitosti končícího roku předat
poděkování našim paním zastupitelkám a pánům zastupitelům,
a to za pracovní atmosféru, v níž během našich schůzí jednáme.
Je to velmi cenná věc, třebaže nás někdy dělí názorové
pohledy na řešení té či oné záležitosti, ale – a to je velmi
důležité – vždy nás spojuje práce pro naše město, které všichni
chceme našimi jednotlivými kroky vést dopředu tak, aby se
nám všem v Dubí dobře žilo. Můžeme si jen přát, aby tomu
bylo tak nejen v příštím roce, ale i v těch dalších a aby rok 2021
byl pro naše město rokem určitě úspěšným, ale především, což
si - předpokládám - přejí představitelé i občané všech měst
a obcí nejen u nás, rokem návratu ke standardu, z něhož nás
v roce letošním odklonila epidemická situace, s níž jsme, když
ne všichni, tak jistě mnozí ještě v loni touto dobou nedokázali
počítat a připustit si, že na úrovni lékařské vědy a vědeckého
poznání vůbec může takováto nebezpečná epidemie lidstvo
potkat. Popřejme si vzájemně, abychom v příštím roce o tomto
nebezpečí mohli hovořit již jen v minulém čase.
 Hned první prosincový den dal o sobě vědět sněhovou nadílkou a připomněl nám, k jaké části roku patří. Dovolím si Vás,
vážení občané, jako každý rok, tak i letos na počátku zimního
období poprosit o pomoc s úklidem sněhu před Vašimi nemovitostmi. Je to vždy pro Město pomoc nejen velice vítaná, ale
především velmi účinná a řekl bych až nezastupitelná, která
pomůže v případě většího spadu sněhu, jehož důsledkem
mohou nastat též kalamitní stavy, udržet schůdnost chodníků.
Skutečně není v silách Města v takových případech zajistit, aby
bylo celé město v jednom okamžiku naprosto uklizené
a zajištěná úplná schůdnost chodníků. Za tuto pomoc bych
Vám, vážení občané, chtěl předem velmi poděkovat a jsem
skutečně rád, že v Dubí žije stále mnoho obyvatel, kteří jsou
ochotni si chodník před svým domem uklidit a nečekají, až tak
bude učiněno ze strany Města.
 V úplném závěru si Vám všem, vážení spoluobčané, dovolím popřát, abyste vánoční a novoroční svátky prožili hlavně ve
zdraví, ale též v pěkné a klidné atmosféře mezi Vašimi blízkými,
všem našim nejmenším přeji, aby pod vánočním stromečkem
našli své vysněné dárky, které jim přinesou radost, a nám
dospělým, aby tyto pěkné sváteční chvíle nám přinesly pocit
spokojenosti a též radosti, a to zvláště letos po tak náročném
roce.
 Stejné přání rovněž zasílám všem školou povinným, aby
si v čase vánočních prázdnin odpočinuli po jistě náročných
týdnech distančního vzdělávání, kterého se vesměs dobře,
ovšem za vydatné pomoci svých rodičů a vedení učitelů, zhostili,
a aby situace již dovolila v prvních lednových dnech se vrátit
k prezenčnímu vyučování, po němž si mnozí již i posteskli.
 Těším se s Vámi se všemi na shledanou v lednovém vydání
Dubského zpravodaje, a to zejména s přáním, ať se v dobrém
zdraví a spokojenosti setkáváme nejen prostřednictvím našeho
měsíčníku, ale též osobně.
Ing. Petr Pípal, starosta

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA...
RM na své schůzi dne 18. srpna mj. projednala:
 Usnesení č. 841/33/2020: RM po projednání schvaluje
rozpočtové opatření č. 36/2020 ve výši 250,60 tis. Kč – navýšení
rozpočtu ORJ 2 – převod finančních prostředků z účtu EKOKOM na výdajový účet Města, ze kterého byly faktury společnosti Marius Pedersen, a. s. uhrazeny a připsání uhrazené
částky zpět do rozpočtu ORJ 2.
 Usneseníč.842/33/2020:RMpoprojednáníschvalujerozpočtové opatření vč. 37/2020 ve výši 483 tis. Kč – poskytnutá
neinvestiční dotace v rámci Programu prevence kriminality
na místní úrovni 2020 – Asistent prevence kriminality.
 Usnesení č. 843/33/2020: RM po projednání schvaluje
rozpočtové opatření č. 38/2020 ve výši 14,79 tis. Kč – rozdělení
výtěžků z maškarního bálu příspěvkovým organizacím
Města Dubí, vč. závazných ukazatelů.
 Usnesení č. 844/33/2020: RM po projednání schvaluje
rozpočtové opatření č. 40/2020 ve výšin 249,91 tis. Kč –
navýšení rozpočtu ORJ 2 – převod finančních prostředků
z účtu EKOKOM na výdajový účet Města, ze kterého byly
faktury společnosti Marius Pedersen, a. s. uhrazeny a připsání uhrazené částky zpět do rozpočtu ORJ 2.
 Usnesení č. 845/33/2020: RM po projednání bere na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Dubí
na roky 2020 – 2023.
 Usnesení č. 850/33/2020: RM po projednání souhlasí
s pořízením plynového ohřívače vody vč. montáže
a odkouření, a to v celkové částce 45.289,09 Kč vč. DPH pro
Základní školu Dubí 2, který bude financován z běžného
rozpočtu školy.
 Usnesení č. 853/33/2020: RM po projednání souhlasí
s převodem majetku (kancelářského nábytku) z MěÚ Dubí
do ZŠ Dubí 2 dle předloženého rozpisu v celkové pořizovací
hodnotě 77 261,-- Kč.
 Usnesení č. 855/33/2020: RM po projednání bere na
vědomí uskutečnění akce v rámci projektu„Podpora komunitní práce ve městě Dubí“ dne 26. 9. 2020 v Dubí – Pozorce,
na travnaté ploše přilehlé k Lidovému domu. (Projekt se
v tomto termínu z důvodu pandemické situace neuskutečnil
a je přeložen na jiný termín, o kterém budete včas informováni
– pozn. red.)
 Usnesení č. 856/33/2020: RM po projednání uděluje
výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 3/1998 o vyhlášení
stavební uzávěry pro záměr rekonstrukce objektu Ruská 79,
Dubí, a to na bydlení a kavárnu.
 Usnesení č. 857/33/2020: RM po projednání souhlasí
s realizací informační tabule v ulici Tovární, Dubí, připomínající vojenský zajatecký tábor za 2. světové války;
předpoy; p
ředp
ře
dpokládaný náklad do výše 25 tis. Kč.

MĚSTSKÁ POLICIE DUBÍ
V době nouzového stavu a vládou vyhlášených opatření proti šíření pandemie prováděla městská policie
kontroly dodržování postupně vyhlašovaných a měnících se pravidel proti pandemii na území města Dubí. Od
zavedení opatření do konce listopadu řešila Městská policie
Dubí celkem 112 porušení pravidel platných v danou chvíli
u obyvatel v katastru města Dubí. Z toho bylo 83 případů
porušení pravidel řešeno domluvou a v případě opakování
porušování pravidel přistoupili strážníci k udělení pokuty
v příkazním řízení na místě, které byly uděleny v celkové
výší 72 tisíc korun. K porušování opatření docházelo nejvíc
v městské části Pozorka, a to převážně nezakrývání si dýchacích cest rouškou a porušování nočního zákazu vycházení.
Operátor kamerového systému spatřil v Pozorce muže, který
měl zdravotní problém, zavrávoral a před pádem na vozovku ho zachránila dopravní značka, které chytil, aby neupadl.
Strážníci na místě zjistili, že jeho obtíže jsou dle jeho vyjádření způsobeny bolestí v noze a nikoliv jiným závažným zdravotním problémem, který by ho ohrožoval na životě, jak to
ze záběru kamerového systému vypadalo. Přivolání lékařské
služby muž odmítl s vysvětlením, že už volal svému příbuznému, který ho odveze. Strážníci na místě s mužem počkali
do příjezdu příbuzného a ten si ho převzal.
Hlídka městské policie obdržela v nočních hodinách oznámení z tísňových hodinek, rozdávaných v Dubí osobám se
zdravotními problémy. Hodinky použila žena, která ve svém
bytě upadla na zem a nemohla se bez cizí pomoci zvednout.

