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leden 2016
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
poprvé v novém roce 2016 mám možnost Vás pozdravit na stránkách Dubského zpravodaje a popřát Vám
do následujících dvanácti měsíců především dobré
zdraví, pohodu a spokojenost.
Loňský rok jsme v našem městě prožili bez jakýchkoliv
výrazných výkyvů, které by jeho chod v negativním slova smyslu nějak ovlivnily. Velmi si vážím vstřícné pracovní atmosféry, která ovládá jednání zastupitelů v našem
městě, a proto chci všem zastupitelkám a zastupitelům
na prahu nového roku za toto poděkovat. I když nemáme vždy zcela stejné pohledy na projednávané věci, tak
je velkým kladem a přínosem rozumná a smysluplná
diskuse, protože všichni máme na mysli jediný cíl, kterým je prosperita města Dubí. Jsem přesvědčen, že nám
všem záleží na tom, abychom všemi svými silami se
snažili vytvořit město takové, aby se nám zde dobře žilo
a aby se rozvíjelo tím směrem, na němž najdeme shodu.
Stejné poděkování patří rovněž všem zaměstnancům
Městského úřadu, kteří řeší ve vztahu k Vám, občanům našeho města, nejrůznější podněty a připravují
podklady pro projednání a následné rozhodnutí ať už
Radě města Dubí či jeho Zastupitelstvu.
 Minulý měsíc se konala schůze jak Rady města,
tak jeho Zastupitelstva. Bezesporu nejvýraznějším bodem, který na svém programu měli zastupitelé, bylo
projednání návrhu Rozpočtu města Dubí na rok 2016,
který jsme následně schválili 17 hlasy všech přítomných zastupitelů, za což jim patří mé poděkování.
Rozpočet je základním dokumentem, jímž se v průběhu celého roku řídí chod města a na jehož základě
se plánují a připravují nejrůznější investiční akce, které jsou jím finančně zabezpečeny. Pro rok 2016 jsme
schválili rozpočet schodkový, který bude financován
z úspor minulých let. Chci na tomto místě všechny
ujistit, že tyto finanční prostředky budou použity
v investiční činnosti a v žádném případě se nestanou
záležitostí spotřeby. Prioritou pro tento kalendářní
rok zůstává vybudování kanalizace v městské části
Běhánky, o čemž jsem již podrobně informoval. Rozpočet města je veřejně přístupný dokument a každý,
kdo se s ním chce v té nejpodrobnější položkové podobě seznámit, může tak kdykoliv učinit na webových
stránkách našeho města, kde je každému k dispozici.
Poděkování patří všem, kteří se na přípravě rozpočtu
podíleli, ale především paní vedoucí finančního odboru za jeho velmi přehledné sestavení.
Kromě tohoto nejzásadnějšího bodu jsme na schůzi
Zastupitelstva rovněž projednali a přijali rozhodnutí
k nejrůznějším majetko-právním záležitostem, vrátili jsme k avizovanému bodu týkajícího se zápůjček
z Fondu rozvoje bydlení, kdy jsme projednali a následně schválili zrevidovaná pravidla pro čerpání zápůjček
z tohoto fondu. Podrobnější informace přináší v tomto vydání Zpravodaje finanční odbor.
Svou schůzi minulý měsíc rovněž měla Rada města,
kde jsme se jako vždy kromě doporučujících stanovisek zastupitelům či nejrůznějších rozhodnutí v oblasti majetko-právní vrátili k našemu rozhodnutí ze
dne 3. února loňského roku. Tehdy jsme nesouhlasili
se zamezením vjezdu do areálu někdejšího parkoviště vozů TIR na Cínovci. Čas nám však ukázal, že naše
tehdejší rozhodnutí si vyžaduje revizi, protože tento
areál začal přitahovat stále více a více příznivců pro
nácvik smyků a různého předvádění se upravenými
vozy. Jelikož se nejednalo pouze o denní dobu, nýbrž
i večerní, docházely stížnosti obyvatel této naší městské části na rušení klidu. Některá vozidla vyjížděla
z tohoto areálu někdejšího parkoviště na „předváděcí“ jízdy prakticky do katastru celého Cínovce, čímž
začalo docházet k ohrožení bezpečnosti silničního
provozu. Alarmující rovněž byl fakt, že se nejednalo
o místní řidiče, ale při hlídkové činnosti byla městskou
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policií rovněž zaznamenána vozidla jak z Ústecka,
tak i Litoměřicka. Areál je dnes již provizorně uzavřen,
jsou osazeny zákazové dopravní značky a v dohledné
době budou nainstalovány závory zamezující vjezdu.
Pokud by však i nadále docházelo k porušování tohoto
zákazu, neváhejte a kontaktujte služebnu Městské policie Dubí, kdy službu konající hlídka zjedná nápravu.
 Hned ve svém prvním letošním příspěvku se chci
s Vámi podělit o nešvar, který – jak předpokládám –
netrápí pouze mě. Mám totiž na mysli nepořádek
v bezprostřední blízkosti zahrádkářských kolonií i jednotlivých zahrádek. Někteří zahrádkáři totiž o své zahrádky pečují přepečlivě, ale již je nezajímá jejich bezprostřední sousedství či okolí. Někteří si nedělají příliš
starosti kam s odpadem, který vzniká ať už při úklidu
či nějakém zvelebení jejich zahrádky a zakládají tak
nelegální skládky. Ty nelze donekonečna po takových
nepořádnících na náklady města uklízet. K tomu účelu
jsme zřídili sběrný dvůr, kam mohou občané města
Dubí odpad bezplatně odkládat. Zarážející je ovšem
i taková ta „falešná solidarita“, kdy sousedé takového nepořádníka o něm vědí, dokonce i neoficiálně
řeknou, o koho se jedná, ovšem s dovětkem, že vše
říkají pouze soukromě a že nikomu jmenovat nikoho
nebudou. Takto se nám jen stěží podaří udržet v zahrádkářských koloniích pořádek, a pokud nezačneme
každý sám u sebe, nebudeme úspěšní. Nezbyde proto
než počínání takových nepořádníků zaznamenat mobilními monitorovacími prostředky a poté je vyzvat
k vysvětlení jejich počínání před přestupkovou komisi.
 Vzhledem k faktu, že i v našem městě je mnoho
příznivců rybaření, tak bych rád informoval o situaci
kolem problémů přístupu do rybářských revírů
ČSM. Zde byl tolerován dlouhodobě přístup k těmto
vodám i přesto, že byl porušován zákon. Revíry ČSM
totiž leží na lesních pozemcích a je k nim přístup pouze po lesních cestách a podle zákona je do lesa vjezd
možný pouze na vydané povolení příslušným lesním
správcem. V průběhu času došlo k omezení vjezdu zákazovou značkou na komunikaci za STK ve Mstišově
a osazením závorou z důvodu snahy zamezení vzniku
černých skládek a zamezení vjezdu vozidel zákazníků
prostitutek. S ČRS MO Teplice byla sjednána dohoda,
že klíče od závory budou vydávat oni a povolení ke
vjezdu bude potvrzovat Městský úřad Dubí. To také
asi dva roky fungovalo, ale objevil se jiný problém.
Za tuto dobu bylo vydáno více než 1500 povolenek ke
vjezdu a začaly stížnosti majitelů zahrad u této komunikace, že tato komunikace je ve špatném stavu díky
velké frekvenci rybářů a také, že někteří řidiči, hlavně
ti s terénními auty, zde jezdí velice rychle a v letních
suchých dnech zde víří velké množství prachu. Také
se zde objevil požadavek opravy této komunikace.
To je však nemyslitelné, abychom investovali do cesty kolem zahrádkářské kolonie a mnohem důležitější komunikace byly ve špatném stavu. Proto jsme se
rozhodli tuto cestu za zahrádkářskou kolonií uzavřít
pevnou překážkou a nadále ji využívat pouze pro účely dopravní obsluhy přilehlých zahrad. S podnikem
Lesy ČR s. p. jsme začali jednat o možnosti vstupu do
tohoto území a tím i k rybářským revírům ČSM cestou
z náměstí Svobody ve Mstišově. V tomto případě by
řešili případné vydávání povolení ke vjezdu pracovníci Lesní správy Litvínov a ti si náhle uvědomili, že to
nebude tak jednoduché, protože to, že někdo chce
jet autem na ryby, není zákonný důvod pro vydání
povolení pro vjezd do lesa. A na tom se vše zadrhlo.
Celá věc ze strany ČRS MO Teplice je prezentována
tak, že Město Dubí chce dělat problémy rybářům,
ale to není pravda. Město chce pouze uchránit svoji
nezpevněnou komunikaci před nadměrným provozem a majitele zahrad před prachem od projíždějících
aut, kteří si na své zahrádky přijdou odpočinout. Také

