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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou nové vydání Dubského
zpravodaje a já mám opět po měsíci možnost
Vás všechny srdečně pozdravit a seznámit Vás
s tím nejdůležitějším v životě našeho města
za poslední čtyři týdny. Ty nás přivedly nejen
k závěru letošního roku, ale zároveň jsme v našem městě vstoupili do období adventu.
Již na sklonku měsíce listopadu jsme před
kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie
slavnostně rozsvítili vánoční stromek. Velmi mne
potěšila – stejně jako v loňském roce – hojná
účast a příjemná atmosféra, která provázela
celý tento podvečer. Uvědomil jsem si, že toto
období stále patří k tomu nejkrásnějšímu z celého roku, děti se v určitém tajemném napětí stále těší na dárky, které jim pod stromeček nadělí
Ježíšek, a my dospělí po tom předvánočním
shonu se těšíme na klidnou rodinnou pohodu
a na setkání s našimi nejbližšími. Stejně příjemná atmosféra panovala rovněž na obou našich
adventních koncertech, a to jak v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci, kde se nám se
svým vánočním koncertem již tradičně představili absolventi i studenti Konzervatoře Teplice,
stejně tak v pozorecké kapličce, kde se nám představily děti z našich mateřských škol a vystoupili
rovněž žáci našich škol základních. Přijměte i mé
pozvání na další dva adventní koncerty, a to na
čtvrtek 15. prosince před mstišovskou kapličkou
a o týden později dne 22. prosince v 17:00 hodin
do kostela Panny Marie, kde se svým vánočním
recitálem vystoupí zpěvák Daniel Hůlka.
 Velmi mne potěšil pozdrav od pana Luigiho
Brugnara, starosty italských Benátek, který se ve
svém dopise vrátil k 110. výročí posvěcení kostela Panny Marie, které jsme si připomněli v měsíci září. V návštěvě paní Lorenzy Lavini, členky
rady města, vidí položení základu pro hluboké
přátelství mezi oběma komunitami, které spojuje tento architektonický symbol. Já s těmito
slovy velmi rád souhlasím, protože podobnost
obou kostelů je skutečnou raritou a skutečnou
spojnicí mezi Dubím a Benátkami. Věřím, že se
jistě najde příležitost, kdy budeme moci pana
starostu Brugnara v našem městě přivítat. Také
bych byl velice potěšen a zároveň poctěn, pokud by se naplnilo naše přání, navázat s městem
Benátky oficiální partnerství. Věřím, že by to
pozvedlo hrdost všech našich obyvatel. Vždyť
po těch mnoha letech morálního úpadku
a posměšných poznámek o našem městě, jako
o městě hříchu, by to byl další velký světlý bod
pro pozitivní budoucnost města Dubí.
 V měsíci listopadu se na svých schůzích sešli
jak radní našeho města, tak rovněž zastupitelé.
Na schůzi Rady města Dubí jsme jako tradičně
projednali materiály majetko-právního charakteru, přijali jsme doporučující či nedoporučující
usnesení zastupitelům, a to zejména ve vztahu
ke zveřejnění záměrů prodeje pozemků. Souhlasné usnesení jsme přijali k rekonstrukci monolitu na Cínovci, který se nachází u autobusové
zastávky v bezprostřední blízkosti tzv. starého
hraničního přechodu. Jsem rád, že se vše podařilo zadministrovat a že rekonstrukce může začít,
protože pohled na tento zanedbaný monolit ještě z doby 80. let jistě nepředstavoval naše město
v tom nejlepším pohledu, a to prakticky hned na
vjezdu do naší republiky. Souhlas jsme také vyjádřili s opravou komunikace včetně odvodnění
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celého prostoru před služebnou obvodního oddělení Policie České republiky v Krušnohorské
ulici. Nutnost tohoto zásahu nám totiž ukázaly
letošní přívalové deště, protože kvůli tomuto
nevyhovujícímu odvodnění dešťovou vodou
byla zasažena rovněž naše nová hasičská zbrojnice, jejíž areál přímo sousedí s tímto prostorem.
Věřím, že tímto zásahem již bude odvodnění
zabezpečeno tak, že pro příště se již vyvarujeme
jakýchkoliv škod vlivem stoku dešťové vody. Na
vědomí jsme rovněž vzali zprávu odboru školství a sociálních věcí o naplněnosti našich škol
v tomto školním roce. Myslím, že přehledná tabulka, kterou rovněž přináší toto vydání Zpravodaje, nám může vypovídat o spokojenosti
rodičů dětí a žáků, kteří předškolní a základní
vzdělávání získávají v některé z našich škol. Jsem
rád, že se snížil a stále snižuje počet těch žáků,
kteří dojíždějí za základním vzděláním zejména
do některé z teplických škol. Stejně tak jsem rád,
že i zájem o naši Základní uměleckou školu mezi
dubskými dětmi je, a to jak v oboru hudebním,
tak i výtvarném, vždyť dělají dobré jméno nejen své škole, ale také našemu městu. Ve vztahu
k našemu základnímu školství jsme rovněž přijali
další dvě usnesení, a to finanční příspěvek na nákup dresů pro žáky obou našich základních škol;
ti se v průběhu každého školního roku zúčastňují mnoha sportovních akcí, a to i mezinárodních,
kde i oni reprezentují nejen svou školu, ale i naše
město.
Také na naší druhé schůzi, která se konala
v úterý 29. listopadu, jsme projednali celou řadu
materiálů majetko-právního charakteru tak,
aby tyto materiály po vyjádření radních mohly
být předloženy zastupitelům. Rovněž jsme vyšli
vstříc paní Mgr. Kosové, ředitelce Základní školy
v Dubí 2, která se potýká s nedostatečnou kapacitou školních budov. Obecní byt v jedné z nich,
a to v Tovární ulici č. 110 bude po rekonstrukci
využit pro potřeby školy. Po projednání jsme se
rovněž shodli na naléhavé potřebě oplocení hřiště ve Mstišově, kde nám poslední doba tuto potřebu pouze potvrzuje: hřiště se totiž stává místem, kudy projíždějí i automobily a dochází tak
k jeho ničení. Po dokončení oplocení sem budou nainstalovány herní prvky a hřiště tak dobře
poslouží také potřebám Mateřské školy Mstišov.
Od 1. ledna 2017 rovněž dochází k navýšení
pracovníků o 1 pracovní místo, a to s úvazkem
0,75. Velký počet návštěvníků Domu porcelánu
s modrou krví nám tuto potřebu ukázal, stejně
zájem o kulturně-společenské akce, které zde
probíhají, se setkávají s Vaším zájmem. Proto jsme se rozhodli k tomuto kroku přistoupit
a rozšířit tak otevírací hodiny Domu porcelánu
s modrou krví. Zabývali jsme se také zhodnocením činnosti obecně prospěšné činnosti Pampeliška, která poskytuje sociální služby seniorům
v Domě s pečovatelskou službou. Odezvy od
klientů máme kladné, paní pečovatelku Jirouškovou mají velmi rádi, stejně tak si pochvalují
volnočasové aktivity, které jsou pro ně připravovány. I proto jsme souhlasili s doporučením zastupitelům i pro příští kalendářní rok poskytnout
z rozpočtu města dotaci na mzdu paní pečovatelky. Rádi jsme zkonstatovali, že spolupráce
je na dobré úrovni a pro Dům s pečovatelskou
službou je přínosem. Na pořadu jednání rovněž
byla žádost pana velitele Městské policie Dubí
ve věci povolení umístění ukazatelů rychlosti