 Usnesení č. 859/33/2020: RM po projednání nesouhlasí
s úplnou zavírkou silnice I/8 v úseku od křižovatky s ulicemi Střední a Bystřická po ulici K. H. Borovského, resp.
č. p. 155/61, a to z důvodu rekonstrukce vodovodu
a kanalizace.
 Usnesení č. 860/33/2020: RM po projednání schvaluje
uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci při údržbě a provozu měřičů lokálního hlásného a varovného povodňového
systému, a to mezi Městem Dubí a Krajským úřadem Ústeckého kraje.
 Usnesení č. 861/33/2020: RM po projednání schvaluje
výběr zhotovitele akce „Odstranění sedimentů z Hamerského rybníka v Dubí“, a to firmu Vladimír Kochman – Stavitelství,
Dubí, která podala nejnižší cenovou nabídku ve výši
Kč 522.495,42 Kč vč. DPH.
RM na své schůzi dne 8. září mj. projednala:
 Usnesení č. 877/34/2020: RM po projednání bere na vědomí předloženou informaci o hospodaření města Dubí za
1. pololetí r. 2020.
 Usnesení č. 880/34/2020: RM po projednání: 1/ jmenuje
p. Viléma Policara členem školské rady při Základní škole
Dubí 1; 2/ pana Ing. Jiřího Janečka členem školské rady při
Základní škole Dubí 2.
 Usnesení č. 881/34/2020: RM po projednání nepovoluje
výjimku z nejvyššího počtu žáků v šesté třídě základní školy
v souladu s ustanovením par. 23 odst. 5 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v pl. znění., a s ustanovením par. 4 odst. 5 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním
vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v pl. zn., pro školní rok 2020/2021 Základní
škole Dubí 2, a to do počtu 31 žáků. Výjimka z počtu žáků
se povoluje za předpokladu, že zvýšení počtu žáků nebude
na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
 Usnesení č. 882/34/2020: RM po projednání schvaluje
provozní řád venkovního sportovně-rekreačního areálu
Sportovní 200, vztahující se na část areálu v nájmu
Sportovního klubu Dubí z. s.
 Usnesení č. 883/34/2020: RM po projednání schvaluje
akci „Sokolovna Dubí, U Hřiště 356 – demolice stavby“
a schvaluje výběr zhotovitele akce „Sokolovna Dubí, U Hřiště 356 – demolice stavby“, a to firmu AZ Demolice s. r. o.
Chrastava, která podala nejnižší cenovou nabídku
1.623.102,-Kč vč. DPH.
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rozpočtové opatření č. 48/2020 ve výši 397,53 tis. Kč –
navýšení rozpočtu ORJ Technický odbor – přijatá neinvestiční dotace na realizaci projektu „Pořízení zahradních kompostérů pro rodinné domy v Dubí“.
 Usnesení č. 898/35/2020: RM po projednání schvaluje
rozpočtové opatření č. 49/2020 ve výši 265,48 tis. Kč –
navýšení rozpočtu ORJ 2 – převod finančních prostředků
z účtu EKOKOM na výdajový účet města, ze kterého byly
faktury společnosti Marius Pedersen, a. s. uhrazeny a připsání uhrazené částky zpět do rozpočtu ORJ 2.
 Usnesení č. 899/35/2020: RM po projednání schvaluje
rozpočtové opatření č. 50/2020 – finanční příspěvek pro
ZŠ Dubí ve výši 10 tis. Kč na autobusovou dopravu žáků
1. stupně na jeden cyklus plavání (15 lekcí v termínu od
října do prosince 2020), vč. závazných ukazatelů. (Z důvodu
pandemické situace proběhly pouze první tři lekce kurzu, kurz
bude dokončen po rozvolnění opatření vedoucích k potlačení
pandemické situace – pozn. red.)
 Usnesení č. 900/35/2020: RM po projednání schvaluje
rozpočtové opatření č. 51/2020 ve výši 217 tis. Kč – Navýšení
rozpočtu ORJ 3 Odbor vnitřních věcí – přijatá dotace na
volby zastupitelstva kraje.
 Usnesení č. 902/35/2020: RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 52/2020 ve výši 65.744,99 Kč
– finanční příspěvek pro ZŠ Dubí 2 na pořízení majetku,
vč. závazných ukazatelů; propojení školních budov optickým kabelem.
 Usnesení č. 905/35/2020: RM po projednání souhlasí
s propojením budov 1. a 2. stupně při Základní škole Dubí 2
optickým kabelem v celkové částce 65.744,99 Kč vč. DPH.
 Usnesení č. 906/35/2020: RM po projednání souhlasí:
1/ s podáním žádosti o poskytnutí dotace na rok 2021
v rámci dotačního programu Podpora terénní práce;
2/ souhlasí s výší minimální spoluúčastí ve výši 34% u podané žádosti o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády
České republiky Podpora terénní práce pro rok 2021.
 Usnesení č. 907/35/2020: RM po projednání: 1/ souhlasí
s pořízením majetku pro Základní uměleckou školu Dubí 2,
a to v celkové částce Kč 265 000,00 z rezervního fondu školy; jednotlivé položky nepřesáhnou částku Kč 40 000,00;
2/ souhlasí s pořízením majetku– violoncello pro Základní
uměleckou školu Dubí 2, a to v celkové částce Kč 54 000,00
z fondu investic; 3/ schvaluje změnu závazného ukazatele
2020 v odst. B) bodě 4.,„Dotace na investice“ Základní umělecké školy Dubí 2, ve smyslu povolení dotací na investici.
 Usnesení č. 910/35/2020: RM po projednání schvaluje
Plán zimní údržby místních komunikací města Dubí. (Dokument je zveřejněn na webových stránkách Města Dubí – pozn.
red.)
(šl)

• Střední 154, 417 03 Dubí • Telefon + Fax: 417 571 637, Tel.: 417 571 200
Přivolaní strážníci ženě pomohli vstát. Odmítala zařídit převoz do zdravotnického zařízení
s vysvětlením, že jen cítila slabost a v danou
chvíli nebyla schopná se sama zvednout z podlahy.
Zhruba za hodinu žena opět stiskla tísňové tlačítko. Strážníci
na místo rovnou přivolali záchrannou službu, aby ženu prohlédli, zda její stav není způsobený jiným zdravotním problémem, který by ji mohl ohrožovat na životě. Záchranná
služba ji převezla do nemocnice na podrobnější vyšetření.
Na služebnu městské policie bylo anonymně oznámeno,
že na silnici směrem na Teplice, na konci Dubí, se perou
dvě prostitutky. Strážnici vyjeli na místo, kde se nalézaly
dvě ženy s potrhaným oblečením a drobnými škrábanci
v obličeji. Při příjezdu hlídky městské policie již mezi nimi
nedocházelo k vzájemnému fyzickému útoku, jen k verbálnímu napadání. Strážníci pochopili z jejich hádky, že u jedné
zastavil muž v automobilu a druhá využila situace a snažila
se muže přesvědčit, aby se bavil jen s ní. Muž, když viděl, že
způsobil mezi ženami konflikt, který by mohl skončit s následky i pro něho, raději ujel. Podle jejich vzájemné hlasité
komunikace došlo k události ještě na katastru města Teplice
a následně se do sebe obě ženy pustily i fyzicky, a to ještě
před příjezdem hlídky městské policie. K události došlo na
katastru sousedního města a žádná z žen nechtěla podat
oznámení. Ženy z místa odešly každá jiným směrem za hlasitého projevu vulgárních výrazů na adresu té druhé účastnice sporu.