jsme určili novou komunikaci pro přístup do revíru
ČSM a tato je zpevněná. Navíc jsme deklarovali, že
upravíme prostor pro možnost bezpečného parkování vozidel rybářů. Ještě je třeba říci, že ze mstišovkého
náměstí k vodě je to cca 400 metrů a to je pro některé
rybáře „nepřekonatelná“ vzdálenost. Je pravdou, že
v dnešní době nám populace zlenivěla a někteří rybáři by snad ty ryby i „zajeli“ a stojí svými vozidly přímo
u vody a chytají ryby téměř ze svého auta. V současné
době je připravována dohoda s Lesní správou Litvínov
o stanovení podmínek pro přístup do rybářských revírů ČSM a tyto podmínky jsou pouze v kompetenci
podniku Lesy ČR s. p. a nikoliv Města Dubí. Zatím se
jedná o vydávání povolení ke vjezdu pro invalidní důchodce, starobní důchodce a držitele průkazu ZTP. Jak
celé řízení dopadne, však není dosud jasné. Doufám,
že touto jasnou informací jsem srozumitelně vysvětlil
celou situaci kolem přístupu vozidel do rybářských revírů ČSM, aby se nešířily různé fámy a nesmysly.
 Tento měsíc je tomu již rok, co vstoupil v platnost
nový koncept dopravní obslužnosti, kterou našemu
městu zajišťuje Ústecký kraj. Nevím, jak po dvanácti
měsících jednotlivé vedení linek i jejich jízdní řády
s odstupem tohoto času hodnotíte Vy, jaké zkušenosti Vám tato radikální změna přinesla. Já mohu jen
s politováním konstatovat, že prakticky žádné naše
připomínky nevzali krajští úředníci, kteří tento dopravní koncept vytvořili, v potaz, třebaže jsme v průběhu
loňského roku využili všech možností, abychom Vaše
podněty přenesli autorům tohoto dopravního konceptu. Samozřejmě, že i v letošním roce budeme tento
dopravní systém monitorovat a využijeme všech možností přenést Vaše připomínky, ale stejně tak i možná
kladná hodnocení zodpovědným úředníkům. Zatím
mohu, bohužel, jen konstatovat, vycházeje přitom
z vyjádření odboru dopravy Krajského úřadu Ústeckého kraje, že nelze očekávat, že by se dopravní systém
výrazně měnil. Uvidíme, jaké zkušenosti nám dopravní
obslužnost našeho města v letošním roce bude přinášet, budou-li nějaké změny, budete o nich samozřejmě
prostřednictvím Dubského zpravodaje informováni.
 Velmi rád bych pozval všechny příznivce sportu
v týdnu od 18. do 21. ledna na Cínovec, kde v rámci
VII. Zimní olympiády dětí a mládeže proběhnou disciplíny
v běžeckém lyžování a biatlonu, a to v prostředí areálu
golfového hřiště. Podrobný program s časy startů přináší rovněž toto vydání Zpravodaje. Můžeme si jen
přát, aby nás zcela nezklamalo počasí a měsíc leden
dostál svému názvu a mladým olympionikům přinesl
takové zimní počasí, které by přálo nejen jejich zápolení, ale které by jistě přivítali i všichni příznivci zimních
sportů, které vždy na hřebeny Krušných hor patřily.
Samozřejmě tímto také zvu všechny příznivce zimních
sportů, aby se přišli podívat na naše budoucí lyžařské
naděje a svým fanděním je při závodění povzbudili.
 Moje povinnosti vyplývající z mandátu zastupitele Zastupitelstva Ústeckého kraje mi v závěru loňského roku neumožnily osobně se setkat s našimi ženami, ani našimi seniorkami a navštívit jejich schůzku jak
v Klubu žen, tak ani v Klubu seniorů. Nicméně bych
je alespoň touto cestou rád pozdravil u příležitosti
nového roku 2016, a to s přáním především dobrého
zdraví, štěstí a spokojenosti.
Takové přání, vážení občané, patří i Vám všem, obyvatelům našeho města: ať se Vám dobře daří jak ve Vašich životech osobních, tak i profesních. Popřejme si,
aby se rovněž našemu městu dobře dařilo a abychom
si mohli říci, že v našem Dubí jsme opravdu doma
a abychom se vždy z našich cest rádi vraceli.
Těším se s Vámi na shledanou ať již na některé z našich
připravovaných kulturně - společenských akcích, nebo
opět za měsíc na stránkách Dubského zpravodaje.
Ing. Petr Pípal, starosta

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
RM na své schůzi dne 15. prosince mj. projednala:

 Usnesení č. 520/19/2015: RM po projednání
souhlasí s přemístěním úchytů a napínáků na volejbalové sloupky z tělocvičny Sokolovna, U Hřiště 356,
Dubí , a následným používáním SK Dubí na volejbalovém hřišti ve Sportovní ulici č. 200/1, Dubí 2.
 Usnesení č. 521/19/2015: RM po projednání
souhlasí jako vlastník bývalého areálu RD Cínovec se zamezením vjezdu do tohoto areálu osazením dopravního značení zákaz vjezdu všech
vozidel a umístěním zábradlí a závor na příjezdových komunikacích.
 Usnesení č. 523/19/2015: RM po projednání
souhlasí s uzavřením Smlouvy o zajišťování služeb
zvířecího útulku Nadací Tlapka pro rok 2016.
 Usnesení č. 526/19/2015: RM po projednání
souhlasí se zveřejněním pronájmu nebytového

prostoru „nízkoprahového zařízení“ o velikosti
65m2 v prvním nadzemním podlaží budovy, a to
na adrese: Střední 120, Dubí 3.
 Usnesení č. 527/19/2015: RM po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č. 66/2015 ve výši
18,30 tis. Kč – účelová neinvestiční dotace na výdaje
jednotek Sboru dobrovolných hasičů. (Dotace je poskytnuta ze státního rozpočtu – pozn. red.)
 Usnesení č. 530/19/2015: RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 69/2015 ve
výši 2,82 tis. Kč – Poskytnutí výtěžku ze vstupného
(Mikulášská pohádka s nadílkou) formou neinvestiční dotace MŠ Cibuláček, a to na nákup stavebnic
pro děti, vč. změny závazných ukazatelů.
 Usnesení č. 531/19/2015: RM po projednání
schvaluje přidělení neinvestiční dotace MŠ Cibuláček
(výtěžek ze vstupného).
 Usnesení č. 533/19/2015: RM po projednání

SVOZ VÁNOČNÍCH STROMKŮ

schvaluje odpisové plány na rok 2016 u příspěvkových organizací: MŠ Dubánek, MŠ Cibuláček,
MŠ U Křemílka, MŠ Mstišov, ZŠ Dubí 1, ZŠ Dubí 2,
ZUŠ Dubí.
 Usnesení č. 534/19/2015: RM po projednání
souhlasí s tím, aby Spolek rodičů a přátel školy při
ZUŠ Dubí uváděl adresu školy jako sídlo Spolku
a používal ji za korespondenční adresu.
 Usnesení č. 535/19/2015: RM po projednání schvaluje přijetí daru pro jednotku SDH Dubí;
jedná se o rozdělovače B/CBC s kulovými záběry,
2 hadice typu B, 1 hadici typu C. (Dar věnovala firma Unipetrol RPA s. r. o. jako poděkování za zásah při
srpnové události v Chemparku Záluží – pozn. red.)
 Usnesení č. 537/19/2015: RM po projednání souhlasí s prodloužením ukončení pronájmu
restaurace Sokolovna v objektu U Hřiště 356, Dubí 1
dosavadnímu nájemci, a to do 30. 4. 2016.
(šl)

OZNÁMENÍ OBČANŮM

Odstrojené vánoční stromky mohou občané města Dubí stejně jako
v loňském roce do 17. ledna odkládat vedle nádob na směsný komunální
odpad, odkud budou následně sváženy.
Technický odbor MěÚ Dubí

V pondělí dne 25. ledna proběhne informativní schůzka týkající se výstavby kanalizační sítě v Dubí - Běhánkách. Bližší informace o setkání s obyvateli budou občanům
sděleny prostřednictvím letáků do domovních schránek.
Technický odbor MěÚ Dubí

PODĚKOVÁNÍ STRÁŽNÍKŮM MĚSTSKÉ POLICIE DUBÍ
Chceme tímto srdečně poděkovat strážníkům Městské policie v Dubí za rychlou pomoc při požáru našeho osobního vozu dne 23. prosince 2015.
Josef Hoffman a Josef Mokoš

MĚSTSKÁ POLICIE DUBÍ
Při pěší hlídkové službě v nočních hodinách nalezli strážníci uprostřed komunikace ležet horské kolo. Strážníci prošli
okolí, ale nikdo se v místě nenacházel. Hlídka na
místo přivolala kolegy se služebním vozidlem
a kolo převezli na služebnu městské policie.
Protože se nepřihlásil majitel, bylo jízdní kolo
předáno na městský úřad jako věc nalezená.
Je možné, že jízdní kolo bylo někomu odcizeno
a dotyčný majitel krádež ani nenahlásil. Kdyby
někdo na fotografii poznal své kolo, může si jej
vyzvednout na Městském úřadě v Dubí.

Na služebnu městské policie bylo oznámeno od několika obyvatel z Cínovce, že na bývalém parkovišti pro nákladní vozidla se sjelo kolem třiceti vozidel a pořádají zde párty.
S upravenými vozidly driftují, následně jezdí po
celém Cínovci vysokou rychlostí a mezi sebou
se předvádí, co se svým upraveným vozidlem
umí. O pořádání těchto setkání se domlouvali
účastníci pomocí sociálních sítí. Cínovec se stal
pro mladé vyznavače této zábavy známým místem, protože se zde nachází nevyužívané veliké parkovitě, které je majetkem města Dubí.
Na toto parkoviště se sjížděli denně ve večer-
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ních hodinách. Obyvatelé Cínovce si
stěžovali na hluk od upravených vozidel, která vyrážela na předváděcí jízdy
po obci. Na kontrolu tam vyjížděly hlídky
Městské policie Dubí, Policie ČR i policisté z dopravního oddělení. Účastníci těchto setkání byli
již dobře organizováni, jedno vozidlo počkalo
na parkovišti na silnici E 55 a čekalo na průjezd
policejních vozidel směrem na Cínovec, aby
o případném přijíždějícím "nebezpečí" informovali ostatní účastníky. Před příjezdem hlídek policie na Cínovec se všichni postavili tak,
aby neporušovali žádný zákon a vozidla, která
byla upravena v rozporu se zákonem, z místa
odjela. Když strážníci a policisté prováděli kontroly, tak zjistili, že se zde schází lidé z Děčína,
Ústí nad Labem, Litoměřic, dokonce i z Lázní
Bohdaneč. Při kontrolách byli účastníci agresivní, došlo dokonce i k napadení hlídky policie
z dopravního oddělení. Město Dubí jako vlastník nechalo parkoviště uzavřít prozatímně panely na přístupových cestách a městská policie
již nainstalovala mobilní kamery, aby si účastníci podobných setkání odvykli jezdit na Cínovec
a narušovat tam veřejný pořádek.
Policie ČR požádala hlídku městské policie
o pomoc při pátrání po vozidle, které způsobilo
dopravní nehodu v ulici Zahradní, kde někdo
narazil do zaparkovaného vozidla a z místa
ujel. Hlídky městské policie projížděly okolí
a hledaly vozidlo, které by mělo mít poškozenou přední část. Na náměstí v Drahůnkách
strážníci objevili odstavené osobní vozidlo Ford
Galaxy s poškozenou přední částí od dopravní
nehody. Řidič z odstaveného vozidla se u vozidla
nenacházel. Strážníci poblíž odstaveného vo-