vozidel na sloupy veřejného osvětlení. Město
Dubí bude žádat o dotaci na vybudování těchto
inteligentních ukazatelů rychlosti projíždějících
vozidel, a to na 12 vytipovaných místech. Jedná
se o ukazatele rychlosti, které mimo informace
o rychlosti také počítají průjezdy vozidel, zatíženost komunikací, kontrolu odcizených vozidel
a registračních značek. Většina řidičů pozitivně
na taková zařízení reaguje a po informaci o výši
rychlosti ji upraví. Toto zařízení má také další
funkci, a tou je zabudovaná kamera, která je napojena na systémy Policie ČR a umí okamžitě po
načtení registrační značky projíždějícího vozidla
vyhodnotit, zda toto vozidlo není odcizené. Tyto
kamery mohou být využívány i Městskou policií
jako bezpečnostní. Hlavním bodem jednání byla
informace o rozpočtu na rok 2017. Ten na svém
jednání již projednal Finanční výbor, a to s doporučujícím stanoviskem ke schválení. Rozpočet
města je na rok 2017 plánován jako schodkový,
ale hlavním výdajem, který způsobuje schodek
rozpočtu, je financování kanalizace v Běhánkách.
Tato akce je financována z finančních rezerv
města. Dalším velkým výdajem je plánovaná
rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení ve
Střední ulici v Pozorce. Dále je v rozpočtu velké
množství menších akcí, kde většina peněz jde do
našich škol.
 Ve středu 23. listopadu se na své schůzi sešlo rovněž Zastupitelstvo města Dubí,
kde jsme také projednali záležitosti majetkoprávního charakteru, vyjádřili jsme souhlas podáním žádosti o neinvestiční dotaci na program
Úřadu vlády České republiky „Podpora terénní
práce pro rok 2017“ a zároveň jsme souhlasili s minimální spoluúčastí ve výši 15%. Dotace
je čerpána na zabezpečení pracovního místa
a činnosti terénního pracovníka. Velmi rád
konstatuji, že činnost naší terénní pracovnice,
slečny Veroniky Tesárkové, je hodnocena velmi
pozitivně a pro odbor školství a sociálních věcí je
velkým přínosem. Na základě novely přestupkového zákona jsme přijali Obecně závaznou vyhlášku o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby
nočního klidu. Jedná se o zrušení nočního klidu
v noci z 31. prosince na 1. ledna a v dalších čtyřech
případech je noční klid zkrácen, a to z důvodu
pořádání našich tradičních kulturních akcí jako
jsou: Reprezentační ples, Maškarní ples, Tradiční
mstišovská pouť, Dubské letnění a Dubské slavnosti. V těchto případech je noční klid zkrácen
o jednu, resp. dvě hodiny. Tato vyhláška je veřejně přístupná a každý se s ní může seznámit na
webových stránkách našeho města.
 Touto informací jsem se dostal na samý
závěr svého prosincového „slova“. Chtěl bych
všem popřát pohodové prožití adventního času
a stejně tak, abyste vánoční svátky prožili v klidu
a v dobré pohodě mezi Vašimi nejbližšími. Do
nového roku 2017 přeji všem na prvním místě
dobré zdraví, ale i spokojenost a hodně životního elánu, avšak v každém případě, aby rok
2017 byl rokem klidným, aby nám přinesl co
nejvíce radostných dnů a co nejméně těch, kdy
nás obklopí nějaká starost. Všem školákům přeji
příjemné volné dny zimních školních prázdnin
a Vám, kteří jste pro sváteční dny zvolili třeba
nějakou rekreaci, abyste i Vy tyto volné dny prožili ve zdraví a dobré pohodě. Se všemi se těším
v měsíci lednu na shledanou.
Ing. Petr Pípal, starosta

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
RM na své schůzi dne 8. listopadu mj. projednala:
 Usnesení č. 934/34/2016: RM po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o umístění
zařízení se společností ČEZ Distribuce a. s. ve věci
umístění svítidel a vrchního vedení veřejného
osvětlení na energetických stožárech v ul. Dubská.
 Usnesení č. 943/34/2016: RM po projednání
souhlasí se zpracováním studie na posouzení vodovodní a kanalizační sítě v Dubí
s tím, že studii zpracují Severočeské vodovody
a kanalizace a. s., Přítkovská 1689, Teplice za nabídkovou cenu Kč 175 450,00 s DPH a s termínem dodání 31. 5. 2017.
 Usnesení č. 944/34/2016: RM po projednání souhlasí s rekonstrukcí monolitu na Cínovci

dle předloženého návrhu. (Podrobnějši informace najdete na straně 5 - pozn. red.)
 Usnesení č. 951/34/2016: RM po projednání
souhlasí s konáním akce „Bystřický jarmárek“
dne 26. listopadu 2016 v areálu „Rudolfka“,
Sportovní 200, Dubí.
 Usnesení č. 952/34/2016: RM po projednání souhlasí: 1/ s opravou komunikace vč. odvodnění celého prostoru před budovou Policie ČR
v Dubí 1, Krušnohorská 124; 2/ s přímým zadáním akce f. Telkont, s. r. o. Teplice.
 Usnesení č. 954/34/2016: RM po projednání bere na vědomí zprávu o počtu dětí a žáků ve
školním roce 2016/2017.
 Usnesení č. 956/34/2016: RM po projednání souhlasí se zapojením ZŠ Dubí 2 do projektu

„Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.“ (Podrobnějši informace najdete na straně 10
- pozn. red.)
 Usnesení č. 959/34/2016: RM po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č. 69/2016 ve výši
12 tis. Kč - Finanční příspěvek ve výši 12 tis. Kč na
nákup sportovních víceúčelových dresů pro žáky ZŠ
Dubí 1.
 Usnesení č. 960/34/2016: RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 70/2016 ve
výši 12 tis. Kč - Finanční příspěvek ve výši 12 tis. Kč
na nákup sportovních víceúčelových dresů pro žáky
ZŠ Dubí 2.
 Usnesení č. 961/34/2016: RM po projednání
schvaluje předfinancování projektu z Operačního
programu výzkum, vývoj a vzdělávání v ZŠ Dubí 2“
(šl)

TERMÍNY SŇATEČNÝCH OBŘADŮ PRO ROK 2017

OZNÁMENÍ OBČANŮM
Oznamujeme občanům,
že dne 30. 12. 2016 bude pokladna a podatelna Městského úřadu
z organizačních důvodů uzavřena.
Poslední příjem hotovostních plateb bude možný do 29. 12. 2016.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Jan Pšenička, DiS., vedoucí odboru vnitřních věcí