Žena, která projížděla kolem hřbitova v Novosedlicích, si
ve večerních hodinách, v době, kdy byl již hřbitov uzavřený, všimla požáru zhruba ve středu hřbitova a oznámila to
na tísňovou linku Městské policie Dubí. Strážník ze stálé
služby se spojil s hlídkou sloužící v Novosedlicích, aby oznámení prověřila. Strážníci zjistili, že uprostřed hřbitova hoří
kříž a výzdoba kolem. Na místo přivolali správce, aby jim
odemknul vstupní bránu. Požár byl v začátku, a proto společně se správcem hořící výzdobu uhasili. Všímavá řidička,
která projížděla kolem, svým oznámením zabránila možnému požáru, který mohl postihnout i větší část hřbitova.
Po vyhodnocení záběru z kamerového systému bylo patrné, že požár vznikl od hořící svíčky.
V posledních měsících bylo zaznamenáno a nahlášeno několik vloupání do zaparkovaných vozidel v městské části
Pozorka. Vozidla byla vždy zaparkována v méně frekventovaných částech města. Několikrát bylo oznámeno i odcizení nářadí či jízdních kol, předmětů nevelké hodnoty ze
zahrad či zahradních domků, které se dají lehce zpeněžit.
Několikrát byla osoba, která měla uvedené skutky na svědomí zaznamenána na městském kamerovém systému, když
se pohybovala v místě, kde ke krádežím došlo, či přímo jak
jede na odcizeném jízdním kole. Dotyčná osoba byla propuštěna z výkonu trestu, kde si odpykávala trest za majetkovou trestnou činnost. Nyní je už opět ve vězeňském zařízení,
kde čeká na soud.
Tomáš Pykal, velitel MP Dubí
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PŘIPOMÍNKA VÝZNAMNÝCH VÝROČÍ
Z důvodu pandemické situace a vyhlášeného nouzového stavu se v letošním
roce nemohly uskutečnit tradiční pietní akty u příležitosti tak významných výročí,
jako 102. výročí založení Československé republiky a Den válečných veteránů
bezesporu jsou.
Představitelé našeho města dne 27. října položili květiny k památníku „Obětem
boje za svobodu“ a poklonili se těm, kteří právě za tuto hodnotu přinesli oběť
nejvyšší, své životy. Jistě si tito lidé vedle tiché vzpomínky zaslouží rovněž naší
velkou úctu.
Stejně tak druhé významné výročí, Den válečných veteránů, který je spojen
s 11. listopadem, si představitelé našeho města, ale rovněž Obcí Novosedlice
a Proboštov bez tradičního společného setkání individuálně připomněli a u Památníku obětem 1. světové války na hřbitově v Novosedlicích položili květiny a poklonili
se památce těch, kteří v minulosti položili své životy ve válečných konfliktech.
Anna Gürtlerová

PROVOZ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ZÁVĚRU ROKU 2020
Oznamujeme občanům, že ve dnech
od 23 12. 2020 do 31. 12. 2020
bude Městský úřad včetně pokladny a podatelny
z organizačních důvodů uzavřen.
Poslední příjem hotovostních plateb bude možný
do 21. 12. 2020 do 17:00 hod.
Dne 22. 12. 2020 bude provoz podatelny omezen pouze
pro podávání žádostí.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Jan Pšenička, DiS., vedoucí odboru
vnitřních věcí

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL
Přerušení provozu mateřských škol během vánočních prázdnin
Mateřská škola
Dubánek

21.12.2020 – 03.01.2021

Cibuláček

23.12.2020 – 03.01.2021

U Křemílka

23.12.2020 – 03.01.2021

Mstišov

23.12.2020 – 03.01.2021
Eva Rigová, odbor školství a sociálních věcí

INFORMACE KNIHOVNY
Vážení čtenáři,
knihovna bude z důvodu čerpání řádné dovolené
od 21. prosince do 31. prosince 2020 uzavřena.
Provoz bude zahájen dne 4. ledna 2021.
H. Paurová, knihovnice

OZNÁMENÍ MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ
Vážení občané,
ve dnech od 23. prosince do 3. ledna bude Městské kulturní zařízení
i Městské informační centrum v Domě porcelánu s modrou krví z důvodů
čerpání řádné dovolené uzavřeno.
Anna Gürtlerová

PROVOZ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ V ZIMNÍM OBDOBÍ
Informujeme návštěvníky dětských hřišť o změně provozní doby během
zimních měsíců. V období od 1. prosince do 31. března jsou uzavřená dětská
hřiště v Dubí-Bystřici v Tovární ulici, ve Mstišově a na Cínovci.
Ostatní dětská hřiště zůstávají otevřená se zkrácenou provozní dobou,
a to od 8:00 do 16:00 hodin.
Při pobytu na hřišti vás žádáme o dodržování aktuálně platných opatření
vydaných v souvislosti s výskytem koronaviru.
Bc. Lukáš Jačka, technický odbor MěÚ Dubí

SPOLEČNÝ ÚKLID V POZORCE
Děkujeme všem dobrovolníkům za účast na komunitním úklidu v Pozorce dne 19. listopadu. Ve svém volném čase se účastnili občané města Dubí i úředníci
Městského úřadu Dubí a pracovníci Květiny. Práce
šla všem od ruky a za tři hodiny pilné práce byly
naplněny všechny pytle. Kontejner zajištěný radnicí
přetékal za chvíli. Šestnáct dobrovolníků v rouškách
a rukavicích se soustředilo hlavně na místa, která
nemohou být pravidelně uklízena, neboť nejde
o plochy v majetku Města. Na akci mají velký podíl
někteří členové tzv. jádrové skupiny, tj. pracovní
skupina projektu na podporu komunitní sociální
práce. Nejen, že se sami zapojili, ale také informovali
dobrovolníky o možnosti zapojit se. Jim patří velký
dík, neboť by se akce bez nich nemohla uskutečnit.
Rychlý odvoz nahromaděného odpadu zajistila radnice, jakož i ochranné prostředky. Příkladem dobré
praxe jsme prokázali, že domov pro mnohé z nás nekončí za dveřmi vlastních příbytků. Za přípravný tým
všem zúčastněným děkují organizátoři: Město Dubí
a Květina, z. s. (Facebook: Společně v Dubí)
Mgr. Libor Kudrna
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Úklid neušel zájmu ani pozoreckých dětí; foto: J. Kašpar

O rychlý odvoz se postaraly technické služby najaté Městem; foto:
R. Kindl

Během dvou hodin byly naplněny desítky pytlů, toho, co nám v našich ulicích zanechává lidská lhostejnost; foto: L. Kudrna