zidla počkali, kdo k němu přijde. Za nedlouho
k vozidlu přišla žena z Dubí, která tvrdila, že
vozidlo neřídila, ale jela v něm, když došlo
k dopravní nehodě, jako spolujezdec. Žena byla
pod vlivem alkoholu. Při vyšetřování se doznala
k řízení vozidla a způsobení dopravní nehody.
Policisté z oddělení dopravních nehod požádali o pomoc při usměrňování dopravy na
silnici 1/27, kde došlo k dopravní nehodě. Před
odbočkou na Mstišov se třiadvacetiletý řidič
osobního vozidla Ford Focus střetl s divokým
prasetem. Při nehodě nedošlo ke zranění osádky vozidla, pouze ke škodě na vozidle a k usmrcení divokého prasete.
Tato zvěř v těchto místech přebíhá silnici velice často, buďte proto
při průjezdu tohoto
úseku opatrní.
Hlídka v ranních hodinách zjistila, že muž,
který vyklízí byt, jenž koupil v ulici K. Světlé
v Dubí, vyhodil nábytek a jiné zařízení ke kontejnerům. Strážníci muže, který se právě přistěhoval, upozornili na jeho přestupkové jednání
a možnost uložit objemný odpad do sběrného
dvora. Muž poděkoval za radu s tím, že všechen
odpad tam odveze. V odpoledních hodinách
hlídka nalezla nově založenou skládku odpadu v Novosedlicích. Jednalo se o stejný odpad
i s písemnostmi z vyklízeného bytu z ranní kontroly. Přestupovým jednáním muže se bude zabývat přestupková komise města, kde mu hrozí
pokuta ve správním řízení do výše 50 tisíc korun
a náklady na odklizení skládky.
Tomáš Pykal, velitel MP Dubí
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MKZ - Městské informační centrum Vás i v tomto roce srdečně zve na výstavy
a akce, které již pravidelně připravujeme v Domě porcelánu s modrou krví. První
výstavu letošního roku jsme se rozhodli věnovat tvorbě mladé výtvarnice a designérky Julie Šiškové (*1984). Přestože pochází ze západočeské Sušice, její život
a tvorba jsou již několik let spjaty s městem Dubí a s místní porcelánkou.
Po absolvování ateliéru designu keramiky a porcelánu na Střední uměleckoprůmyslové škole sv. Anežky České v Českém Krumlově nastoupila nejprve
na Fakultu užitého umění a designu ústecké univerzity, kde studovala týž obor
pod vedením profesora Pavla Jarkovského. V roce 2006 pokračovala v ateliéru
akademického sochaře Pavla Knapka a designéra Maxima Velčovského na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a poté se ještě rozhodla pro studium
fotografie na Akademii múzických umění. Již řadu let pravidelně vystavuje
a účastní se tuzemských i mezinárodních sympozií. V roce 2008 za svou práci získala 3. místo v mezinárodní soutěži pro mladé designéry Artzept (Zepter
internatinal design award). Vedle toho má za sebou řadu studijních stáží v zahraničí, například v Peru, kde vznikla také jedna ze zásadních poloh její práce
tzv. Underground keramika.
S tvorbou Julie Šiškové jsme se dlouho mohli setkat také pod autorskou značkou TYFORMY, pod níž v posledních letech vystupovala společně se svou kolegyní z VŠUP. Nicméně její tvorba je více než nosná sama o sobě, což budeme mít
možnost vidět od ledna na samostatné výstavě v Domě porcelánu s modrou krví
v Dubí. Porcelán Julie Šiškové se často pohybuje na pomezí volného a užitého
umění. Pro její tvorbu je charakteristická zdánlivá hravost či nahodilost, která se
ale zakládá na promyšlené metodě hledání tvaru. Důležitou roli zde hraje inspirace přírodními formami a organickými strukturami. Například již zmiňovaná
série misek, hrnků a konvic nazvaná Underground keramika získala svůj specifický tvar z originálních sádrových odlitků děr vyhrabaných na peruánské pláži.
Sádra uchovala organické tvarosloví písku, a to se pak stalo základem pro vznik
samotných forem pro porcelánové odlitky. Autentické otisky přírody a přírodnin
pak tvoří základní vyjadřovací prvek užitého porcelánu Julie Šiškové.
Výstava ale ukáže ještě jednu, ne tolik známou polohu, kterou tradiční materiál jako je porcelán nabízí, a to designový porcelánový šperk. V případě
autorského šperku z rukou Julie Šiškové se můžeme těšit na zajímavé materiálové, tvarové i barevné kombinace. Těšíme se na Vaši návštěvu v Domě
porcelánu s modrou krví.
Jana Zajoncová a Martina Vlková, MIC Dubí, www.infocentrum-dubi.cz

ZÁPISY DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL V DUBÍ
Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177
Vás zve na

Základní škola Dubí 2, Tovární 110
Vás zve na

ZÁPIS

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD
pro školní rok 2016/2017

'ċ7Ë'27ěË'
'ċ7

v pátek 22. ledna 2016 od 14:00 do 17:00 hodin
a v sobotu 23. ledna 2016 od 9:00 do 12:00 hodin

pro školní rok 2016/2017
Zápis se koná

v pátek
át k 22. ledna 2016 od 14:00 do 17:00 hodin
a v sobotu 23. ledna 2016 od 9:00 do 12:00 hodin
v budově ZŠ Dubí 1, Tovární 364
Rodiče prosíme, aby s sebou přinesli vyplněný zápisový list
(pokud ho nemáte, obdržíte ho při zápisu), svůj občanský průkaz
a rodný list dítěte. Dále prosíme rodiče, pokud se z jakéhokoliv
důvodu nemohou dostavit s dítětem k zápisu, aby nám to oznámili na telefonní číslo 417 571 016.
Mgr. Jan Holub, ředitel školy

v budově 1. stupně ZŠ, Dlouhá 167
Prosíme rodiče, aby s sebou přinesli vyplněný zápisový list
(pokud ho nemáte, obdržíte ho při zápisu), svůj občanský průkaz
a rodný list dítěte. Dále prosíme rodiče, pokud se z jakéhokoliv
důvodu nemohou dostavit k zápisu, aby nám
m to oznámili
na telefonní číslo 417 571 177.
Mgr. Soňa Kosová, ředitelka školyy

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Základní škola Dubí 2, Tovární 110 pořádá

Den otevřených dveří
v pátek 15. ledna 2016 od 8:00 do 16:00 hodin
na obou budovách - Dlouhá 167 (1. stupeň ZŠ), Tovární 110 (2. stupeň ZŠ)
Informace na telefonním čísle 417 571 177
Srdečně zve Mgr. Soňa Kosová, ředitelka školy

4

ÚPRAVA PRAVIDEL PRO POSKYTOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ ÚČELOVÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ
Jak již bylo předesláno v předchozím čísle Zpravodaje, Zastupitelstvo města Dubí projednávalo a také schválilo na svém zasedání dne 16. 12. 2015
úpravu pravidel pro čerpání zápůjček z Fondu rozvoje bydlení. Jednou z nejvýraznějších změn je skutečnost, že nově lze poskytovat zápůjčky i na ekologické kotle na tuhá paliva (dosud se poskytovaly pouze na plynové a elektrické topení, či topení využívající obnovitelných zdrojů), avšak podmínkou
bude ve všech takových případech při předložení faktury k proplacení doložit Prohlášení o shodě.
Upřesněny byly i případy, kdy je v domě více bytových jednotek. Zde žadatel přesně doloží, na který byt v domě má být zápůjčka poskytnuta. Doloží
tedy označení bytové jednotky z výpisu katastru nemovitostí, popř. kolaudační rozhodnutí. Pokud toto žadatel nedoloží, bude zápůjčka klasifikována
tak, jako kdyby byla poskytnuta na celý dům. Vítanou změnou je možnost poskytovat na konkrétní účely zápůjčky opakovaně, doposud tomu tak
nebylo, avšak týká se to pouze zápůjček určených k obnově střechy, fasády a výměny oken a dveří. Opakovaně lze zápůjčku poskytnout pouze jednou
a předchozí výše poskytnuté zápůjčky nesmí přesáhnout Kč 20 000,00 vč. DPH. Věříme, že tuto možnost přivítají zejména ti, kdo potřebují například
nutně opravit střechu bez větších investic a současně se tímto nezbaví možnosti v budoucnu žádat o zápůjčku na střechu novou.
Další úpravy vedou k lepší ochraně pohledávek ze strany Města ve vztahu k poskytovaným zápůjčkám z Fondu rozvoje bydlení. Nově budou zápůjčky
poskytovány pouze na nemovitosti, u nichž není zřízeno zástavní právo ve prospěch třetí osoby a žadatel i ručitel musí předložit Čestné prohlášení,
v němž uvedou, že nevystupují v ručitelské pozici u jiných závazků vůči třetím osobám. Poslední výraznou změnou pak byla úprava příjmu rozhodného
pro schválení zápůjčky, a to z dosavadních 1,2 násobku životního minima na 2,5 násobek životního minima v součtu se splátkou.
Na závěr je důležité zmínit, že už nyní jsou upravená pravidla zveřejněna na úřední desce. Upravené formuláře vč. Žádosti o zápůjčku budou na
webové stránky dodány v průběhu měsíce ledna 2016.
Ing. Josef Sequens, finanční odbor MěÚ Dubí