DOČASNÉ UZAVŘENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
Informujeme občany města Dubí, že v době od 1. 12. 2016 do 31. 3. 2017
je z technických důvodů uzavřeno dětské hřiště v Tovární ulici.
Ostatní dětská hřiště v ul. Karolíny Světlé a na Školním náměstí
zůstávají v zimním období otevřena, a to denně v době od 8:00 hodin do
16:00 hodin.
Bc. Lukáš Jačka, technický odbor MÚ Dubí

OZNÁMENÍ REDAKČNÍ RADY
Vážení čtenáři, vážení přispěvatelé,
lednové číslo Dubského zpravodaje vyjde z organizačních důvodů
o jeden den později, tedy v pátek 13. ledna 2017. Uzávěrka příspěvků pro
toto vydání se nemění.
Za pochopení děkuje redakční rada Dubského zpravodaje

MĚSTSKÁ POLICIE DUBÍ
Operátor kamerového systému spatřil
v Pozorce v ulici Střední naproti bývalé
apoště, jak žena spadla na zem a dostala epileptický záchvat. Na místo byla ihned
vyslána hlídka městské policie. Strážníci poskytli postižené ženě první pomoc a vyčkali
na příjezd záchranné služby, kterou mezitím
přivolal ze služebny městské policie operátor.
Záchranná služba odvezla ženu na ošetření do
nemocnice.
Dispečink záchranné služby požádal o pomoc při pátrání po muži, který volal na tísňovou
linku záchranné služby a uvedl, že mu je 86 let,
že upadl do výmolu v lese, zranil se a nemůže
vstát. Dále uvedl, že se nachází mezi městem
Dubí a Cínovcem a než upadl, tak viděl v blízkosti hájovnu. Jelikož nebylo přesně známé
místo, kde muž leží, zapojili se do pátrání všichni
strážníci ve službě, včetně hlídky z Novosedlic.
Postupně se prohledával les v místech, kde
mohl oznamovatel vidět dům připomínající hájovnu. Po půl hodině vyšel na cestu muž, který
zastavil vozidlo městské policie, které se přesunovalo k dalšímu vytypovanému místu, a oznámil, že v lese našel zraněného muže. Zranění
muže nebylo vážné, pouze si stěžoval na bolest
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v zádech způsobenou pádem. Muž byl
ošetřen lékařem ze záchranné služby,
kkterý byl přítomen při pátrání a následně
ě převezen na vyšetření do nemocnice.
Místo, kde byl muž nalezen, je les u Koliby.
Muž z Cínovce oznámil, že na Cínovci, na
parkovišti v majetku města Dubí, opět driftují
mladíci se svými vozidly na čerstvě napadaném sněhu. Vjezd na toto parkoviště je zakázán
dopravní značkou. Jelikož se tato situace každoročně opakuje, byla na základě předpovědi
meteorologů na toto parkoviště namontována
mobilní kamera kamerového systému a strážníci tak na Cínovec vyjeli ještě, než muž zavolal
na služebnu městské policie. Mladíci driftují tím
způsobem, že se několikrát projedou po parkovišti a do několika minut zase odjedou, protože mají spočítáno, za jak dlouho dojede hlídka
městské policie z Dubí na Cínovec. Tentokrát
ale odjet nestihli. Všem byla udělena na místě
bloková pokuta. Tato situace se několikrát opakovala a vesměs se jednalo o řidiče z Německa.
Město nechalo na vjezd na uvedené parkoviště nainstalovat odemykatelné závory hlídané
kamerami.

Strážníci v tomto období často řeší volně pobíhající psy po veřejných prostranstvích. Každému chovateli se může stát, že mu jeho pes uteče, to není nic neobvyklého, ale jsou chovatelé,
kterým jejich psi utíkají pravidelně. Každý chovatel je podle zákona č. 246/1992, zákona proti
týrání zvířat, povinen učinit opatření proti úniku zvířat. Porušení tohoto zákona je přestupek,
za který může správní orgán uložit pokutu do
výše 50 tisíc korun, což není zanedbatelná částka.
Dále strážníci řeší porušování nočního klidu.
Podle novely přestupkového zákona je noční
klid stanoven na dobu od 22:00 hod. do 06:00
hod. ráno. Za porušení nočního klidu může
správní orgán uložit pokutu do výše 10 tisíc
korun, při opakovaném porušení do výše 15 tisíc
korun. Jedna možnost, jak si stanovit výjimku
z tohoto ustanovení, je oslavu či jinou akci, při
které by mohl být rušen noční klid, je výjimka
stanovená obecně závaznou vyhláškou města.
Již nestačí oslavu oznámit na služebně městské
policie či na městském úřadu. Každé porušení
nočního klidu je přestupkem proti veřejnému
pořádku, který se zaznamenává do nově vzniklého rejstříku přestupků. Jedná se o obdobu
rejstříku trestů či karty řidičce.
Tomáš Pykal, velitel MP Dubí
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DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
V pátek 11. listopadu se setkali představitelé města Dubí a obcí Novosedlice a Proboštov u příležitosti připomínky Dne válečných veteránů, který
připadá právě na tento den, kdy v roce 1918 v 11:00 hodin bylo podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem, čímž skončila první světová válka.
Na novosedlickém hřbitově u Pomníku obětem 1. světové války položili květiny představitelé města Dubí a obcí Novosedlice a Proboštov. Všichni
přítomní se poklonili památce těch, kteří položili život ve světových válečných konfliktech.
Jiří Šiller

VÁNOČNÍ STROM
Koncem
listopadu
zajistil technický odbor
MěÚ Dubí převoz a instalaci vánočního stromu u kostela Neposkvrněného početí Panny
Marie. Prostranství před
kostelem zkrášlí letos
smrk ztepilý pocházející
z Cínovce, který Město
Dubí získalo darem od
s. p. Lesy České republiky.
K výběru jsme měli několik stromů navržených občany našeho města i z okolních obcí. Každý strom jsme posoudili jak po stránce estetické, tak po stránce dostupnosti místa pro těžkou techniku, bez níž
by převoz nebyl možný. A zároveň jsme hledali takový strom, který by
byl pro svou nevhodnou polohu dříve či později určen k odstranění.
V případě cínoveckého smrku to platilo dvojnásob, neboť rostl v těsné
blízkosti lesní cesty a během pár let by začal omezovat provoz lesní techniky.
Převoz stromu proběhl za asistence městské policie bez nejmenších
komplikací, rovněž tak jeho usazení a slavnostní nazdobení. V současných dnech tak přispívá svým decentním osvětlením k pokojné atmosféře blížících se vánočních svátků.
Bc. Lukáš Jačka, referent techn. odboru MěÚ Dubí

DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST
Již v neděli 30. října se uskutečnila na hřbitově v Novosedlicích
pobožnost, v jejímž průběhu pan farář Patrik Maturkanič vzpomněl na
všechny ty, kteří odešli z tohoto světa a poslední odpočinek našli na
tomto hřbitově. Poté byla na jejich památku rozsvícena svíce u kříže
v centrální části hřbitova.
Za farnosti Dubí, Novosedlice, Cínovec Jana Dudysová