NABÍDKA POMOCI
NABÍDKA POMOCI PŘI ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍCH ŽIVOTNÍCH POTŘEB
od 23. října 2020 do odvolání, a to pouze ve dnech - pondělí, středa a pátek
Město Dubí a MS ČČK NDP nabízí občanům města Dubí bezplatnou výpomoc v oblasti zajištění základních životních potřeb:
- zajištění nákupu potravin, drogerie, osobní hygieny apod.
- zajištění nákupu/vyzvednutí léků
Služba je určena osobám ve věku 70 let a více, popř. dalším osobám bez možnosti si výše uvedené služby zajistit vlastním způsobem.
Jak služba probíhá?
1) Osoba buď zašle na mobilní telefon č. 720 106 731 seznam věcí, které potřebuje koupit či obstarat anebo na toto číslo zavolá a domluví se s pracovníkem.
Dále uvede své jméno a adresu. Pracovník ČČK bude žadatele kontaktovat zpět.
2) Po domluvě zanechá žadatel na určeném místě (za dveřmi bytu apod.) a v určeném čase nákupní tašku+s obálkou
s finančním
Dále u finančního
ka dý pátek
p ed obnosem.
svatební sobotou
obnosu zanechá lístek, na kterém bude ještě písemně zaznamenána vložená částka a tento lístek bude žadatelem podepsán.
3) Pracovník zajistí nákup v nejbližším supermarketu, lékárně apod. a po tel. dohodě zanechá nákup s účtenkou a vrácenými penězi zpět na dohodnutém
místě u bytu žadatele.
Oddávající:
Pzn. Pracovník a žadatel by spolu neměli přicházet do styku. Pracovník bude vybaven ochrannými pomůckami.
Pracovník bude prokazovat kontrolu účtenek za nákupy Městu Dubí.

STROM VÁNOČNÍCH PŘÁNÍ...
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25..09.
233.10.
200.11.
111.12.

+ každ
dý páátek přeed svatební sobotou
+ +kakadýdýpátek
pátekppededsvatební
svatebnísobotou
sobotou
Oddávající:
j
Ing.
g Petr Pípal,
p , starosta
ta
Oddávající:
Oddávající:
PhDr. Ji
JJiřří Šiller,, místostarosta
Ing. Jiří Janeček, člen ZM Dubí

Oddáv

MALÉ VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ V POZORCE
Vánoce a advent jsou obdobím, kdy se zklidníme, tišíme hlas a snad nás i trochu méně štve to, co obvykle. Hlavně myslíme na své blízké! To, že letošní předvánoční těšení bude tak trochu jiné, všichni víme. Na počtu i formě předvánočních akcí v našem městě to bude velmi znát. Díky iniciativě lidí z Pozorky
budou mít obyvatelé Dubí malé překvapení nazvané „Vánoční strom přání v Pozorce“. Jde o symbolický akt soudržnosti lidí, kteří by si jinak vzájemně přáli
na ulicích „šťastné a veselé“. Letos to kvůli obavám z nákazy nejspíš nebude možné. Vánoční strom budou moci ozdobit nejen děti, ale i dospělí, vlastnoručně vyrobeným přáníčkem či ozdobou. Důležitým úkolem bude při zavěšování předmětu vzpomenout na své blízké, příbuzné, na sousedy, nebo na
okolí svého domova - a jim věnovat vřelou myšlenku, poděkování a třeba i onen obsah přání. Na ty, co vyrábět přání nechtějí či nemohou, pamatovali
iniciátoři akce připravenými závěsnými přáníčky z lehkého dřeva. Přáníčka Vám vydají pracovnice komunitního centra nebo též pracovnice informačního
centra na městském úřadě v Dubí v ul. Ruské či je mohou předat paní prodavačky v obchodě potravin u kapličky, kde také naleznete Vánoční strom
přání. Napsat tam své sdělení fixem bude hračka. Poté již zbývá jen udělat si procházku. Překvapením bude, že vánoční strom není jehličnatý. Až netypický vánoční strom v centru Pozorky najdete (a asi to nebude problém), šetrně na něj svá přání zavěste. Stromek bude připraven se začátkem adventu
a k danému účelu bude sloužit po celou dobu vánočního období. Tak si přijďte přát! Facebook: Společně v Dubí
Mgr. Libor Kudrna
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Z MŠ DUBÁNEK...
„Bezpečně s BESIPEM - Preventivně
s Divadlem VeTři“
Divadlo VeTři navštívilo v měsíci říjnu Mateřskou
školu Dubánek s preventivním programem„Doktor Prevence a neposedná Míša“, ve kterém se
i ty nejmenší děti zábavnou formou dozvěděly,
jak předcházet úrazům, nástrahám každodenního života, seznámily se se základy silničního
provozu, slušného chování, udržování pořádku
ve svém okolí a úctě ke zvířatům.
Děti byly do děje interaktivně zapojeny, měly
možnost si vše názorně vyzkoušet. Za snahu
a aktivitu získaly odměnu v podobě reflexních
pomůcek, které nám pomáhají zvýšit bezpečnost při pobytu venku, a diplom Bezpečně
s BESIPEM-Preventivně s Divadlem VeTři. Těšíme se
na další představení Divadla VeTři u nás ve školce.
Ivana Heyden, za kolektiv pedagogů MŠ Dubánek

Projekt Děti malují seniorům
Rok se s rokem sešel a na první říjnový den opět připadl Mezinárodní den seniorů. Letos však tíživá aktuální situace uzavřela většinu obyvatel v pokročilém
věku do bezpečí svých domovů, nad oslavami se nesla hrozba, proto se děti z Mateřské školy Dubánek rozhodly vnést klientům z Domova důchodců Na Výšině
v Dubí alespoň špetku radosti a odreagování. Namalovaly pro seniory pestrobarevné obrázky v podobě symbolů jednotlivých tříd, také naší mateřské školy
a 1. října je předaly zaměstnancům domova důchodců. Babičky a dědečkové očekávali předškoláčky na balkónech a vzájemně se „na dálku“ pozdravili. Přestože návštěva seniorů s dětmi neproběhla tváří v tvář, jistě se dětem podařilo na malou chvíli probudit ve všech přítomných hřejivý pocit naděje a vykouzlit jim
úsměv na tváři v těchto jinak „zamračených“ dnech. Všem přejeme pevné zdraví a těšíme se brzy na viděnou.
Alexandra Berkyová, za kolektiv MŠ Dubánek