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2016
Jako každoročně byl i v roce 2015 na programu prosincového zasedání Zastupitelstva města Dubí rozpočet na následující kalendářní rok. Rozpočet
na rok 2016 byl schválen Zastupitelstvem města Dubí dne 16. 12. 2015 usnesením č. 215/8/2015.
Podklady pro rozpočet předkládali vedoucí odborů městského úřadu, ředitelé škol, vedoucí městského kulturního zařízení a velitel městské policie tak,
aby byla finančně zabezpečena jak činnost všech orgánů a organizací ve městě, tak i jeho údržba a rozvoj.
Rozpočet byl pro rok 2016 schválen jako schodkový s celkovými příjmy ve výši 110.304 mil. Kč, výdaji ve výši 111.975 mil. Kč, a tedy schodkem ve výši 1.671 mil. Kč.
Rozpočet města tak, jak byl schválen, není žádné dogma, v průběhu roku bude provedena řada změn, směřujících ke zpřesnění rozpočtovaných částek,
nebo k rozšíření rozpočtu o další akce v případě, že se podaří získat zajímavé dotační prostředky.
Na webových stránkách města www.mesto-dubi.cz je rozpočet města na rok 2016 zveřejněn v podrobném položkovém členění.
Ing. Markéta Beránková, vedoucí finančního odboru MěÚ Dubí

NEBEZPEČNÉ STROMY V MYSLBEKOVĚ ULICI
V loňském roce obdrželo Město Dubí několik požadavků občanů o pokácení
nebezpečných stromů, které jsou součástí lesního porostu sousedícího s místní
komunikací Myslbekova. Výše zmíněné stromy vykazují známky značného zdravotního poškození např. prosychání větví a celých stromů, hnilobné výtoky, rozsáhlé
hniloby, plodnice dřevokazných hub. Poškozené stromy jsou nakloněné nad místní
komunikaci, která slouží jako příjezdová cesta k obytné zástavbě. Celým porostem
prochází několik pěšin a chodníčků značené vycházkové trasy „Paraplíčko“, která je
využívána zejména našimi občany a lázeňskými hosty. Hrozí zde nebezpečí ohrožení
osob i majetku. Vlastník pozemku, Lesy České republiky, s. p., jednal o těžbě v této lokalitě od roku 2014 s odborem životního prostředí Krajského úřadu Ústeckého kraje,
neboť tento porost je součástí evropsky významné lokality Východní Krušnohoří.
Po obdržení souhlasu s těžbou došlo v říjnu 2015 k vyznačení stromů určených k pokácení. Dle vyjádření Lesů ČR těžba bude zadána v nejblližším možném termínu dle podmínek daných Krajským úřadem.
Eva Vítková, referent technického odboru

ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN MĚSTSKÉHO ÚŘADU DUBÍ
Od 4. 1. 2016 dochází ke změně úředních hodin Městského úřadu Dubí – informačního střediska,
které bude každý pátek otevřeno pro veřejnost do 13:00 hod.

SVATEBNÍ DNY V ROCE 2016
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Provoz informačního střediska MěÚ /platby, oveřování, podatelna/:
Pondělí
8:00 - 11:30
12:30 - 17:00
Úterý
8:00 - 11:30
12:30 - 14:30
Středa
8:00 - 11:30
12:30 - 17:00
Čtvrtek
8:00 - 11:30
12:30 - 14:30
Pátek
8:00 - 13:00
--Úřední hodiny Městského úřadu pro veřejnost:
Pondělí
8:00 - 11:30
12:30 - 17:00
Středa
8:00 - 11:30
12:30 - 17:00
Bc. Jan Pšenička, vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ Dubí
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Oddávající:

Ing. Petr Pípal, starosta
PhDU-LĜí Šiller, místostarosta
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NÁVŠTĚVA DOMU PORCELÁNU S MODROU KRVÍ
V předvánočním
čase si ZŠ Dubí 1
zpříjemňovala dny
návštěvou Domu
porcelánu s modrou krví, kde se
v návštěvách vystřídaly všechny třídy
1. stupně. Malování vánočních ozdob a talířků byla
jen jedna z mnoha uskutečněných
akcí ve spolupráci
s Modrodomem. Nezapomenutelná byla i prohlídka
Kostela Panny Marie, exkurze v Tereziných lázních či
Street workout v areálu Modrodomu. Rádi bychom
poděkovali paní Martině Vlkové a paní Janě Zajoncové za vždy skvělou spolupráci (leckdy i mimo rozsah
jejich pracovní doby), vstřícnost i ochotu a zároveň se
těšíme na další plánované akce.
Kolektiv ZŠ Dubí 1

DEN (NEJEN) S CHEMIÍ
Dne 10. prosince navštívili žáci 8. a 9. třídy ZŠ Dubí 1
SŠ EDUCHEM, a. s. v Meziboří, kde probíhal Den techniky
a chemie. Žáci naší školy získali nejen představu o další
možnosti jejich vzdělávání
v budoucím životě, ale měli
se možnost aktivně podílet na zajímavých chemických experimentech. Krom
kouzelných pokusů, kdy se
občas všem tajil dech, byly
žákům předvedeny ukázky
z automatizace či robotiky.
Naši žáci se měli možnost
zapojit i do soutěží o drobné
ceny a nejen to: na závěr si
všichni účastníci odnesli ručně vyrobená mejdlíčka s vánoční tematikou...
Ing. Martina Blahoutová, ZŠ Dubí 1

„SLABIKÁŘOVÁ SLAVNOST“ ŽÁKŮ 1. TŘÍD

V pondělí 23. listopadu proběhla na naší škole „Slabikářová slavnost“ pro naše milé prvňáčky,
kteří se již několik týdnů těšili a pilně se připravovali na tento významný den. Žáci rodičům a hostům bezchybně zarecitovali připravené říkanky na každé písmenko, které již znají. Dokonce si připravili i taneční představení doprovázené zpěvem. Za připravené vystoupení sklidili prvňáčci od
diváků velký potlesk. Poté si slavnostně převzali dlouho očekávané slabikáře z rukou spolužáků
ze čtvrtých ročníků, kteří jim popřáli hodně přečtených pohádkových a dobrodružných knížek.
Všichni prvňáčci už se moc těší, až si z nových slabikářů budou číst. Celou slavnost ukončily pani
učitelky projevem a přáním, aby se prvňáčkům ve škole líbilo a aby pro ně čtení bylo opravdovou
zábavou. Žáčci si vystoupení užili a domů odcházeli ve slavnostní náladě.
Mgr. Kateřina Čapek Kottová, Mgr. Petra Kolouchová, ZŠ Dubí 2

ŽIVÁ HISTORIE NA ZŠ DUBÍ 2
I v letošním školním roce se naše škola zapojila
do projektu organizace Člověk v tísni – Jeden
svět na školách. Pro tento ročník dokumentárních filmů bylo vybráno téma Okupace naší
země vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968.
Žáci zhlédli filmový týdeník Krátkého filmu
Praha o prvních dnech okupace a dokumentární film Milana Maryšky „Deset bodů o stávce vysokoškolských studentů v listopadu 1968“,
kterou se pokoušeli přimět vedení státu k udržení demokratického kurzu společnosti.
Promítání se zúčastnila 8. a 9. třída. Oba filmy děti velice zaujaly. Následovala beseda
s pamětnicí. Letos jsme měli veliké štěstí, naše pozvání na besedu přijala rodačka z tohoto kraje,
regionální spisovatelka, paní Erika Zemanová. Paní Zemanová poutavě vyprávěla jak o samotné
okupaci, tak i o následujících letech. Žáky nejvíce roztrpčilo, že za „prohřešky“ dospělých pak byly
trestány děti. Demokracie, svoboda spolčování, shromažďování a svoboda slova jsou základem
společnosti, ve které chtějí žít i nadále. Od paní Zemanové škola dostala i její dvě knihy jako dárek do školní knihovny. Pro naše žáky i učitele bylo setkání s ní velkým zážitkem. V jejích slovech
historie doslova ožívala. Za mimořádně pěkně prožité dopoledne proto ještě jednou děkujeme
a těšíme se na další setkání.
Za ZŠ Dubí 2 Mgr. Marie Hůlková
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PODĚKOVÁNÍ KAMARÁDŮM

Chtěla bych poděkovat paní učitelce Lence
Kremlové a žákům z 9. třídy Základní školy
v Dubí 2, kteří přišli 5. prosince navštívit své
mladší kamarády. Představili se nám v maskách čerta, Mikuláše a anděla a připravili si
pro nás velmi pěkný program. Děti ze školní
družiny je odměnily básničkami, písničkami
a někteří žáčci slíbili, že se polepší v chování.
Odměna nikoho neminula. Vytvořila se tak
pěkná tradice.
Dagmar Hlavatá, vychovatelka ZŠ Dubí 2

V ZUŠ JSME ZAČALI NOVÝ ROK ...
Dny se začaly prodlužovat, pololetní vysvědčení bude co nevidět, na advent a Vánoce už zůstaly jen vzpomínky na krásné koncertíky, na rozzářená
očička těch nejmenších návštěvníků z mateřských škol (to jsou vždy úžasní posluchači), na krásnou atmosféru ve škole, ale i na zasloužený odpočinek
o Vánocích.
V lednu už chystáme vystoupení dalších pilných umělců, blíží se soutěže základních uměleckých škol, budeme dále spolupracovat s přátelskými školami ze Saska, přislíbili jsme účast na Duchcovských slavnostech, čekají nás absolventské koncerty, poznávací výlety, ale i další ročník Dubské kulturní
olympiády. Všem nám, ale i všem lidem dobré vůle přejeme, ať je tento rok šťastný, úspěšný a veselý!
Eva Valtová, ředitelka ZUŠ Dubí