LIDÉ PŘISPÍVALI POTRAVINAMI POTŘEBNÝM...
Druhou listopadovou sobotu probíhal IV. ročník Národní potravinové sbírky, ve které bylo možné přispět nákupem trvanlivých potravin organizacím pomáhajícím lidem v tíživých situacích. Celou sbírku
organizuje Bysnys pro společnost ve spolupráci s Českou federací potravinových bank a Armádou spásy.
Do sbírky se letos poprvé zapojila také nezisková organizace Květina, z. s., která měla sběrné místo
v Penny marketu u Červeného kostela v Teplicích. Zde dobrovolníci informovali návštěvníky obchodu
o probíhající sbírce pomocí letáků a přebírali darované potraviny. Ty budou neziskovou organizací přerozdělovány mezi klienty, kteří nemají z různých důvodů dostatek potravinových zdrojů.
Organizace Květina, z. s. poskytuje na Teplicku, hlavně na území města Dubí, hned několik sociálních služeb, které pomáhají např. rodinám s dětmi, pěstounským rodinám, ohroženým dětem, ale také
dospělým a seniorům, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci - mají např. nízké příjmy, špatné bytové
podmínky, zdravotní obtíže apod.
Dle oficiálních výsledků zveřejněných organizátory bylo letos darováno v celé republice více než
300 tun potravin, z toho 534 kg bylo vybráno pro Květina, z. s.
Květina, z. s. chce tímto poděkovat všem dárcům a také studentům teplického gymnázia, kteří jako
dobrovolníci věnovali svůj volný čas a podpořili tak dobrou věc.
Mgr. Barbora Vernerová, DiS., sociální pracovník, Květina, z. s.
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MONOLIT NA CÍNOVCI PROJDE OPRAVOU

OZNÁMENÍ

Již několik desetiletí
oznamuje vstup na území
České republiky přes starý
hraniční přechod na Cínovci betonový monolit. Město
Dubí jej oblékne do nového kabátu. Dvojitý pilíř se
dočká obnovy zašlého povrchu a instalace dvou velkoplošných tabulí stručně
charakterizujících naše město současně se zachováním
informace o vstupu do ČR.
Rekonstrukci monolitu včetně grafického návrhu desek
schválila Rada města Dubí
dne 8. listopadu. Povrch
monolitu je v současné době již opraven, desky by měly být připevněny
v závislosti na klimatických podmínkách do konce letošního roku.
Bc. Lukáš Jačka, referent techn. odboru MěÚ Dubí

Z důvodu probíhající rekonstrukce kanalizace v Běhánkách jsou
kontejnery na tříděný odpad dočasně přesunuty z ulice Pod Návrším do
ulice Smetanovo návrší u výjezdu do ulice Dlouhá.
Děkujeme za pochopení.
Technický odbor MěÚ Dubí

VÝSTAVBA KANALIZACE
V současné době se dokončují práce v Dlouhé ulici. Další práce budou pokračovat dle klimatických podmínek v ulici Dubská.
Marie Račkovičová, projektový manažer

ZPRÁVA O POČTU DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017
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Škola

Počet dětí

Kapacita

Naplněnost

Škola

Počet dětí

Kapacita

Naplněnost

MŠ Dubánek

58

60

96,66%

ZŠ Dubí 1

255

300

85,00%

MŠ Cibuláček

97

100

97,00%

ZŠ Dubí 2

237

260

91,15%

MŠ U Křemílka

52

52

100%

ZUŠ Dubí 2

146

250

58,40%

MŠ Mstišov

24

25

96,00%

Pozn.: V celkovém počtu žáků ZŠ Dubí 1 jsou zakalkulovány žáci z LMP tříd (2. stupeň) a přípravné třídy.
Eva Rigová, odbor školství a sociálních věcí MěÚ Dubí

TERMÍN ZÁPISU BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
ZŠ Dubí 1 a ZŠ Dubí 2 upozorňují rodiče budoucích prvňáčků, že
zápis do prvního ročníku pro školní rok 2017/2018 proběhne
v termínu 7. a 8. dubna 2017.
Tento termín byl stanoven dle platného znění školského zákona.
Mgr. Jan Holub, Mgr. Soňa Kosová

KNIHOVNA INFORMUJE…
Knihovna informuje o omezeném provozu v průběhu měsíce prosince:
22. prosince /čtvrtek/ do 15:00 hodin
Od 27. prosince do 30. prosince bude knihovna uzavřena z důvodu čerpání
řádné dovolené.
H. Paurová, knihovnice
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NÁVŠTĚVA MYSLIVCE
Jako každým rokem, vždy na podzim, si ve školce povídáme o lese. A do lesa
kromě lesních zvířátek patří i člověk, který se o ně dobře stará a tím není nikdo
jiný než pan hajný nebo myslivec. Letos, stejně jako vloni, nás přišel navštívit
mistr republiky ve vábení jelenů, pan Marek Peiker. Opět se děti mohly dozvědět mnoho zajímavostí ze života lesních zvířátek. Dozvěděli jsme se například,
jaký je rozdíl mezi parohem a rohem, jaký je rozdíl mezi kunou skalní a kunou
lesní, kdy jeleni shazují parohy a jak velké jim další rok narostou. Samozřejmě
jsme se nejvíc těšili, až nám pan myslivec Marek zatroubí, a tak jsme si mohli poslechnout hlas starého jelena, hlas jelena Siky nebo hlas jelena, který je
na námluvách. Prostě stejně jako vloni pan myslivec nezklamal a setkání s ním
bylo opět zážitkem. A protože se nám povídání velmi líbilo, jako poděkování
jsme panu myslivci předali pro zvířátka velké zásoby kaštanů, starého pečiva
a jablíček.
Kateřina Kazdová, MŠ Cibuláček

KOCOUR V BOTÁCH
Ve čtvrtek 13. října jsme navštívili s dětmi naše známé Divadlo Rozmanitostí
v Mostě, kde jsme zhlédli úžasnou pohádku „O kocourovi v botách“. Nejprve
nás však čekala dobrodružná cesta autobusem do divadla. Když jsme se v divadle uvelebili do pohodlných křesílek v prvních řadách, mohla pohádka začít.
Seznámili jsme se s Tomášem, který po svém tatínkovi jako poslední z bratrů
zdědil kocoura. A že to byl povedený dar, to jsme se mohli na svá kukadla přesvědčit sami. Díky kocourovi putoval Tomáš krajem a na každém ze tří rozcestí
se musel rozhodnout, jakou cestou se vydá. A protože byl nerozhodný, museli
jsme mu my s rozhodováním pomoci. A tak jsme cestou navštívili obludu, pouť
a dokonce upíry, ale jak to v každé pohádce vždy dopadne? No přeci dobře!
A tak nakonec Tomáš získal díky kocourovi nejen princeznu, ale dokonce
i zámek. Jako vždy představení v mosteckém divadle opět nezklamalo!
Kateřina Kazdová, MŠ Cibuláček