BAREVNÝ PODZIM V MŠ MSTIŠOV...
Tak jako každý rok, i letos nabídl podzim dětem nespočet barviček, se kterými si mohly hrát. Prostřednictvím různých činností a her děti pozorovaly
měnící se přírodu. Snad nejvíce děti mají rády vycházky do blízké přírody, ať už do lesa nebo k rybníku. Sbírají listy všech různých tvarů, velikostí a barev,
hrají si s kaštany a žaludy, poznávají houby, staví „domečky“ pro hmyz v lese, pozorují zvířátka v oboře.
„Nabídka“ podzimní přírody podněcuje děti k tvořivosti a umožňuje jim zdokonalovat se v pracovních a výtvarných dovednostech. Z nasbíraných
přírodnin jsme si vyrobili svůj vlastní lesík, ježčí rodince jsme pořídili bodliny z kaštanových slupek a navlékáním javorových listů vznikly velké housenky, které nás vítají u vchodu do naší školky.
Při podzimních hrátkách samozřejmě nemohli chybět ani dráčci, kteří na nás vykoukli z pohádkových knížek a o kterých jsme se naučili básničku
a písničku. A právě díky básničce už děti vědí, na co se mohou těšit, až barevný podzim shodí ze stromů všechny listy.
Kolektiv MŠ Mstišov
„Padá listí zlaté, rudé, je ho plná zahrada.
A co potom padat bude, až to listí opadá?
Potom bude padat sníh, co je všude na větvích“…..
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Z MŠ KŘEMÍLEK...
Podzim U Křemílků
Fouká vítr, listí padá, podzim ten já mám moc ráda.
Září, říjen, listopad, podzim ten já mám moc rád.
I když na nás drak Koroňák začal opět útočit,
my se mu však statečně bráníme a i tak si v naší
školce užíváme barevnosti podzimu. Podzim září
všemi barvami a přináší nám spousty přírodního materiálu, kterého využíváme s dětmi nejen
ve třídě, ale také při pobytu venku. Ve třídě si
naše malé děti staví z kaštanů sluníčka, postavičky, různé geometrické tvary a nesmíme také
opomenout naší kamarádku, stonožku Božku.
Předškoláci poznávají listnaté a jehličnaté stromy a jejich plody, vytvářejí stromové skřítky
a vymýšlejí jim různá jména. Venku si pak užíváme podzimu při stavění mandal z přírodnin, vytvářením koster z kaštanových listů, určujeme velikosti listů
a hlavně překonáváme různé přírodní překážky.

Strašidýlko, strašidýlko, Emílek…
Touto písničkou a strašidýlkem Emílkem, který nás přivítal před vstupem do tříd, jsme zahájili naší ,,Hallowenskou párty“. V tento den si dali v naší
mateřské škole U Křemílka dostaveníčko duchové, strašidla, čarodějnice, dýně, kostry a různé další příšerky. Na všechny čekala velká zábava v podobě
soutěží, házení kruhů na čarodějnické klobouky, přenášení dýní na papírovém talířku, tanec s míči mezi čely. Samozřejmě nechyběla ani minidiskotéka
ve stylu strašidelných písní, vaření čarodějnického lektvaru s ochutnávkou a sladké odměny, které si děti odnesly domů. Hallowenskou párty jsme si
všichni náramně užili.
Kolektiv MŠ U Křemílka

PODZIM V MATEŘSKÉ ŠKOLE CIBULÁČEK
Podzimní období se v naší mateřské škole nese ve znamení barev, ovoce, zeleniny,
zvířátek ale i strašení. Každý rok jsme byli
zvyklí na různá divadla, výlety a dílničky, a to
společně s rodiči dětí. To bohužel v současné
době není možné a my se vše dětem snažíme
vynahradit zajímavým programem v rámci
podzimních témat. Děti si samy zahrály
divadelní představení pohádky O veliké řepě,
užily si halloweenské kostýmy, tvořily různé
výtvarné výrobky, učily se písničky i básničky.
Pravidelně také vyrážíme na procházky do
přírody. Podzimní příroda poskytuje hodně
podnětů k učení a poznávání. Během vycházek děti pozorují měnící se přírodu a uvědomují si její zákonitosti, učí se chápat, že jsme
její součástí a musíme ji chránit. Děti pozorují zbarvující se listí, učí se rozlišovat různé
stromy i jejich plody. Dozvídají se o tom, jak
se zvířátka připravují na zimu, kteří ptáci odlétají do teplých krajin a další zajímavé věci.
A protože zima už pomalu ťuká na dveře
a děti se již teď těší na nejkrásnější svátky
v roce, doufáme, že si je všichni spolu užijeme v klidu a pohodě.
Kolektiv MŠ Cibuláček
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NOTEBOOK UŽ NAŠEL SVOJI VÝHERKYNI...
Každý z nás, pokud je to jakkoli možné, se v této nelehké době snaží pomáhat, stejně jako jedna soukromá firma, která se rozhodla pomoci dětem při
distanční výuce, a vyhlásila soutěž o zcela nové notebooky. Mohl se přihlásit kdokoli, kdo nemá možnosti či požadované množství funkční techniky
potřebné k on-line výuce. Z toho důvodu jsem do soutěže přihlásila dvě dívky ze 4. B. O každé z nich jsem napsala krátký medailonek a odůvodnění, proč
zrovna ona by se měla stát vítězkou. A ejhle! V prvním kolem losování se štěstí usmálo na Justýnku, která se již raduje ze svého nového notebooku. Další
dívka postoupila do druhého kola, které se uskuteční na konci listopadu. Stále nic nevzdáváme a všichni moc držíme palečky.
Mgr. Eva Šístková, ZŠ Dubí 1

VÝROBA DRAKŮ
Letos s námi babí léto zůstalo hodně dlouho, ale i tak je potřeba připravit se na příchod podzimu. S dětmi jsme proto vyrobily draky. Děti dostaly čtvrtku
již ve tvaru draka a úkol, aby ji vybarvily podzimními barvami. Úkolu se zhostily na jedničku, draky krásně nabarvily a zvládly i nalepit oči. Z krepového
papíru nastříhaly proužky, které připevnily jako ocas draka. Všichni draci se všem moc líbili a teď už zbývá jen čekat na příznivé počasí, abychom
vyzkoušeli dračí letové schopnosti.
Hanka Šírová a Lucie Kloučková, 2. odd. ŠD ZŠ Dubí 2

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ NA ZŠ DUBÍ 2
Na prvním stupni ZŠ Dubí 2 proběhla tradiční výtvarná soutěž, tentokrát
na téma Příroda, les a zvířata, která tam žijí. Jsem ráda, že se soutěže zúčastnilo tolik žáků. Děti pracovaly s velkým nasazením a chutí. Měly za
úkol vytvořit obrázek volnou technikou na dané téma. Mohly pracovat
doma a obrázek potom přinesly do školy. Nakonec byly oceněny všechny
děti, protože výtvarné práce byly výborné. Dostaly od paní ředitelky
Mgr. Soni Kosové velkou pochvalu a čokoládu. Jsem moc
ráda, že se děti účastní těchto soutěží. Myslím si, že děti vždy
při těchto činnostech rozkvetou a dostanou motivaci k další
práci.
Dana Galyášová, asistentka pedagoga
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NÁVRAT NAŠICH PRVŇÁČKŮ A DRUHÁČKŮ...
Naši nejmenší žáčkové se opět vrátili do školních lavic. Všichni zajásali, protože se již těšili na osobní setkání.
Děti se během uzavření škol učily na online hodinách a vypracovávaly domácí úkoly. Nejvýznamnější však stále zůstává osobní přítomnost dětí ve škole,
kdy se vidí s paní učitelkou a s kamarády, mohou si o přestávkách popovídat, mohou bezprostředně vyřešit nějaký učební problém, paní učitelka se těší
z dětských pokroků, může poradit a povzbudit. Děti mohou spolupracovat při plnění různých úkolů, a to při distanční výuce přes monitor jde hůře.
Online hodiny nabízí jistou formu osobního kontaktu, který je také vítaný a který předkládá zase novou formu spolupráce pedagoga a žáků a žáků
navzájem. Přinášejí nová seznámení se s počítačovými technologiemi a zdokonalují IT dovednosti všech. Pedagogové naší školy se v tomto ohledu stále
sebevzdělávají prostřednictvím webinářů.
Přesto jsme velice rádi, že se již první žáčci vrátili do škol, protože osobní sociální kontakt je prostě k nezaplacení.
Na dětičky čekalo nejen nové učivo, ale především opakování učiva staršího například formou únikové hry, kterou si pro děti z 1. B připravila jejich paní
třídní učitelka. Ostatní dětičky také opakovaly učivo řadou nejrůznějších zábavných her.
Děti ostatních ročníků zatím zůstávají doma a stále se vzdělávají prostřednictvím online hodin, které i nadále probíhají.
Již nyní se těšíme na všechny děti a doufáme, že nám zdravotní situace v ČR návrat dětí do škol umožní co nejrychleji.
Přejeme všem mnoho zdraví!
Za ZŠ Dubí 2 Mgr. Lucie Tuháčková