VÁNOCE, VÁNOCE, PŘICHÁZEJÍ...
Na Vánoce se nejvíc těší děti, proto jsme si
svátky klidu přiblížili o něco dříve. Paní učitelka
Mgr. Kateřina Čapek Kottová si připravila povídání o Josefovi, Marii a jejich cestě do Betléma,
narození Ježíše a hvězdě betlémské. Povídali
jsme si také o tom, jak se Vánoce slaví v různých
zemích, jaké mají kde tradice a že například
v Itálii si děti na nadílku musí počkat až
do 6. ledna. Děti samozřejmě nejvíc zajímaly dárky, které byly pod stromečkem. Z her,
stavebnic a puzzlí měly radost všechny a my
děkujeme paní ředitelce Mgr. Soně Kosové za
možnost je zakoupit. Téměř všichni si z domova přinesli cukroví, které pomáhali maminkám
péci a tak mlsání nebralo konce. Na závěr naší
besídky jsme namalovali obrázek vánočního
stromku s dárečky, jaké by pod ním děti rády
našly, a pak už došlo na hraní s novými hračkami. Přejeme všem mnoho štěstí v roce 2016.
Hanka Šírová, Mgr. Kateřina Čapek Kottová
a děti z 2. odd. ŠD ZŠ Dubí 2

PŘEDVÁNOČNÍ AKCE NA ZŠ DUBÍ 2
I letos se děti z 2. stupně naší školy měly před Vánoci na co těšit. Nejprve jsme pro ně přichystali
projekt zaměřený na cizí jazyky a pracovní činnosti s tématikou Vánoc. Děti připravovaly přáníčka
v angličtině i němčině a dozvěděly se o různých vánočních tradicích lidí všech světadílů. Nejzábavnější činností ale byla práce se slaným těstem. Každý si vyrobil nějakou vánoční ozdobu, svícen nebo
adventní věnec. Těsta byla barevná a děti je ještě dozdobily kořením.
Další velkou akcí byla exkurze do krásně vyzdobených předvánočních Drážďan. Všichni si užili nejen
příjemnou atmosféru na vánočních trzích, ale vyzkoušeli si i své jazykové schopnosti. Mnozí kombinovali němčinu s angličtinou, ale hlavně měli radost z dorozumění i z malých dárečků, které přivezli
svým bližním i sobě. Není nad to si cizí jazyk vyzkoušet v praktickém životě.
Nejvýznamnějším projektem letošního adventu byly školní předvánoční trhy spojené s oficiálním
rozsvícením našeho vánočního stromečku. Celá akce začala vystoupením hudebního kroužku pod
vedením paní učitelky Lenky Kremlové. Paní ředitelka rozsvítila stromeček a rodiče a známí mohli
začít nakupovat nebo se posadit do improvizované kavárničky a v klidu si nad vánočním cukrovím
pohovořit s přáteli. Děti se rozhodly, že i letos věnují výtěžek z prodeje svých vánočních dekorací na
dobročinné účely. Tentokráte jsme pomohli občanskému sdružení Fousek, které se na Teplicku stará
o opuštěné kočičky. Děti získaly z prodeje 6 000,- Kč a předaly je člence tohoto sdružení, paní Lence
Šikové, která jim poděkovala za jejich aktivitu ve prospěch zvířátek. V podobné činnosti chtějí děti
pokračovat i nadále.
Mgr. Marie Hůlková, ZŠ Dubí 2
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ZPRÁVIČKY ZE MSTIŠOVSKÉ ŠKOLKY
Naši školku navštívilo dne 2. prosince maňáskové divadlo Šikulka. Pro děti sehrálo
představení O Grétce a zvířátkách. Už se těšíme na další představení tohoto malého
divadélka. O dva dny později jsme měli další návštěvu. Přišli za námi Mikuláš, čert
a anděl. Čert byl malinko strašidelný, ale anděl ho posadil pěkně do kouta a hlídal ho,
aby nestrašil děti. Mikulášovi jsme zazpívali a zarecitovali. Odměnou byl balíček s dobrotami. A dobroty jsme si také přinesli z Domu s pečovatelskou službou v Pozorce. Tam
jsme se vydali potěšit jeho obyvatele vánočními písničkami a básničkami. Babičkám se
naše vystoupení moc líbilo, a tak jsme je ještě pozvali na Adventní koncert do Mstišova.
U kapličky jsme totiž jako každý rok zpívali vánoční koledy a udělali tím radost nejen
rodičům, ale i ostatním přihlížejícím. Za potlesk a pochvalu moc děkujeme. Přejeme za
naši školku všem mnoho zdraví a pohody v novém roce.
Kolektiv MŠ Mstišov

Z MŠ CIBULÁČEK...
Návštěva školáků
V pondělí 7. prosince nás ve školce navštívili naši kamarádi z 1. třídy ZŠ v Dubí. Přišli
nám před Vánoci představit, co se ve škole od září již naučili. Vyslechli jsme si několik
básniček, seznámili jsme se s několika písmenky a na oplátku jsme kamarádům ze školy
přednesli několik básniček a společně jsme si zazpívali vánoční koledy. Odměnou pro
všechny děti bylo společné dovádění v naší herničce. Před rozloučením jsme si slíbili, že
se do školy přijdeme na naše kamarády v lednu podívat.

Vánoční koledy ve školce
Středeční devátý prosincový den jsme si s dětmi zpestřili společně s protagonisty
Divadla Matýsek, kteří si pro nás připravili pásmo vánočních koled v hudebním doprovodu s méně známými hudebními nástroji, jako jsou viola, ukulele nebo čineli. Nezapomněli jsme si společně připomenout, jaké svátky jsou za dveřmi a jakým způsobem se
v minulosti slavily. Po každé správné odpovědi jsme rozsvítili jednu ozdobu na stromečku.
A protože jsme šikovné děti, povedlo se nám díky svým vědomostem rychle rozzářit
celý vánoční stromeček.

Adventní dílničky
Ve středu 2. prosince proběhlo v naší školce
Adventní posezení s rodiči, jehož cílem bylo společné tvoření s dětmi na téma Vánoc. Překvapením
pro rodiče bylo krátké vystoupení dětí s tématem
blížícího se Mikuláše a jeho pomocníků čertíků.
Ve třídě Sýkorek rodiče s dětmi společně vyráběli
adventní věnce, zatímco ve třídě Slavíků vznikaly pod rukama rodičů postavičky čertů, andělů
a Mikulášů. Sýkorky měly pro maminky připravenou ochutnávku našich zdravých pomazánek. Ve
třídách panovala prima atmosféra a myslím, že letošní Adventní dílničku si užily děti s jejich rodiči.
Kateřina Kazdová, MŠ Cibuláček

ADVENT NA 1. STUPNI V ZŠ DUBÍ 2

Advent jsme zahájili tradiční návštěvou Mikuláše, andělů a čertů ve skvělém provedení žáků deváté
třídy. Toto adventní období pokračovalo dalšími akcemi. Prvňáčci potěšili děti v MŠ Cibuláček svým
vystoupením. Navštívili také Dům porcelánu s modrou krví, prohlédli si výstavu a vybarvili vánoční
ozdobu. Nakonec jako diváci zhlédli představení žáků ZUŠ.
Ostatní třídy 1. stupně si v těchto dnech užily dva projektové dny plné vánoční nálady. První byl na
téma „Česká pohádka“, kde se děti podrobněji seznámily s našimi nejznámějšími autory českých
pohádek: Boženou Němcovou a Karlem Jaromírem Erbenem. Druhý projektový den byl zaměřený
na Vánoce, vánoční zvyky a tradice.
Druhá třída ve spolupráci se školní družinou zorganizovala projekt „Advent – předvánoční čas“. Děti
si oživily adventní zvyky a tradice, pekly a zdobily perníčky.
I rodiče prožili advent v podobě odpoledních „vánočních dílen“. Se svými dětmi vyráběli vánoční
svícny, andělíčky, keramické ozdoby a papírové vločky. Toto odpoledne se všem líbilo.
Děti a jejich rodiče také mysleli na pejsky a kočičky a uspořádali sbírku dobrot, hraček a pelíšků
pro o. s. Fousek. Všem moc děkujeme.
Paní učitelky 1. stupně ZŠ Dubí 2
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ZDOBENÍ PERNÍČKŮ

Před Vánoci máme všichni
hni napilno, a proto
jsme zkusili upéci s dětmi perníčky a pozvali
jejich rodiče ke zdobení. Děti vykrájely různé
vánoční motivy a s pomocí svých maminek i tatínků je dozdobily. Pěkné odpoledne se vydařilo. Děkuji rodičům za velmi dobrou spolupráci.
Dagmar Hlavatá, vychovatelka ZŠ Dubí 2