DOPRAVNÍ POLICIE
V úterý 18. října navštívila naši mateřskou školu, třídu Kukaček
a Ledňáčků, Dopravní policie ČR. Děti seznámila se správným chováním
ve městě na chodníku, při přecházení, na silnici. Hravou formou děti
doplňovaly části na kole, vybarvily si semafor, obdržely omalovánky
Policie ČR, reflexní přívěsky a reflexní vestičky.
Hana Rathová, MŠ Cibuláček
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DÝŇOVÁNÍ
Přiblížil se čas podzimních svátků, Dušiček a amerického svátku Halloweenu, a tak se naše školka proměnila ve strašidelný hrad s duchy, pavouky, netopýry a neodmyslitelnými vyřezanými strašidelnými dýněmi.
A protože jsme chtěli naši náladu přenést i na naše rodiče, sešli jsme se
společně ve středu 26. října ve školce, kde jsme se pustili do vydlabávání dýní, výroby pavoučích a netopýřích čelenek nebo malování podzimních světélek. Halloweenskou atmosféru jsme doladili výzdobou tříd
a samozřejmě nechybělo občerstvení pro rodiče a hlavně prima nálada!
Podzimní dílničku máme za sebou a už teď se všichni těšíme na společnou vánoční dílničku s rodiči.
Kateřina Kazdová, MŠ Cibuláček

BAREVNÝ PODZIM V MŠ DUBÁNEK
V rámci dvouměsíčního
projektu „Barevný podzim se
skřítkem Podzimníčkem“ jsme
prožili několik báječných akcí.
Děti společně s rodiči za krásného slunečného počasí na
školní zahradě dlabaly a zdobily dýně, z přírodnin nasbíraných v lese při pobytu venku
vytvořily v každé třídě skřítka
Podzimníčka a rázem vznikla barevná přírodní výstavka,
která po celý podzim zdobí vchod do mateřské školy.
Tradičnímu „zamykání lesa“ připadlo nedělní listopadové odpoledne, kdy děti s rodiči i prarodiči plnily úkoly v lese, tvořily z přírodnin, hrály si
a radovaly se z překvapení, která tam na ně čekala. Z lesa jsme odcházeli za šera, příjemně unaveni, ale s mnoha krásnými zážitky, s diplomem
i medailí. Potěšilo nás, že se na tuto akci vrací i naši bývalí předškoláci, dnes již prvňáčci ZŠ.
Pedagogové MŠ Dubánek

ZE MSTIŠOVA K MRTVÉMU MOŘI
Děti z MŠ Mstišov se každý měsíc ocitnou na hodinu
u moře. Ptáte se, jak je to možné? Není to nic náročného. Nejdříve autobusem č. 487 do Teplic, pak trolejbusem
č. 7 do Prosetic. Tady se totiž nachází jeskyně, která je celá
ze soli z Mrtvého moře. Děti zde vdechují drobné částečky mořské soli, která má blahodárné účinky na jejich
imunitu, hrají si tu a relaxují. Pobyt v jeskyni si děti užívají a my doufáme, že v tomto sychravém počasí je pro
ně přínosem.
Kolektiv MŠ

NAŠE VÁNOČNÍ OSLAVA V PARTNERSKÉM MĚSTĚ
Letošní vánoční oslava obecní správy z Bannewitz zavedla dne 23. listopadu 22 spolupracovmníků a spolupracovnic do Dubí. Pro mnohé to byla jejich první
návštěva partnerského města. V nejlepším slunečném počasí jsme odstartovali s českým autobusovým dopravcem od possendorfské radnice. Bohužel nás při
přejezdu hranic očekávalo "husté mléko". Byla to velmi hustá mlha, ale my jsme našli náš první cíl, kostel Panny Marie. Tam nás očekávala paní Martina Vlková
z „Modrodomu“. Ona nás provedla úctyhodnou budovou a řekla mnoho zajímavého o stavbě a historii. Pak jsme šli společně s ní do „Modrodomu“. Zde jsme
viděli rozmanitost výroby českého porcelánu, podivovali se nesčetným formám a vzorkům barev.
Nakonec jsme udělali malou zajížďku do Krupky. Ačkoli 1. advent byl teprve před námi, ulice byly již slavnostně osvětleny. Ve "Vánočním kouzlu" jsme
byli nejprve ohromeni obrovským výběrem,
ale pak jsme koupili několik vánočních ozdob nebo malé dárky. Večer skončil v Dubí
v "Čtyřlístku". I zde bylo vše pro nás již dobře připraveno. Užili jsme si českou kuchyni
a srdečnou pohostinnost. Zajímavé odpoledne pohodově doznělo, o devaté hodině večerní jsme se autobusem zase vrátili domů.
Srdečné poděkování posíláme paní Haně
Dubnové, která pro nás vše na místě skvěle
zorganizovala. Poděkovat bychom chtěli také
všem ostatním, kteří nás tak přátelsky přivítali,
a také řidiči našeho autobusu. Všem se pobyt
v Dubí velice líbil a partnerské město o něco
více přiblížil. Jménem obecní správy Bannewitz
Kerstin Ryssel
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ŠKOLNÍ DRUŽINA V DUBÍ 2 SLAVÍ HALLOWEEN
V měsíci říjnu jsme u nás v družině pořádali pro děti a jejich rodiče
„Dýňové odpoledne“. Dlabalo se, zdobilo se, byla to nádhera. Se svými
výrobky pak odešli všichni hrdě domů. K tématu jsme další týden jako
doplněk uspořádali soutěž v halloweenských maskách, kterou doprovázela hudební vystoupení dětí. Některé masky byly opravdu strašidelné.
Obě akce se moc vydařily. Paní ředitelce děkujeme, že celou akci doplnila
odměnami pro děti. Zážitků bylo opravdu hodně a byl to pro nás krásný
vstup do podzimních prázdnin.
Dagmar Hlavatá, vychovatelka ŠD ZŠ Dubí 2

PROSTŘENO NA ZŠ DUBÍ 2
Jsme školou pro zdravý
a zodpovědný život, a proto
jsme žákům druhého stupně připravili netradiční projekt o zdravé výživě.
Žáci se sami rozdělili na malé
skupinky a přinesli si suroviny
k vytvoření zdravé svačinky, talířku s ovocem a zeleninou. Dalším
úkolem bylo vyrobit chutnou
a zdravou pomazánku. Důležitý
byl nejen výběr zdravých potravin, ale i fantazie při aranžování
ovoce, zeleniny a pomazánkového chlebíčku. Děti projevily
velkou kreativitu a některé si
z domova přinesly i velmi ojedinělé a zvláštní druhy exotického ovoce, například jihoamerickou anonu cherimoyu, která v sobě kombinuje chuť jahod a banánu.
Během dne žáci absolvovali poznávací soutěž v určování druhů ovoce
a zeleniny a zhlédli i video s návodem, jak vytvářet zeleninové saláty.
Na závěr proběhla velká výstava vyrobených svačinek a žáci i vyučující
svým bodováním vybrali vítěze. Mimořádný úspěch měla skupina bratrů
Přibilových a Martina Sixty, kteří uspěli na medailových místech v obou
kategoriích. Spokojení byli nakonec všichni, protože následoval raut,
kde se každý zdravě nasvačil.
Mgr. Marie Hůlková, ZŠ Dubí 2