ONLINE VÝUKA SE ZASE HLÁSÍ...
Ani jsme se spolu pořádně neohřáli ve školních
lavicích a je zde opět distanční výuka. Tentokrát
ale zcela jiná než během první vlny pandemie.
Nebyli jsme tak zaskočeni a plně se na druhou
vlnu připravili. Jak učitelé, tak i žáci. Během zářijových dní se všichni pedagogové naší školy
vzdělávali v programu Microsoft Teams, aby se
byli schopni se svými žáky spojit online. Dále byli
všichni učitelé vybaveni nejnovější technikou,
aby spojení s dětmi bylo co nejsnazší.
Kromě notebooků, ultrabooků či tabletů jsme
dostali další nejrůznější vybavení: sluchátka,
flipcharty aj., aby naše online výuka byla poskytována v co nejlepší kvalitě, všechna naše přání
byla vyslyšena, za což děkujeme vedení školy,
v kterém máme velkou podporu. Dále jsme
během zářijových dní s dětmi natrénovali online přihlášení do „Teamsů“ a společně čekali, kdy tyto znalosti a dovednosti budeme moci využít.
A nastala středa 14. října, kdy většina škol v celé České republice přešla opět na distanční výuku.
Žáci druhého stupně naší školy mají každý den maximálně čtyři online vyučovací bloky (půl hodiny
výuka a čtvrt hodiny přestávka). Důraz klademe zejména na hlavní předměty (matematika, čeština,
cizí jazyky) a posléze vždy jednu hodinu dalším vybraným předmětům. Dále u nás funguje také online doučování či intervence. Učitelé se spojují dle připravených rozvrhů se třídami a docházka je
téměř 100%, z čehož máme velikou radost. Někdy jsou hodiny tak povedené, že si připadáme jako
při běžném vyučování. Zaznívají jazykové projevy, jazykolamy, zkoušíme různé únikové hry v rámci
opakování učiva. Děti prezentují své práce, znalosti z online výuky ověřujeme v aplikaci Microsoft
Forms. V rámci matematiky využíváme Whiteboard, naše šikovné angličtinářky kromě her zaměřených na rozvoj slovní zásoby pracují s moderní technologií www.quizlet.com či www.padlet.com, které mohou využít i ti, kteří naši školu nenavštěvují.
Myslím, že mohu mluvit za všechny pedagogy druhého stupně a poděkovat našim žákům a rodičům, kteří zodpovědně přistupují k distanční výuce.
Moc si toho vážíme. A i když nejsou všechny hodiny určitě dokonalé (technika někdy zlobí nás i děti), snažíme se ze všech sil, abychom společně tuto
nelehkou dobu přečkali a online výuku zvládli s úsměvem na tváři a dobrou náladou.
Snad již brzy zase v lavicích!
Za pedagogický sbor druhého stupně ZŠ Dubí 1 Mgr. Adéla Hufová
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„POOTEVŘENÍ DVEŘÍ“ V DUBSKÉ ZUŠ...
Než jsme se ohlédli, už je tu zase konec listopadu. Jak jsem již psala v minulém
příspěvku – i v době, kdy jsme neměli povolený přístup žáků do budovy školy,
jsme dělali vše proto, aby výuka probíhala v co nejlepší možné formě. A myslím,
že se to dařilo dobře. Děti i pedagogové již byli poučeni z jarního období, a tudíž
i mnohem lépe technicky vybaveni – a to jak po stránce vlastnictví potřebných
přístrojů, tak po stránce umění s nimi zacházet. Musím vyjádřit poděkování
všem učitelům, kteří se snažili hodiny „šít na míru“ každému jednomu ze svých
svěřenců a často využívali hned několik způsobů výuky na dálku současně.
Zároveň patří poděkování všem žákům a rodičům, kteří poskytovali potřebné
zázemí, a umožnili tak plynulý způsob výuky. Od konce listopadu můžeme
opět učit alespoň individuální výuky (jeden na jednoho). Všichni se na to velmi
těšili a moc si to užíváme – i když samozřejmě při dodržení všech potřebných
opatření. Sice s rouškou, ale zase spolu – pro muzicírování je to rozhodně
příjemnější. Ani v době, kdy výuka probíhala distančně, nebylo v hudebce
mrtvo. Když už nemohla probíhat vystoupení, dali jsme se do zvelebování
prostředí školy, aby bylo pro všechny příjemnější. V několika učebnách přibyl
nový nábytek (starý sloužil statečně, ale mnohdy již 40 i více let..) a stále ještě
probíhají práce v sále – broušení, malování, výměna opony... V přízemí dále pokračují práce na rekonstrukci prostor, které nám Město Dubí svěřilo do užívání a také
financuje a zajišťuje celou akci. Vznikají zde nové učebny pro bicí a výtvarnou výchovu. Tím se provozu celé školy velmi uleví, bubeníci budou moct vyhrávat dole
ve své akusticky izolované třídě, výtvarníci získají krásný, velký prostor pro své tvoření i pomůcky a materiály a k tomu ještě malou keramickou dílnu. Uvolní se také
jedna místnost pro sklad. Jsme moc rádi, že i v této obtížné době rekonstrukce probíhá a už sed těšíme, až vás budeme moci v naší vylepšené škole uvítat. Tak se
držme a kéž nám alespoň ten současný, poněkud „pootevřený“, stav vydrží a přejde v otevření úplné.
Zuzana Ladová, ředitelka ZUŠ Dubí

Z GYMNÁZIA J. A. KOMENSKÉHO...
Distanční výuka trochu jinak
„Zoom Meeting, Pasccode, Personal Room, Meetin Templates, Webinars
a jiné již známé pojmy se nám dostaly pod kůži v období jarního uzavření
školy z důvodu situace COVID-19. Podzim nám je v rámci distanční výuky
přivál zpět s novou výzvou: “Když znovu, tak lépe a zajímavěji.“ V rozvrhu jednotlivých tříd jsme stanovili pevné online hodiny v jednotlivých předmětech,
prostor nechali i pro ty mimořádné, neplánované. Nezapomněli jsme ani
na online třídnické hodiny, kde byly pravidelně vyhodnocovány úspěchy
a karamboly z každého týdne. Studentům byly nabídnuty nad rámec
vyučování online konzultace s jednotlivými pedagogy. Pro zpestření distanční
výuky jsme začali využívat možnosti skupinového vyučování prostřednictvím
„zoom místností“, interaktivní tabule v této aplikaci, online tvorbu a opravování pracovních listů, testování formou kvízu, tvorbu výukových her, online
prezentace i se širokou možností reakce publika, online tvorbu komiksu aj.
A o zábavu bylo postaráno. Rozjely se i společné třídní i mezitřídní online
projekty. Přestože nám virtuální svět a technika v distančním vzdělávání nabízí
úžasné možnosti, všichni se těšíme na společné setkání tváří v tvář ve škole.
Mgr. Bc. Jaroslava Turková, Gymnázium Dubí