ADVENT V DUBÍ
Období adventu jako období začátku liturgického roku je obdobím, kdy se připravujeme na Vánoce. V našem městě je toto období již tradičním obdobím
pro nejrůznější setkávání.
Loňský advent v našem městě začal slavnostním rozsvícením vánočního stromu v parku před kostelem Panny Marie. Slavnostní atmosféru podvečera
doprovázel program Divadla V Pytli pana Petra Stolaře. Ten za pomoci dubských dětí a jejich rodičů sestavil před vchodem do kostela živý betlém. Poté se již
bělostnou něhou svých ozdob rozzářil vánoční stromek, který tak do našeho města vnesl již ten pravý předvánoční čas.
Hned následující den dostal své slovo první z tradičních adventních koncertů. Ve zcela zaplněném kostele Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci všechny pozdravil, ostatně jako i na koncertech následujících, pan starosta Ing. Petr Pípal, zde společně s panem Wolfgangem Mendem, který se svými sousedy ze saského
Zinnwaldu pravidelně na tento koncert přichází. Poté se se svým novým programem představili absolventi i studenti Konzervatoře Teplice, kteří pod vedením
pana profesora Jana Valty vnesli tu pravou vánoční atmosféru a mnozí si známé písně, mezi nimiž nechyběla
Brahmsova vánoční píseň „Všechno spí“, ani slavná Gruberova „Tichá noc“ v české i německé verzi, zanotovali
s nimi. Druhý a třetí adventní koncert patřil dětem z dubských mateřských škol a žákům škol základních.
Se svými vánočními pásmy se představili jak v kapličce v Pozorce, tak i ve Mstišově, které byly rovněž zcela
zaplněny. Zvláště ti nejmenší tak měli výbornou příležitost pochlubit se především svým rodičům, jak dobře
se pod vedením svých paní učitelek dokázali připravit na toto pro ně jistě slavnostní vystoupení.
Čtvrtému, závěrečnému koncertu patří pravidelně krásný interiér kostela Neposkvrněného početí Panny
Marie, kde s recitálem vystoupila zpěvačka Irena Budweiserová a rovněž ona svým vystoupením v plně zaplněném kostele přinesla dobrou předvánoční pohodu všem přítomným.
Že adventní koncerty jsou již nedílnou součástí kulturního života našeho města, svědčí stálý zájem Vás,
občanů našeho města, ale i hostů z celého Teplicka.
Mikulášské dopoledne v sobotu 5. prosince patřilo dubským dětem, kdy pro ně Městské kulturní zařízení
pozvalo Divadlo V Pytli v čele s jeho principálem panem Petrem Stolařem, který uvedl pohádku „O kouzelné
peci“, a s napětím přihlížela jistě více než stovka našich nejmladších. Poté následovala ta pravá mikulášská nadílka: všechny děti balíčkem obdaroval hodný Mikuláš s andělem, kteří vyslechli básničku či pěknou písničku,
nechyběl ani zástupce pekelných mocností, který zase pátral, zda děti dodržují své sliby, které právě vloni dali
Mikulášovi i svým rodičům. Výtěžek ze vstupného od dospělých je každoročně předán některé z MŠ v Dubí.
Vánoční setkání pro své členky připravil rovněž Klub žen i Klub seniorů. Dubské ženy se sešly tradičně
v Domečku U Potoka, kde je se svým vánočním pásmem potěšil dětský pěvecký „sboreček“ pod vedením slečny Veroniky Machovcové, který působí při Základní škole Dubí 2, jejíž ředitelka, paní Mgr. Soňa Kosová, rovněž
všechny pozdravila. Stejné setkání se konalo také v klubové místnosti Klubu seniorů v Dubí 1. Všechny ženy
za Město Dubí pozdravil a s přáním pěkných Vánoc a všeho dobrého do nového roku jim malý dárek předal
tajemník Městského úřadu, pan Mgr. Radek Kindl. V obou klubech vládla příjemná předvánoční atmosféra.
Jistě ve 250 dubských domácnostech umocnilo sváteční pohodu nejen štědrého večera Betlémské světlo,
které bylo možno během Štědrého dne získat jednak v kostele Panny Marie v Dubí a stejně tak v pozorecké
či mstišovské kapličce. Tento plamínek zapalovaný každoročně před Vánoci v betlémské jeskyni, kde se podle
tradice narodil Ježíš Kristus, je rozvážený skauty do řad míst nejen v evropských zemích. Tato tradice se zrodila
v roce 1986 ve Vídni a jsme rádi, že i v dubských rodinách může tuto sváteční atmosféru Vánoc ještě umocnit.
Vstupem do vánočních svátků byla Půlnoční mše, kterou v dubském kostele sloužil pan ThDr. Patrik Maturkanič, Ph.D., farář farnosti Dubí, Novosedlice a Cínovec, která se již pravidelně koná o deváté hodině večerní.
Advent roku 2015 je v těchto dnech již historií, ale vzpomínka na tento čas jistě zůstane ještě dlouho
v lidských srdcích.
Anna Gürtlerová, MKZ

Poděkování
Městské kulturní zařízení tímto děkuje Osadnímu výboru v Pozorce, který pod vedením paní Jaroslavy
Böhmové připravil pohoštění během adventního koncertu v kapličce.
Dále děkujeme městským strážníkům sloužícím na Štědrý den za rozvoz betlémského světla z kostela
Panny Marie v Dubí do kapliček v Pozorce a ve Mstišově, které si i letos od paní Böhmové či paní Svítilové
občané odnášeli do svých domovů.
Anna Gürtlerová, MKZ
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SPORTOVNÍ KLUB DUBÍ SE PŘEDSTAVUJE - 2. DÍL
3. ODDÍL FLORBALU – vedoucí Ing. Petr Jonáš

4. ODDÍL VOLEJBALU – vedoucí Radka Soperová

Nejpočetnější oddíl SK DUBÍ, který se výhradně zaměřuje na práci s dětmi
a mládeží. V současné době obsazuje oddíl čtyři věkové kategorie, všechny hrají krajské či republikové soutěže ….. přípravka, elévové, mladší
žákyně, mladší žáci. Počet členů je 83, a to včetně 8 kvalifikovaných trenérů. Z teamu vzešla řada nadějných hráčů či hráček, kteří dnes brázdí
extraligová florbalová kolbiště (Teplice, Ústí nad Labem, Liberec). Oddíl
je známý svým domáckým přístupem k dětem ve smyslu masového sportovního zapojení všech robátek. Mimo zápasy ve svých soutěžích tento
oddíl organizuje i mimosportovní činnost ….. namátkou jmenujme Letní
příměstský kemp, Cínovecká drakiáda, Mikulášská besídka či jednorázové
akce typu účasti na finále Extraligy florbalu v Praze a jiné. Team hraje svá
domácí utkání v Dubí ve sportovní hale Rudolfka.

Pravidelný účastník TEPLICKÉ NADREGIONÁLNÍ VOLEJBALOVÉ LIGY –
V.O.S.A Teplice. Družstvo se těchto kláních účastní se střídavými výsledky.
Mimo registrované sekce spadá pod tento oddíl i sekce neregistrovaná,
která se schází již po dobu více nežli třiceti let pravidelně na nedělním
volejbale pro každého. Počet členů je 17. Oddíl působí ve sportovních
halách v Dubí – Rudolfka a v Teplicích. Venkovní hřiště – Dubí, Rudolfka.

5. ODDÍL GOLFU
– vedoucí Jaroslav Tetour
Nejmladší a zároveň nejmenší
oddíl z řad SK DUBÍ. Počet členů je 5. Na tak malý oddíl však dokáží borci pořádně ve svých soutěžích
zabrat a cenné vavříny po celém kraji posbírat, o čemž svědčí několik umístění
„na bedně“ v nedávno konaných golfových
turnajích. Za domácí hřiště lze považovat
Dubí – Cínovec či Ústí nad Labem. Tento
oddíl má největší perspektivu svého růstu,
protože členové oddílů kopané a hokejbalu
nemohou své mistrovské soutěže hrát donekonečna s ohledem na jejich věk a dozajista golfový oddíl v brzké době doplní.

Z ČINNOSTI SK DUBÍ...
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MIMOSPORTOVNÍ ČINNOST SK DUBÍ
Sportovní klub Dubí je v širokých kruzích znám tím, že mimo
klasickou sportovní činnost v soutěžích svých oddílů je pořadatelem či spolupořadatelem dnes již tradičních akcí kulturně
– společenského charakteru, a to především se zaměřením na
děti a mládež….. namátkou je třeba uvést Cínoveckou drakiádu, Letní dětský tábor, Spaní robátek na sauně a kuželně, Příměstský sportovní
kemp na Cínovci, Vodácké sjíždění českých řek, Dětský den na Rudolfce,
Zimní bruslovačku či Bystřický jarmárek. Pro dospěláky organizuje Štedrodenní fotbálek, Silvestrovskou hokejbalovou holomajznu, Novoroční
pinčesový turnaj, Turnaj v Bumperballu, Mezinárodní mistrovství neregistrovaných kuželkářů Krušných hor, Výpravné expedice do nezvyklých světových destinací a v neposlední řadě i zlatý hřeb těchto akcí …. Dubskou
všelidovou veselici sportovců. Dále pod křídly SK DUBÍ působí skupina
žen s označením MSA (mimosportovní aktivity) – která takřka celoročně
využívá naši klubovou saunu v Dubí na Rudolfce. Majetkové poměry …..
SK DUBÍ v současné době využívá kanceláře v Dubí – sportovní areál Rudolfka, saunu a kuželnu tamtéž a sportovní komplex na Cínovci. Roman Hruška

ZŠ DUBÍ HLÁSÍ VÁM, KRAJSKÉ KOLO PATŘÍ NÁM - THINK BLUE CUP
V pondělí 14. prosince
jsme s dívkami z I. stupně vyjížděli na krajskou
eliminaci florbalového
turnaje Think Blue Cup.
Reprezentovat naši školu vyrazilo sedm dívek
od druhé do páté třídy.
Dívky do turnaje vlétly
jako uragán a ovládly ho
stylem start cíl. Jediný zápas zaváněl zaváháním,
a to ze Základní školou
Rabasova v základní skupině. Nakonec jsme však
zápas, kde si brankářka
vybrala slabší chvilku, zvládli v poměru 3:2 a nic nám nebránilo v tom, abychom postoupili ze skupiny na prvním místě. Semifinále nad ZŠ Náměstí jsme
ovládli v poměru 7:0. Poté jsme se již těšili na finále, kterým bylo opakování zápasu se ZŠ Rabasova. Děvčata ve finále již drama nepovolila a ovládla ho
v poměru 5:0. Za zmínku také stojí individuální ocenění jedné z našich hráček, a to Simony Horáčkové z páté třídy, která se stala členkou all-star týmu turnaje. Všem holkám patří velké poděkování a pochvala za vzornou reprezentaci školy. Jmenovitě Simoně Horáčkové, Kláře Hejné, Sabině Linhartové, Natálii
Paurové, Lence Štefaňákové, Lucii Skleničkové a Markétě Rušinové.
Speciální poděkování pak trenérovi dívek panu Skleničkovi za materiální a psychickou podporu na turnaji.
Jakub Matys, ZŠ Dubí 1