SOUTĚŽ "NEJSEM NA SVĚTĚ SÁM"
V letošním ročníku této celostátní literární a výtvarné soutěže, kterou pořádá Pedagogickopsychologická poradna v Kadani, jsme zaznamenali veliký úspěch. Tento rok přihlásilo do soutěže své práce 793 dětí z celé země. Vytvářely
obrázky a psaly povídky na téma „I zvířata mají
srdce“. V této konkurenci ve výtvarné kategorii obsadila Dominika Hlavatá krásné 8. místo, Nina Picurová 11., Sára Rudová 25. a Anna
Melková v literární kategorii 12. místo. Všechny práce byly zaslány do VDV Olgy Havlové
v Praze, kde budou za odměnu vystavovány při
různých příležitostech. Všem oceněným blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Marie Hůlková, ZŠ Dubí 2

INZERCE
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EVROPSKÉ PENÍZE POMÁHAJÍ
Naše škola se od 1. září zapojila do projektu
realizovaného v rámci výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování – Šablony pro ZŠ 1 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s finanční
podporou Kč 750 000,00 a s realizací na dva roky.
Projekt jsme nazvali Zlepšování kvality vzdělávání
v ZŠ Dubí 2 a během dvouletého období bude financováno vzdělávání našich pedagogů, budou
doučovat žáky, kteří budou mít zájem, děti se mohou zapojit do deskových her a nakoupí se nové
moderní pomůcky pro všechny. Naše škola určitě
zase získá nové zkušenosti a poznatky.
Mgr. Soňa Kosová, ředitelka školy

„ADVENTNÍ ODPOLEDNE“ V ZŠ DUBÍ 1
Jako každoročně, tak i letos se na naší základní škole
konalo předvánoční posezení, spojené s vyráběním adventních dekoračních předmětů. Děti, rodiče, babičky,
sourozenci i kamarádi si s nadšením přišli navléci přáníčka z korálků, vyrobit hvězdu z přírodních materiálů, dárkové cedulky, vánoční závěsy a lucerničky a v neposlední
řadě dekorace z chvojí. Nechybělo pohoštění a veselá,
přátelská atmosféra plná hudby a smíchu a jako bonus
taneční vystoupení děvčat z 2. stupně. Věříme, že už se
všichni naladili na vánoční pohodu a přejeme jim krásné
prožití adventního času i svátků.
Za kolektiv paní učitelek 1. Stupně
Mgr. Markéta Kolínková, ZŠ Dubí 1

SKONČILA PODZIMNÍ ČÁST FOTBALOVÉHO ODDÍLU 1FC DUBÍ
Dne 19. listopadu skončila podzimní část soutěže pro
fotbalový klub 1FC Dubí. Starší žáci, kteří hrají krajskou
soutěž, dosáhli velice dobrého výsledku, jako nováček
této soutěže obsadili 6. místo, získali 24 bodů a scóre
57 – 32 mužstvo předvádělo velice dobrý fotbal.
Mužstvo dospělých hrající 1B třídu skupinu B skončilo
na 3. místě se ziskem 27 bodů a scóre 44 – 31 a na prvé
místo má ztrátu pouze 2 body. Nejlepším střelcem mužstva se stal Kristián Solar.
Vedení oddílu tímto děkuje všem hráčům a trenérům
za dobrou reprezentaci oddílu a města Dubí.
Dále chceme poděkovat Městu Dubí za finanční
pomoc poskytnutou klubu 1 FC Dubí na činnost všech
oddílů.
Na závěr roku chceme popřát nejen našim fotbalovým
příznivcům, ale i všem obyvatelům města Dubí mnoho
zdraví, úspěchů a spokojenosti v roce 2017.
František Klimek, předseda oddílu 1FC Dubí

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ
Evropský den jazyků se slaví každoročně od roku 2001.
Jeho hlavním cílem je oslava jazykové rozmanitosti
v Evropě a propagace učení se cizím jazykům. Tak jako
každý rok, taki letos si naše škola pro tuto příležitost připravila náležitý program.
V rámci oslav Evropského dne jazyků se naši žáci přesunuli do světa pohádek. Jako téma jsme si totiž zvolili
Pohádkové bytosti. Celý program si připravili žáci sedmé a osmé třídy, přičemž každý žák měl za úkol představit jednu pohádkovou bytost v anglickém či německém jazyce. Během dne jsme se tak setkali například
s Červenou Karkulkou, Sněhurkou, Krtečkem nebo
s Jeníčkem a Mařenkou. Na závěr si každá třída připravila
cizojazyčné scénky z různých pohádek.
Mgr. Kristina Illéšová, ZŠ Dubí 1

HODINY MODERNÍ CHEMIE
Předposlední listopadovou středu si měli žáci 8. a 9. třídy
možnost na vlastní kůži ověřit, že chemie je věda zábavná,
hravá a barevná. Během šesti vyučovacích hodin, které u nás
milí lektoři z VŠCHT strávili, se děti staly svědky pokusů s luminiscencí, tekutým dusíkem, třaskavým plynem a řady dalších
experimentů. Přemýšlely nad otázkami, jak by se mohly získat
z hadice gumové střepy nebo jak lze vyrobit mlhu nebo pěnu
„pro slony“. A nejen to. Protože se přednášky nesly i v duchu
potravin, žáci se měli možnost dozvědět řadu zajímavostí ze
světa uzenin, Coca Coly, zdravých i škodlivých „éček“ či energetických nápojů. Jako sladkou tečku na závěr pak žáci dostali vynikající smetanovou zmrzlinu, kterou jim lektoři sami
připravili.
Všem se listopadová středa plná pokusů a bádání moc
líbila a my se budeme těšit na prosinec, kdy k nám vzácná
návštěva z VŠCHT zavítá znovu. Tentokrát s novým scénářem
„O výživě hravě a zdravě“, který je namířený pro 4. a 5. třídy.
Ing. Martina Blahoutová, ZŠ Dubí 1
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LISTOPADOVÝ VÝLET DO PODĚBRAD
Sešli jsme se ve čtvrtek 17. listopadu na nádraží v Teplicích. Čekaly nás
čtyři zajímavé dny. Jeli jsme do Poděbrad, kde většina z nás ještě nebyla.
Po příjezdu jsme se ubytovali v penzionu Ostende. Pak jsme si šli prohlédnout lázeňské město. Došli jsme na náměstí a již z dálky jsme viděli pomník Jiříka z Poděbrad. Všichni jsme se zde vyfotili a pokračovali na hrad
Poděbrady, kde jsme navštívili výstavu krále Jiřího z Poděbrad. Po prohlídce
jsme spěchali na další výstavu, a to filmových a pohádkových postav. Moc se
nám zde líbilo a dokonce jsme vyzkoušeli i světelné meče.
Druhý den nás hned ráno čekala exkurze do Postřižinského pivovaru, kde
nám sládek vysvětlil výrobu piva. Po této exkurzi jsme jeli do Nymburka, kde
jsme si prohlédli výrobu cukru v nedalekých Dobrovicích. Třetí den jsme jeli do Kolína. Byli jsme v chrámu svatého Bartoloměje a pak jsme navštívili
muzeum, kde byla velmi zajímavá výstava hmyzu. I když stále poprchávalo, přesto jsme se vydali na kolínskou vodárnu, vyšlapali přes dvěstě schodů
a každý jsme obdržel certifikát o výšlapu na věž. Po dobrém obědě jsme konečně šli do námi vytouženého kolínského vodního světa, kde jsme si to
řádně užili. Poslední den jsme balili a měli chvíli čas na to, abychom na náměstí v Poděbradech utratili všechny peníze. Pak jsme spěchali na vlak
a jeli domů, což se nám vůbec nechtělo.
Za pionýrskou skupinu Daniel Lonek, Miroslav Peteřík a Jiří Drahoš