Samet v distancu
V loňském roce proběhlo připomínání 17. listopadu na naší škole
ve velkém stylu. Na „TÝDEN TOTALITY“ budou mnozí z žáků i učitelů
vzpomínat ještě dlouho, opravdu jsme si to užili.
Letošní oslavy byly všude tak trochu distanční a online. I nám se zdálo
důležité, přes momentální nestandardní situaci, o listopadových
událostech se studenty mluvit. Hodnoty 17. listopadu, téma svobody
a demokracie, to vše bylo předmětem hodin společenských věd, dějepisu,
literatury i angličtiny. Žáci si zahráli interaktivní hru České televize "Akce
svoboda". Potížisté a rebelové při pobytu ve vězení trénovali chytání
brambor, zároveň si však všichni odnesli zajímavé informace a rozhodně
se pobavili.
Mezi naše listopadové aktivity patří také online workshop studentů
Karlovy univerzity „Feel the (hi)story – 17. Listopad 1989“. Jedná se o další
aktivitu v rámci dlouhodobé spolupráce na projektu „Stužák“ (studenti
žákům). Žáci vyššího stupně gymnázia během workshopu ve skupinách
analyzovali příčiny pádu komunistického režimu v roce 1989, zapojili se
do interaktivního hlasování, živě diskutovali a rozhodně ocenili zpestření
distanční výuky.
V rámci distanční výuky pracují naši žáci s dobovými texty, ale
i s dalšími materiály týkajícími se svobody a demokracie. Vyvrcholením
listopadového dění by měla být krátká videa varující před totalitou z dílny
oktávy.
Mgr. Eliška Takáčová, Gymnázium Dubí
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Skupinová práce online byla pro studenty i učitele na Gymnáziu Dubí výzvou
Studenti septimy a oktávy místního gymnázia si poprvé vyzkoušeli
distanční skupinovou práci formou problémového vyučování. Každá
skupina dostala zadaný úkol a přesné pokyny, co musí splnit. Všichni
členové týmu pracovali ve sdíleném dokumentu. Jejich práce byla
pravidelně komentována a připomínkována vyučující. Dále museli využívat
různé webové nástroje, aby vytvořili pojmové mapy (www.bubble.
us), pracovali s hudbou i videem, museli si zvolit kanál, prostřednictvím
kterého probíhala skupinová komunikace. Závěrečným úkolem byla
realizace online hodiny, ve které žáci prezentovali výsledky své práce.
Většina studentů se při zadání úkolu skupinové práce obávala. Byla
před nimi spousta otázek a neznámých. Museli se naučit používat nové
nástroje, spoléhat se jeden na druhého, komunikovat v nově nastavených
podmínkách, prezentovat své dílo online. Mohlo by se zdát, že výše
uvedené je pro mladou generaci hračkou. Omyl. Prvotní reakce na zadání
úkolu byly spíše negativní, převažovaly obavy a nejistota. Výsledek byl však vynikající. Žáci našli způsob, jak spolupracovat. Důležitá byla možnost
pravidelných online konzultací s vyučující, v případě potřeby i akutních konzultací po telefonu. Za velkou výhodu považujeme i skutečnost, že se
prostřednictvím skupinové práce podařilo zapojit i studenty, kteří se jinak distanční výuky příliš aktivně neúčastní. Žákům se rozhodně vyplatilo opustit
svou komfortní zónu a pustit se do něčeho neznámého, jak dokládají níže uvedené úryvky ze závěrečného sebehodnocení.
Práce ve skupině mě příjemně překvapila. Netušila jsem, že to půjde tak hladce. Myslím si, že jsme pracovali usilovně. Kvůli předešlým zkušenostem (se skupinovou
prací) jsem byla trochu skeptická. Domnívala jsem se, že opět všechna práce zůstane na mně. Opravdu jsem se šeredně spletla! Všechny jsme pracovaly jako jeden tým.
Studentka Sára S., oktáva
Co se týče hodnocení mé role, myslím si, že jsem se do tohoto projektu položila moc dobře. Moc mě to bavilo. Byla jsem v roli toho, kdo skupinu vedl, a nakonec vše dopadlo,
jak mělo, už chybí jenom rozdělit práci k prezentaci. Co se týče hodnocení skupiny, tam byly ze začátku trochu potíže, ale pak vše klapalo skvěle, všichni jsme pracovali
a konzultovali. Ještě bych k hodnocení chtěla dodat, že projekt mě hrozně bavil, bylo to něco nového a opravdu moc super.
Studentka Nikola S., oktáva
Tento projekt je něco, co alespoň trochu zpříjemnilo naši nepříjemnou situaci. Přeci jenom bychom měli všichni uznat, že když pracujeme samostatně, není to vždy
jednoduché a nevíme si rady. Ve skupinovém projektu vidím jako pozitivní to, že se sejde víc hlav, víc vědomostí, víc názorů a tím pádem je i větší šance na úspěch. Já měla to
štěstí, že jsem byla ve skupině s lidmi, se kterými si rozumím a pracuji i při normální výuce. Nemůžu si proto stěžovat. Po každém Vašem zadání jsme se domluvili a rozdělili
práci. Už jen kvůli tomu si myslím, že zásluhy na konečném výsledku máme opravdu všichni. Myslím, že jsme neměli ani jeden problém, který by snad nešel rychle vyřešit.
Je jasné, že každý z nás se něco nového naučil, ať už pracovat v nových programech nebo jinak hledat informace. Jednu věc jsme se ale určitě naučili všichni, a to pracovat
ve skupině online. Myslím, že z Vaší strany to bylo to nejlepší, co jste v dané situaci mohla vůbec vymyslet.
Studentka Veronika K., oktáva
Mgr. Eliška Takáčová, Gymnázium Dubí