Z KLUBU LEONIDAS...
Dubský klub Leonidas uzavřel rok v Třebíči 2 výhrami
Dne 12. prosince se konalo 5. kolo Mistrovství ČR Muay Thai pořádané C.M.T.A v Třebíči. Náš klub Leonidas
Gym Muay Thai Teplice vyslal do boje dvě děti. První do zápasu nastoupil David Štajnc (13 let) a vybojoval
výhru 3:0 nad pelhřimovským borcem. V perfektním zápase podaný v thajském stylu se Davidovi povedlo
několik podkopů a dobrých loktů spojených s prací u provazů. Druhý do zápasu nastoupil Filip Gorol (14 let)
a vybojoval výhru na body nad šestnáctiletým brněnským borcem. Brňáci hned na začátku utkání odmítli
jet techniku loktů s Filipem, tudíž jsme se tak z Muay Thai přesunuli na K1, neboť soupeř myslel, že bez loktu
bude mít lepší šanci porazit Filipa. Opak byl však pravdou a Brňákům ani toto nepomohlo a Filip se tvrdými
koleny prokopal k výhře. Tímto jsme úspěšně zakončili rok 2015, ve kterém jsme získali 2x titul Mistra republiky, 2x titul krále Prahy, postavili jsme 45 zápasů, ze kterých jsme 29x vyšli vítězně a 6x jsme vyhráli stylem
KO. Poděkování patří i prezidentu asociace C.M.T.A. Petru Ottichovi za organizaci akcí a našemu podporovateli. Všem našim závodníkům a fanouškům přejeme do nového roku mnoho štěstí a zdraví.

Leónidas na GIBU FIGHT NIGHT II.
Dne 5. prosince se v pražské Tip Sport Aréně konal jeden z nejprestižnějších galavečerů GIBU FIGHT NIGHT II.
Tento velký galavečer se proslavil například zápasem Daniela Landy a legend jako je Jirka Žák nebo Spejbl
Hutník. Za Leonidas gym muay thai Teplice nastoupil proti Andreasovi Čehovskému z Brna náš čtrnáctiletý
šampion Filip Gorol. Potřebovali jsme pro Filipa hodně těžkého soupeře, aby náš svěřenec získal zkušenosti
a abychom viděli, co v něm je. Čehovský (15 let) je brněnský borec, který reprezentuje republiku a skončil druhý na mistrovství světa. Má 20 zápasů z toho 15 vyhraných, Filip Gorol má jen 10 zápasů, z toho 9 vyhraných.
Váhový rozdíl mezi soupeři činil 5 kilogramů v neprospěch Filipa. Zápas vedli od prvního kola oba borci velice
agresivně, Brňák raději držel boj na dálku a Filip raději stylem klinč a lokty. Po tomto urputném boji sice Filip Gorol prohrál těsně na body 2:1, ale oba předvedli
krásný zápas. I když měl proti sobě velice kvalitního soupeře, výhra mu unikla jen o fous. Velké poděkování patří prezidentu asociace C.M.T.A. Petru Ottichovi za to,
že nám umožnil startovat na tomto galavečeru. Dále bychom chtěli poděkovat i chlapcům Branislavu Tomášovi, Danielu a Davidu Štajncovi, kteří pomáhali u ringu.

Dubský klub Leonidas v Budějovicích a Trutnově
Dne 21. listopadu 2015 se konalo 4. kolo Mistrovství ČR Muay Thai pořádané C.M.T.A v budějovické KD Gerbera. Náš klub Leonidas Gym Muay Thai Teplice
vyslal do boje dvě děti. První do zápasu nastoupil David Štajc (13 let) a vybojoval výhru 3:0 nad budějovickým borcem v perfektním zápase. Druhý do
zápasu nastoupil Filip Gorol (14 let) a vybojoval výhru 3:0 nad patnáctiletým mělnickým borcem. Dále jsme se účastnili galavečera Highlanders Night
v Trutnově, kde Filip Gorol změřil síly s domácím borcem, který již několikrát reprezentoval republiku. Tento zápas skončil remízou a Filip si krom poháru
odnesl i rozseknuté obočí a 4 stehy od dobře umístěného loktu soupeře. Poděkování za tuto akci patří i prezidentu asociace C.M.T.A. Petru Ottichovi za
organizaci a poděkování patří i našim podporovatelům.

Leónidas na Souboji Titánů
Dne 28. listopadu se v plzeňské KD konal Souboj Titánů. Za Leonidas gym muay thai Teplice nastoupili 3 naši mladí bojovníci, pro něž byla čest bojovat na
takovém prestižním Galavečeru. První do zápasu nastoupil Branislav Tomáš (12 let) proti Martinu Petrášovi (13 let) z domovského klubu Tik Tak. Branislav
nastupoval do ringu jako slavný bojovník Badr Hari. A stejně vedl i zápas, kde jednoznačně zvítězil 3:0, i když byl soupeř o hlavu větší. Druhý do ringu
vstoupil Daniel Štajnc (14 let), který bojoval s 15 letým borcem domácí školy Tik Tak Danielu Zděnkovi. Daniel Štajnc sice prohrál na body, ale nemá se
vůbec za co stydět, zápas byl vyrovnaný plný loktových přestřelek a soupeř velice kvalitní, jelikož má více jak 3krát tolik zápasu než náš svěřenec. Jako třetí
měl ke svému nejtěžšímu nastoupit 14 letý Filip Gorol proti domácímu borci z Tik Tak Kubou Moulisem 17 let. Zápas měl být velkou zkušeností a „tvrdým
oříškem“ pro našeho svěřence, jelikož soupeř měl více zápasů a rozdíl ve věku byl také velký. Hned po úvodním gongu se oba borci do sebe zakousli
a v přestřelce trefil Filip soupeře zřejmě loktem do oka a rozsekl mu víčko. Lékař již nedovolil v pokračování zápasu, což zajistilo našemu borci výhru KO.
S výkonem těchto bojovníků jsme byli velice spokojeni. Musím poděkovat i Davidu Štajcovi (13 let), který mi velice pomáhal u ringu, ten se zatím ještě na
galavečer nedostal, jeho čas ovšem také přijde. Velice děkujeme prezidentu asociace C.M.T.A. Petru Ottichovi, že umožnil našim chlapcům vystoupit na
tomto galavečeru. Taktéž děkujeme i všem, kteří nás podpořili.
Ladislav Horejš, trenér
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BLAHOPŘÁNÍ
Dne 16. ledna oslaví 97. narozeniny
pan

Jakub Jurčík
z Dubí

Pana Jurčíka tímto rádi srdečně zdravíme
a k jeho narozeninám přejeme
dobré zdraví, pohodu a spokojenost.
Za Město Dubí Ing. Petr Pípal, starosta

INZERCE

Dne 26. ledna
oslaví své 90. narozeniny
naše maminka, babička a prababička,
paní

Marie Bartoňová.

Vše nejlepší, hodně štěstí a zdraví
do dalších let jí přejí, syn Antonín
a dcery Marie, Zdena
a Jana s rodinami.

NEZAPOMENUTELNÝ ZÁŽITEK
MLADÝCH TANEČNÍKŮ
Laura Kopecká a Petr Vengrynský se letos v létě
zúčastnili soutěže Dance
Sport Family, v níž zvítězili. Za odměnu byli pozváni do StarDance, která
proběhla 28. listopadu
v barrandovských studiích, odkud jsou vysílány
přímé přenosy. Děti mohly
nahlédnout do zákulisí natáčení a osobně se setkat
jak s porotci a moderátory,
tak dosud tančícími páry.
Laura a Petr si výhru náležitě užili a touto cestou by
rádi poděkovali panu Petru Barnatovi z DanceSport
Family za nezapomenutelný zážitek. Jana Vengrynská

GEISING
G
Bruslení / Lední hokej / Curling
PROVOZNÍ DOBA:

Úterý:
^ƚƎĞĚĂ:
ƚǀƌƚĞŬ͗
WĄƚĞŬ:
SŽďŽƚĂ͕ŶĞĚĢůĞ͕ƐǀĄƚŬǇ Ă prázdŶŝŶǇ ǀSĂƐŬƵ͗

14.00 – 18.00 hodin
14.00 – 16.30 hodin
14.00 – 18.00 hodin
Curling
11.30 – 18.30 hodin

ŵĢŶĂƉƌŽǀŽǌŶşĚŽďǇǀĞĚŶĞĐŚŽĚ21. 01. - 24. 01. 2016
bude uvedena na webu: www.geising.de/eishalle/
WƌŽƐşŵĞŽƉŽĐŚŽƉĞŶş͕ƉŽŬƵĚďƵĚĞƉƎŝŬŽŵďŝŶŽǀĂŶĠŵƵǎşǀĄŶşůĞĚŶşƉůŽĐŚǇŬĚŝƐƉŽǌŝĐŝƉŽƵǌĞ
ŽŵĞǌĞŶǉƉƌŽƐƚŽƌƉƌŽďƌƵƐůĞŶş.