PODZIM V ZUŠ
Pohádkový večer v ZUŠ
Listopadový čas jsme si u nás v ZUŠ zpestřili veselým koncertem.
Pohádkové postavičky uváděla víla Amálka (paní učitelka L. Foltýnová),
Večerníček (paní učitelka
T. Vránková) zahrál na klavír,
vystoupili Bob a Bobek, Pat
a Mat, Kluci kočičí, Šebestová, Maxipes Fík (přítomen byl
opravdický pes), Vochomůrka zahrál melodii z Pohádek
z mechu a kapradí.

Další podzimní koncerty
Než začnou adventní koncerty s vánoční tématikou, stihli jsme v ZUŠ
zrealizovat ještě další dva koncerty. Jeden byl zaměřen především na
pěvecká vystoupení, ve druhém převažovaly výkony hráčů na dechové nástroje. Oba programy ale byly prokládány vystoupeními klavíristů
a kytaristů.
Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků
Výstava k 700. výročí narození Karla IV., instalovaná v Jízdárně teplického zámku, představila výjimečná umělecká díla sochařská a malířská, včetně památek uměleckých řemesel a artefaktů, vzniklých
ve 14. a v 1. pol. 15. století. Starší žáci hudebního
oddělení ZUŠ ji navštívili
s paní ředitelkou Evou Valtovou v rámci sobotního
semináře Experimentální
nauky, žáci výtvarného
oddělení zde pod vedením paní učitelky J. Linhartové dokonce vytvářeli dokumentární kresby.

Výtvarné oddělení
Naši mladí výtvarníci zkusili zasáhnout do parkové úpravy trávníků
v Horské Bystřici. Opadané listí jim bylo laciným, ale vtipným materiálem.
Tvary, které vytvořili, sice odvál nejbližší vítr, ale společný
happening potěšil nejen jejich
potřebu výtvarného vyjádření,
ale upoutal i chodce, kteří měli
to štěstí a v tu pravou chvíli se
ocitli na správném místě.
ZUŠ Dubí přeje všem čtenářům Dubského zpravodaje klidný a příjemný advent, veselé prožití vánočních svátků a štěstí a zdraví v roce 2017.
Eva Valtová, ředitelka ZUŠ

FOUSEK ZAHAJUJE "VÁNOČNÍ SBÍRKU" ...
... na pomoc opuštěným a týraným kočičkám. Vítáme veškeré "kočičí
potřeby", tj. konzervy, paštiky, stelivo, kočičí mlíčka, granule apod.
Děkujeme všem hodným lidem, kteří pomáhají dobré věci a myslí i na ty,
kteří naši pomoc potřebují a jsou na ni odkázáni.
Pomoc můžete předat prostřednictvím Městského úřadu v Dubí, nebo
si jí vyzvedneme osobně; kontaktujte nás na tel. čísle: 723 489 796.

NABÍDKA LETNÍHO DĚTSKÉHO TÁBORA  ITÁLIE
MÍSTO KONÁNÍ: LIDO ADRIANO - residence BELVEDER
TERMÍN: 30.6. - 9.7. 2017
CENA: Kč 6 190,00 pro členy Pionýra / Kč 6 500,00 pro ostatní
ODJEZD: z teplického autobusového nádraží
UBYTOVÁNÍ: v 6 lůžkových apartmánech se sociálním zařízením, kuchyňkou
a terasou s výhledem na moře
CENA zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování, plnou penzi, svačiny, pitný režim,,
úklid apartmánu, pojištění, výlet do San Marina, výlet do parku Italia miniatura
Do 15. 12. 2016 je potřeba uhradit zálohu Kč 1500,00
Do 30. 3. 2017 je třeba uhradit zálohu Kč 2345,00
A doplatek Kč 2345,00 do 16. 5. 2017, kdy se bude konat informační schůzka
o táboře v baráčku v klubovně v 17.00 hod. V místě budeme konat ještě jeden
výlet do zábavného parku Mirabilandia, kde vstupné je 28 euro, toto vstupné je na dva
dny (Dítě není povinno se výletu zúčastnit, záleží na rodičích dle uvážení)
Pobytová taxa se platí na místě, a je to 7€ za pobyt a osobu starší 14 let.
Nutná je kartička pojištěnce.
Veškeré léky, které dítě užívá, je třeba odevzdat při odjezdu zdravotníkovi
s informací o potížích dítěte a dávkování léků.
Pořádá: PS DUBÍ • www.dubi.pionyr.cz • Telefon: 607 726 856
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NADAČNÍ FOND SVĚTLUŠKA
Dobrovolníci a členové MS ČČK NDP se
ve dnech od 12. do 16. září zúčastnili celonárodní sbírky pro nevidomé, nadačního fondu Českého rozhlasu SVĚTLUŠKA.
Dobrovolníci vybírali v Teplicích, Ústí nad
Labem, Novosedlicích, Dubí a Proboštově.
Za pomoc při sbírce bychom chtěli poděkovat Českému porcelánu, a. s. Dubí, OC Galerie
Teplice a Olympia Teplice, ZŠ Metelkovo nám.
a ZŠ Buzulucká za povolení sbírky na jejich pozemcích. Také chceme poděkovat všem, kteří
při sbírce vypomáhali, ale i těm, kteří přispěli.
Jiří Herlitze, MS ČČK NDP

NABÍDKA STUDIJNÍHO STŘEDISKA A LETNÍHO TÁBORA OS ČČK TEPLICE
Okresní studijní středisko 12. – 16. 4. 2017
5 dní s naukou první pomoci a doplňkovým zábavným
programem v Opárenském údolí.
Přihlášky najdete na: www.mscckndp.webnode.cz
Letní dětský tábor 16. – 28. 7. 2017
12 dní s tematickým programem „Letem rokem“
v Maxově u Sloupu v Čechách.
Přihlášky najdete na: www.mscckndp.webnode.cz