DUBSKÝ KLUB LEONIDAS
I přes koronavirovou pandemii se představili čeští muaythai zápasníci na světové akci. V termínu od 1. října do 10. listopadu se uskutečnilo Virtuální
mistrovství světa IFMA 2020, do kterého se zapojilo osmnáct členů České Muaythai Asociace. Šest z nich se radovalo ze zisku medaile. Za Leonidas
gym Dubí to byli Karel Franc, Tomáš Barták, Milan Gašperec a Nicol Černá. Účastníci virtuálního světového šampionátu v době celosvětové pandemie
Covid-19 předvedli doma či v tělocvičně před kamerou své výkony a poté kvalifikovaní rozhodčí IFMA jejich představení zhodnotili. Akce nabídla
hned čtyři soutěžní kategorie, a to tradiční tanec WAI KRU, stínování neboli SHADOW BOX, MAX FIT a AERO FIT. Mezi osmnácti českými zástupci se představily třeba také bronzové medailistky z loňského mistrovství světa v Bangkoku, Karolína Klusová a Viktorie Bulínová, představil se též
republikový šampion Ondřej Malina. Z řad mládeže to byli Tobiáš Barták, Tomáš Barták, Ema Cardová. Medaile nakonec získalo šest českých
bojovníků. V disciplíně Max Fit ovládla svou věkovou kategorii Aneta Kadlecová, Nicol Černá (Leonidas gym Dubí) a Lucie Neaguová se těšily ze stříbra
a na třetím místě se umístila Veronika Nováková. Výkon v disciplíně Shadow box zajistil bronzové medaile Milanu Gašperecovi (Leonidas gym Dubí)
a Tobiáši Bartákovi. České zástupce připravili na světový šampionát reprezentační trenéři Ladislav Horejš (Leonidas gym Dubí), Michal Novák, Jiří
Apeltauer a Martin Vaňka. Za Českou Muaythai Asociaci se do jedinečného mezinárodního projektu rovněž zapojila Věra Korbášová, která bodovala
jednotlivá klání soutěžících. Medailistky Nicol Černá (Leonidas gym), Aneta Kadlecová a Veronika Nováková se probojovaly na Virtuální festival mládeže UTS, který odstartoval v pátek 20. listopadu. Do organizace festivalu se zapojilo přes sedmdesát sportovních organizací, které zajistily svým
sportovcům připojení k internetu.
Poděkování patří všem co nás podporují: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR, Ústecký kraj, NSA, Statutární město Teplice, Města Dubí,
Osek, Krupka, Obce Proboštov a Novosedlice. Za podporu poděkování rovněž patří všem soukromým subjektům.
Pavel Šťastný, Press manager C.M.T.A.
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DUBÍ NEZNÁMÉ XXXIV - DROBNÉ PAMÁTKY V DRAHŮNKÁCH A OKOLÍ
Drahůnky jsou nejmenší městskou částí,
ale dříve se jednalo o samostatnou
zemědělskou obec, v které panoval čilý
ruch. Šťastné i tragické události již odedávna
připomínala řada drobných památek nejen
přímo v obci, ale i blízkém okolí. Některé
se dochovaly, ale naprostá většina již na
svých místech není, nebo zanikla po odsunu
německých obyvatel, ztrátě paměti místa
a devastaci obce vlivem těžby uhlí.
Začněme těmi méně veselými příběhy.
Několik drobných památek totiž připomíná
vraždy, které se v Drahůnkách udály
již v dávných dobách. V minulosti je
připomínaly tzv. smírčí kameny, které byly
stavěny na místech, kde k danému činu
došlo. Vyrytý symbol často připomíná
i způsob vraždy. Vztyčení takového kříže
bylo spolu s odškodněním jedním z výsledků
Smírčí kříž z roku 1594
Smírčí kříž s reliéfem meče
uzavření smírčí smlouvy mezi viníkem Kříž s mečem - původní podoba
a pozůstalými, kterým viník odčiňoval spáchanýý zločin.
l či TTakový
k ý kříž
křííž byl
kř
b l symbolem naplňování tehdejšího práva, smíření a odpouštění. Do Drahůnek
jsou často umisťovány dva smírčí kameny. Asi metr vysoký kříž z roku 1594 stával při silnici na Krupku a nese nápis: “ A+D 1594 4. APRIL.” O vraždě, ke
které 4. dubna došlo téhož roku, se zřejmě již nic nedozvíme. Kříž, respektive jeho poničené torzo je dnes uložené ve sbírkách Regionálního muzea
v Teplicích. Do Drahůnek bývá řazen i smírčí kříž s rytinou meče, který se dnes nachází v atriu Regionálního muzea v Teplicích.
Přesuňme se nyní do 17. století. V té době vedlo v lesích mnoho úvozových cest. Některé jsou dnes více zachovalé, některé méně. Jedna taková úvozová
cesta se dochovala nedaleko Barváře, pod Židovským vrchem, a spojovala obce na české a německé straně Krušných hor. Dne 29. října 1685 se po staré
obchodní stezce vracel z teplických trhů obchodník Kryštof Neuber. Údajně se ještě cestou zastavil v běhánském hostinci, ale do rodného Lauensteinu
už nedojel. Když už byl skoro na vrcholu stoupání úvozové cesty pod Židovským vrchem, přepadl ho s vidinou zisku jeho
bratr a zavraždil. Peníze nenašel, protože byly schovány v koňském chomoutu a kůň i s povozem mu utekl. Kůň uháněl až
do Lauensteinu. Paní Neuberová znala skrýše svého muže, a tak se peníze dostaly až na místo určení. Vrah byl dopaden,
usvědčen a skončil na šibenici. Lidé na místě smutné události postavili plochý kámen s nápisem "Anno 1685 den
29 October wurde allhier Christoph Neuber von Lauenstein erbärmlich ermordet" (Roku 1685, 29. října byl zde
Kryštof Neuber z Lauensteinu bídně zavražděn). Přístup k místu postupně zarostl a o místu vědělo jen pár lidí.
Později byl dokonce rozlomen, ale naštěstí ho okolo roku 2000 opravil pan Gustav Rak z Drahůnek.
V obci nikdy nestávala kaple, ale v roce 1751 si místní na návsi postavili zvoničku, která byla později poničena,
a tak ji na konci 19. století nahradila zvonička na nově postavené škole. Bohužel ani ta neměla dlouhého trvání,
protože již za první světové války byl zvon zrekvírován. U silnice u dnešního č.p. 126, stával ve stínu dnes již
neexistujících mohutných lip křížek z roku 1862, jehož podstavec zachránil historik, pedagog a místní patriot
Martin Rak. Další křížek stával na jižní části obce, kterou pohltila těžba uhlí. S pobožností místních byl spjatý
i obrázkový buk sv. Jana Nepomuckého (Johannisbuche) na lesní cestě u Modlanského potoka mezi Barvářem a Přítkovem.
ny Ma
Mari
rie.
e.
Na vrchu zvaném Malst u Přítkova se dochovaly zbytky poutní cesty, na jejímž začátku býval dub s obrázkem Panny
Marie.
Poutníci od něj po tzv. Zig Zag Weg stoupali na vrchol a pokračovali dále až do Bohosudova.
Dnešní stav kříže z roku 1594
Při cestě se nacházel dokonce i přírodní oltář. Doufejme, že se některé zaniklé památky podaří
opět do Drahůnek navrátit.
Ing. Jiří Kašpar
Fotografie: archiv autora a Lubomíra Kudělky

Historický snimek Mordsteinu
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Mordstein

Johannisbuche

OZNÁMENÍ SPRÁVY HŘBITOVA V NOVOSEDLICÍCH
Vážení občané,
správa hřbitova v Novosedlicích mne požádala o předání následující informace ve vztahu vstupu na hřbitov o Štědrém dnu,
kdy bude hřbitov otevřen až do 20:00 hodin.
Jiří Šiller

INZERCE

VZPOMÍNKA

Dne 11. prosince tomu
jsou 3 roky, co nás navždy
opustil bratr, švagr, strýc,
pan Karel Myšička
z Dubí.
S bolestí v srdci
vzpomínáme.
Sestra Zdeňka s rodinou,
bratr Vašek s rodinou
a ostatní příbuzní

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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SLOVO PANA FARÁŘE
Milí přátelé, drazí bratři a drahé sestry,
dovolte mi, abych vás i v této nelehké, koronavirové době všechny
pozdravil a popřál Vám požehnané vánoční svátky a zcela určitě pokojný,
tedy šťastný nový rok 2021. Pamatujme, že ne všechny události, které se
kolem nás v těchto měsících dějí, jsou v plné kompetenci řešení „mocí“
člověka. Možná je na čase si více uvědomit, že jsme jen omezení lidé, jež
si mají více vážit jeden druhého v souvislosti pokorného náhledu na život
v celém jeho měřítku. I z tohoto důvodu „opět“ přichází o Vánocích mezi
nás novorozené Dítě, aby nám zvěstovalo radostnou zprávu, tj. pravý
důvod naší lidské existence otevírající horizont věčného života.
Pokud bude doba klidná, tak vánoční bohoslužby, a to včetně možnosti
odebírání Betlémského světla budou tak, jak jsme v našich farnostech
z minulých let zvyklí.
S pozdravem a požehnáním
Váš P. Patrik Maturkanič
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