Adresa: ST Geising͕Lange Straße 32, 01778 Altenberg (D)
Telefonický kontakt: + 49/35056/35142
E-mailová adresa: eisstadion.geising@t-online.de

VZPOMÍNKA
Osud nevrátí, co jednou vzal, víra v shlédnutí však zůstává nám dál.

Dne 30. ledna uplyne 10 let od chvíle, co nás navždy opustil milující manžel, tatínek a dědeček

pan

Václav Port z Bystřice.

S láskou a úctou vzpomínají manželka Inge, syn Zdeněk s manželkou Hankou, vnoučata Pavlínka a Tomášek.
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9êERUQêYêVOHGHNVSROHþQRVWL8QLIUD[s.r.o. v REODVWLEH]SHþQRVWL

Obrázek 2 DŽǀĞŵďĞƌ- ƉƌŽƉĂŐĂĐĞŵƵǎƐŬĠŚŽǌĚƌĂǀş

6SROHþQRVW8QLIUD[VtGOtFtY Dubí na Ruské ulici, se specializuje na zpracování žáruvzdorných vláken,
YêUREXYDNXRYČWYDURYDQêFKYêURENĤDPRGXOĤNWHUpVORXåtN YêVWDYEČSHFtâLURNêVRUWLPHQWnašich
SURGXNWĤ VH Y\Yiåt GR FHOpKR VYČWD .URPČ Y\VRNp NYDOLW\ VH PĤåHPH S\ãQLW Y\VRNRX ~URYQt
EH]SHþQRVWL .DåGê URN MVPH SRVX]RYiQL
PH]LQiURGQt
VNXSLQRX
DXGLWRUĤ
NWHĜt
SUR]NRXPiYDMt YãHFKQ\ REODVWL EH]SHþQRVWL
SOQČQt VNXSLQRYêFK VWDQGDUGĤ a angažovanost
]DPČVWQDQFĤ Letos jsme RSČW dokázali naše
prvenství
obhájit.
V silné
konkurenci
 YêUREQtFK ]iYRGĤ RG 86$ )UDQFLH 9HONp
%ULWiQLH Då SR %DKUDLQ D ýtQX MVPH ]tVNDOL
QHMYtFHERGĤ-DNRSUYQtMVPHSĜHViKOLPDJLFNRX
Obrázek 3 ^ŽƵƚĢǎǀƉĂƌŬŽǀĄŶş

KUDQLFL  ERGĤ FRå MH SUR QH]DVYČFHQp ~VSČFK
jakoby Usain %ROW]DEČKOVWRYNXSRGVHNXQG, což
MH SURVWČ VXSHU výsledek. Dokázali jsme, že
EH]SHþQRVW VH X QiV GČOi RSUDYGRYČ -H VRXþiVWt
NDåGpQDãtþLQQRVWLD neexistuje vyšší hodnota, než
MH QDãH EH]SHþQRVW D ]GUDYt 1HMGĤOHåLWČMãtP
posláním pro nás není dostat zakázku za každou
cenu k zákazníkovi, ale aby se každý pracovník
YUiWLO GRPĤ ]H ]DPČVWQiQt NDåGê GHQ QH]UDQČQê
Obrázek 1 WŽůŝƚŝŬĂďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ
a zdravý. Z WRKR GĤYRGX MH QDãH SROLWLND
definována slovy: „1HSURGiYHM EH]SHþQRVW ]D ]DNi]NX =GUDYt Piã MHQ MHGQR“ 7X VL SUDYLGHOQČ
SĜLSRPtQiPHDMHYL]XDOL]RYDQiQDQDãLFKSUDFRYLãWtFKäHGČOiPHQDãLSUiFLGREĜHXND]XMHLIDNWåH
MVPHWpPČĜGYDURN\QHHYLGRYDOLSUDFRYQt~UD]V SUDFRYQtQHVFKRSQRVWt3RYČGRPtREH]SHþQRVWLVH
VQDåtPH ]Y\ãRYDW UĤ]QêPL WHDPEXLOGLQJRYými aktivitami, QDSĜ VRXWČå Y parkování, sázení stromu,
0RYHPEHU« 8 QiV QHQt EH]SHþQRVW Ĝt]HQD WUDGLþQtP ]SĤVREHP WODNHP MH Ĝt]HQD VNXSLQRX
SUDFRYQtNĤQDSĜtþRGGČOHQtPLNWHĜtMVRXVRXþiVWtW]YSLOtĜHEH]SHþQRVWL a snaží se zaangažovat ostatní.
Navíc máme propracovaný systém hlášení skoronehod a QHEH]SHþQêFK VLWXDFt GtN\ NWHUpPX VH QD
Ĝt]HQtEH]SHþQRVWLSRGtOtYãLFKQL]DPČVWQDQFL
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ZIMNÍ OLYMPIDÁDA NA CÍNOVCI
Speciální mapová aplikace pro zimní olympiádu dětí a mládeže spuštěna Speciální mapovou
aplikaci pro zimní olympiádu dětí a mládeže, která proběhne od 17. do 22. ledna na pěti místech Ústeckého kraje, připravil odbor
informatiky a organizačních věcí krajského úřadu. Na webové adrese https://geoportal.kr-ustecky.cz/apps/zodm2016/ si mohou
všichni účastníci, doprovod i hosté vyhledat nejen sportoviště s jednotlivými disciplínami, ale i ubytovací kapacity či autobusové
a vlakové stanice v okolí sportovišť s napojením na integrovaný dopravní systém (IDOS). Nechybí ani nabídky volnočasových
aktivit, lékařská pohotovostní péče, webkamery nebo parkoviště u jednotlivých sportovišť. S ohledem na zimní období mohou
zájemci využít také aktuální informace o zimní údržbě silnic. Zájemci najdou na mapové aplikaci také základní kontakty na organizační tým olympijských her. Veškeré údaje je možné sdílet na sociálních sítích a v neposlední řadě je výhodou této aplikace také
její provázanost na Google Street View. Pro případ potřeby jsou zde k dispozici také návody k ovládání a video návod.

V době zimní olympiády posílí také Horská služba Na zimní olympiádu dětí a mládeže, která proběhne
od 17. do 22. ledna na pěti místech Ústeckého kraje, se připravují i členové Horské služby. "V uplynulých dnech nás ve věci
olympiády oslovili zástupci Městského úřadu Loučná pod Klínovcem," potvrdil přípravu na republikový svátek mladých sportovců náčelník Horské služby Krušné hory Miroslav Güttner. "Po celou dobu soutěžního klání jsme přislíbili posílit naše pravidelné služby nejen v rámci profesionálních zaměstnaců Horské služby. Pravidelné hlídky doplní také kolegové z řad dobrovolných
členů z různých okrsků," dodal Miroslav Güttner.
Posílení se týká především stanice Boží Dar, která má ve svém teritoriu oblast Klínovce. Právě tady proběhnou na vyčleněných
sjezdových tratích a ve snowboardingovém areálu soutěže v alpském lyžování a snowboardingových disciplínách. Oblast sportoviště na Cínovci, kde budou závodit běžkaři a biatlonisté pokryje v běžném režimu stanice Horské služby na Bouřňáku.
Pro návštěvníky nejen Krušných hor je možná vhodné připomenout nonstop SOS linku, která má v celé České republice jednotné číslo 1210. V případě nouze stačí vytočit s mezinárodní předvolbou +420 a volající je automaticky přesměrován na dispečink v příslušné horské oblasti,
kde je nepřetržitá služba. V Krušných horách je takový dispečink právě na Božím Daru, odkud se služba spojí přímo se stanicí, která je postiženému nejblíže.

Běžkaři chtějí na olympiádě navázat na své minulé úspěchy Běžecké lyžování a biatlon oživí v rámci zimní olympiády dětí
a mládeže v průběhu ledna prostory golfového areálu na Cínovci. Od pondělí 18. ledna do čtvrtka 21. ledna tady budou probíhat individuální i štafetové boje nominovaných dětí. Členka výkonného výboru sdružení a trenérka oddílu běžeckého lyžování TJ Lokomotiva Teplice Yvona Rubášová připravuje spolu se svými kolegy své svěřence na olympijský svátek celoročně.
„Reprezentaci Ústeckého kraje v běžeckém lyžování budou tvořit pravděpodobně závodníci TJ Lokomotiva Teplice v kategorii staršího žactva, mezi
mladším žactvem budou reprezentanty zřejmě napůl zástupci TJ Lokomotiva Teplice a Baníku Osek,“ říká. V biatlonu se za kraj představí zástupci Klubu
Biatlonu Jílové, jak potvrdil i jeho předseda Miroslav Bárta. Při minulých olympijských hrách dětí a mládeže 2014 na Vysočině reprezentovalo v běžeckém
lyžování Ústecký kraj šest závodníků TJ Lokomotiva Teplice a dvě závodnice
Baníku Osek. Závodníci přivezli z Vysočiny šest cenných kovů a přispěli tak
37 body z celkových 99 významnou měrou k 7. místu Ústeckého kraje v celkovém hodnocení. „Pro nadcházející olympiádu máme vyšší ambice v kategorii
staršího žactva. Podle slov trenérky tak bude velice těžké navázat na úspěchy
z Vysočiny s ohledem na nepříznivé sněhové podmínky posledních
dvou zim i stále se
snižující finanční
podporu mládežnického sportu.
„Maximum tíže
je na bedrech
rodičů, odhlédneme-li od toho,
že všichni trenéři
se dětem věnují
téměř zadarmo.
V našich amatérských podmínkách děláme vše,
co je v našich silách, abychom na
zimní olympiádě
uspěli,“ dodala
trenérka Rubášová.
Ústecký kraj
Měsíčník DUBSKÝ ZPRAVODAJ vydává Město Dubí,
Ruská 264, 417 01 DUBÍ, IČO 00266281
evidenční číslo MK ČR E 11312
vychází v Dubí 12. den v měsíci v nákladu 2000 výtisků
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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.