DUBSKÝ KLUB LEONIDAS SE BIL V ČESKÉ KAMENICI
Dne 5. listopadu se konalo oblastní kolo v klasickém boxu. Náš klub Leonidas Gym Muay
Thai Teplice vyslal do boje dvě děti ve spolupráci s Fight Club Duchcov. Do zápasu nastoupil
David Kubát Junior (15 let) a vybojoval výhru 3:0 nad tvrdým teplickým borcem z Box Club
Václava Poláka. K poslednímu zápasu nastoupil Branislav Tomáš (13 let), který předvedl také
parádní zápas proti borci z Duchcova, ze kterého vyšel také s výhrou. Za Fight Club Duchcov
nastoupil mladý bojovník Milan Lucik, ten také v akčním zápase vybojoval výhru. Poděkování
patří Radku Veselému, hlavnímu trenéru školy Fight Club Duchcov, že nám umožnil zúčastnit
se této soutěže, a sekundantovi Janu Gesslu. V neposlední řadě děkujeme i našim mladým
bojovníkům za 100% úspěch.
Ladislav Horejš, Leonidas Gym Muay Thai Teplice

PŘÁNÍ REDAKČNÍ RADY

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Příjemné prožití vánočních svátků,
do nového roku 2017 přání pevného zdraví,
štěstí, spokojenosti a úspěchů
v osobním i profesním životě.
Redakční rada Dubského zpravodaje

INZERCE

Koupím porcelán ROYAL DUX sošky, zvířata, vázy, malé i velké,
jen nepoškozené, platím hotově, přijedu; tel. 731 490 278
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BLAHOPŘÁNÍ
Dne 3. listopadu oslavil
81. narozeniny

Dne 15. prosince se dožívá krásného
životního jubilea, 90 let,

paní Věra Chudobová

pan Jaroslav Kolář

z Dubí 3 – Pozorky.
Vše nejlepší a hodně pohody do dalších let
et
přejí za všechny Zdena a G
Gája.
á a.
áj
a pravnoučátek.

Vše nejlepší, mnoho zdraví,
raví,
štěstí a spokojenosti
přejí Eliška Kolářová
a Anička Dieneltová

Naše kamarádky z klubu seniorů z Dubí 1

Maruška Seidlová, Jarmilka Hofmannová a Věruška Schusterová
oslavily v měsíci listopadu své narozeniny. Dodatečně jim blahopřejeme prostřednictvím Dubského zpravodaje.
Klubová děvčata

VÝROČÍ SVATBY
Dne 11. prosince oslavili krásných 40 let
společného života

Milovati a milován býti je největší
štěstí na světě. (J. W. Goethe)

Helena a Jan Svatošovi

Dne 23. prosince oslaví
diamantovou svatbu manželé
Erika a Erich Dienerovi, dříve z Dubí.
K výročí sňatku manželům ze srdce
blahopřejeme a přejeme mnoho lásky
a štěstí do dalších let.
Dcera Hana s manželem,
rodina Janouškova, Malá a Vavřínova

z Dubí 2.

Do dalších let jim hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti
přeje maminka, bratr, dcera
a syn rodinami a vnouček Jaroušek.

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Milí přátelé, bratři a sestry!
Každý z nás prožívá v průběhu celého roku rozličné sváteční dny.
Ovšem jednou za rok, a to právě o Vánocích se radujeme všichni
společně, když slavíme svátek narození Božího Syna, Ježíše Krista.
I proto nám všem srdečně přeji radostné dny z toho, že se k nám
lidem sklonila Boží láska v podobě betlémského Dítěte.
ThDr. Patrik Maturkanič, farář

Zároveň vás upřímně zvu do našich kostelů,
kde je nachystaný tento program:
BETLÉMSKÉ SVĚTLO:

10:00 – 11:00 hod. Dubí kostel
11:30 – 12:15 hod. Novosedlice kostel
12:30 – 13:30 hod. Proboštov, kaple

BOHOSLUŽBY V KOSTELÍCH:
Sobota 24. prosince: 16.00 hod. Novosedlice // 21.00 hod. Dubí
Neděle 25. prosince:
8.30 hod. Novosedlice // 10.30 hod. Dubí
Pondělí 26 prosince:
8.30 hod. Novosedlice
Sobota 31. prosince: 16.00 hod. Novosedlice
Neděle 1. ledna:
8.30 hod. Novosedlice // 10.30 hod. Dubí

OZNÁMENÍ ÚMRTÍ
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PODĚKOVÁNÍ
Již několik let navštěvujeme lázeňské Teplice. Už při prvním pobytu jsme si
nemohli vynachválit vzornou lázeňskou péči jak v lázních Dubí, tak později
v Teplicích a oblíbili si přírodu kolem tohoto města včetně města Dubí. S radostí navštěvujeme letní kulturní akce v Teplicích, okolních obcích a zvláště
u vás v Dubí. Při každé návštěvě nás těší přístup referentek MKZ v Dubí. Chtěli bychom jim touto cestou vyjádřit poděkování za krásné vzpomínky z jejich
pořádaných kulturních akcí (Dubské slavnosti, krásný koncert Lenky Filipové
v kostele Panny Marie). Všem pořadatelům patří ještě jednou náš velký dík
provázející jejich vstřícností, laskavostí a milého přístupu i k nám, lázeňským
hostům.
V čase vánočním přejeme všem především pevné zdraví, mnoho štěstí, pohody
a lásky v kruhu rodiny. Do nového roku přejeme vykročení „správnou nohou “.
Hosté měst Dubí a Teplice

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
dovolte mi, abych Vám i já v tento předvánoční čas popřál to nejklidnější
prožití vánočních svátků v kruhu svých nejmilejších. Pod stromečkem ať
najdete mnoho šťastných úsměvů. A do toho dalšího nového roku Vám
přeji jistotu práce, to nejpevnější zdravíčko, moře lásky, a aby se nám
společně v tom našem krásném a stále se vylepšujícím městě dobře žilo.
Váš zastupitel města Dubí, Tomáš Zíka
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Koupím v Dubí
RD se zahradou
nebo pozemek.
Telef. kontakt 774 879 740

Sháním v Dubí
byt 2KK
nebo 3KK,
původní stav
nevadí.
Děkuji
702 534 605

P d j í doba
Prodejní
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Slevový voucher na nákup v našem shopu.

Prodám Peugeot 206, benzin, obsah 1.1, r. v. 2005,
stř. metal.,třídveřový, 98.000 km, 2 sady kol,
STK do 3/1028, spotřeba 6 litrů, garáž, 100% spoleh.

Pevná cena: Kč 50 000,00
Tel. kontakt: 606 508 961
Dubský zpravodaj, měsíčník, periodický tisk územního samosprávného
celku, IČ 002662811,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.

10% sleva
voucher je platný do 23. prosince 2016

Pro více informací a ukázku našeho sortimentu nás kontaktujte
/Outlet4Matshop
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Najdete nás v Ruské ulici 266, 417 01 Dubí
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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www.mkzdubi.cz

