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listopad 2016
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
srdečně Vás opět po měsíci zdravím na stránkách našeho Zpravodaje a rád Vás budu
informovat o tom, co přinesly uplynulé čtyři
týdny našemu městu a radnici.
Již definitivně jsme vstoupili do podzimních
dnů, začátek měsíce listopadu je vždy spjat se
vzpomínkou na ty naše nejbližší, kteří již tento
svět opustili. Třebaže jim vzpomínku věnujeme
prakticky po celý rok, tak právě toto období
je spojeno s návštěvou hřbitovů a stejně tak
úžeji zaměřených akcí, jako je v našem městě
Dušičkový koncert, jímž si právě památku zesnulých připomínáme. Tento koncert, který
jsme zařadili do našich pravidelných akcí pořádaných Městem Dubí, proběhl letos již počtvrté
a pravidelně zde předvede své osobité umění
Brixiho komorní sbor Teplice. Je to jistě příležitost, kdy se můžeme zastavit a při krásném kulturním zážitku být chvíli v klidu s myšlenkami
na své zesnulé předky, příbuzné či přátele.
 V závěru minulého měsíce jsme si rovněž
připomněli 98. výročí založení Československé
republiky položením květin k pomníku
Obětem boje za svobodu a poklonili se těm,
jimž vděčíme za náš první samostatný společný
stát. Dvacetileté budování první demokratické
republiky nebylo lehké, vždyť tehdejší společnost, ale zejména její politické reprezentace nejednou stanuly před vážnými problémy. Ačkoliv
toto období je pro nás historií, tak po krátkém
zamyšlení se nacházíme spoustu společného,
vždyť i naše doba nám přináší vážné problémy
a úkoly, které musíme řešit. Hledáme stále lepší
řád, snažíme se leccos vylepšovat, ale nacházíme spíše negativa, která tyto současné procesy
našeho každodenního života provázejí. Važme
si však skutečnosti, že můžeme žít v demokratické společnosti a ideály, které provázely
období první Československé republiky, vezměme i jako ideály naše: nezříkejme se osobní
zodpovědnosti, poctivé správy věcí veřejných,
tvůrčí společenské atmosféry, vzdělanosti,
to vše jsou pozitiva, která by měla provázet
i náš každodenní život. A právě výročí vzniku
Československé republiky by nám mělo být
inspirací pro dnešní nelehkou dobu, kterou
prochází prakticky všechny evropské státy.
 V sobotu 22. října jsem se rád zúčastnil slavnostního obřadu, kdy jsme do života přivítali
nejmladší občánky našeho města. Je to vždy
nejen krásná příležitost vidět šťastné mladé lidi,
jimž narození dítěte jejich štěstí ještě umocnilo,
ale také příležitost k zamyšlení se nad věčným
koloběhem života, kdy právě narození dítěte
je pokračováním životů nejen generace našich
rodičů a prarodičů, ale i všech našich rodinných
předků. Je to nekonečný řetězec, který se nikdy nemusí uzavřít, pokud dnešní svět bude
vyrovnaný, rozumný a klidný. Přeji tedy všem
mladým rodinám, aby naše město jim bylo
skutečným domovem, kam se budou vždy rádi
vracet a všem našim nejmladším občánkům
především zdraví a aby byli zahrnuti láskou
a péčí svých rodičů a aby domov pro ně znamenal tu nejvyšší hodnotu, kterou lidský život může
přinést.
 V současné době je na radnici jednoznačně nejdůležitějším tématem příprava rozpočtu na příští kalendářní rok. Vedoucí finančního
odboru v roli koordinátora spolupracuje jak
s vedením města, tak s jednotlivými vedoucími
odborů, velitelem městské policie a vedoucí
městského kulturního zařízení na jejich kapitolách stavby rozpočtu. Pečlivě zvažujeme všechny priority pro příští rok. A je to jako každý rok.
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Velice těžko se stanovují priority, protože potřeba je mnoho věcí a balíček peněz je jen jeden.
Každý rok stojíme před otázkou, co je důležitější:
zda je to tento chodník, či fasáda na školní
budově, zda je to oprava této komunikace, či
příspěvek do sportovního klubu, který se bez
finanční podpory Města neobejde. Je to zkrátka
vždy velký problém. Každý rok se však snažíme
v každé části města něco udělat tak, aby žádná
městská část nepřišla „zkrátka“. A tak tomu je
i letos. Definitivní verze rozpočtu by měla být
schválena na prosincovém zasedání Zastupitelstva města Dubí.
 V měsíci říjnu se konala jak schůze Rady
města Dubí, tak stejně se na své schůzi sešlo také Zastupitelstvo města Dubí. Na obou
schůzích jsme jako vždy projednali řadu materiálů majetko-právního charakteru, k nimž
jsme přijali rozhodující či v případě Rady města
i doporučující usnesení k dalšímu projednání
v Zastupitelstvu města Dubí. Zásadním bodem
jednání zastupitelů bylo schválení generální
opravy hrací části varhan, které v roce 1914 vyrobila firma J. Schiffner z Prahy. Varhany umístěné v našem kostele jsou již více než 20 let
nefunkční a po sérii konzultací se specialisty varhanáři se na způsob provedení opravy názory různily. Dokonce se objevil také návrh na
modernizaci tohoto unikátního nástroje, která
byla po konzultaci s památkáři okamžitě vyloučena a právě po doporučení památkářů a specialistů na péči o varhany Litoměřické diecéze
jsem předložil zastupitelům návrh na generální
opravu varhan, kterou provede rodina Stehlíků,
která se již v několika generacích věnuje právě
varhanářství. Právě unikátnost těchto varhan
provázela celou přípravu jejich generální opravy tak, abychom se nedopustili sebemenšího
omylu, který by mohl mít za následek jejich
poškození. Chtěl bych poděkovat všem přítomným zastupitelům za podporu tohoto návrhu
a jsem rád, že přibližně v adventním čase příštího roku bychom mohli uspořádat první varhanní koncert v našem kostele.
 Na schůzi Rady města jsme schválili termíny svatebních obřadů pro příští kalendářní rok,
jejichž přehled přináší toto vydání Dubského
zpravodaje. Jako úředně stanovené místo
konání těchto obřadů jsme určili obřadní síň
Městského úřadu Dubí. V případě, že si snoubenci budou přát uskutečnit svatební obřad
v jiný den či na jiném místě, než je to úředně
stanovené, samozřejmě jim vyhovíme, ale v takovém případě je nutno zaplatit správní poplatek ve výši Kč 1 000,00.
Rovněž jsme svým usnesením vyšli vstříc ředitelům našich škol a jako každoročně vzali
na vědomí přerušení činnosti družiny v době
hlavních i vedlejších prázdnin tohoto školního
roku. Po projednání jsme také schválili smlouvu
o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem
realizace projektu „Komunitní centrum Dubí“,
a to se zapsaným spolkem Květina a neziskovou organizací Člověk v tísni. Předmětem této
smlouvy je právě vzájemná spolupráce Města
Dubí a těchto dvou partnerů s cílem vytvoření předpokladů pro dlouhodobou spolupráci.
Hlavním cílem této iniciativy je práce s romskou
komunitou a práce s rodinami, které se dostaly
do životní nouze. U romské komunity se snažíme hlavně o vytváření prostředí, které pomůže
zmírňovat napětí mezi majoritní společností
a touto menšinou. A věřte, že to není vůbec
jednoduché. V této menšině je mnoho lidí,
kteří tuto podanou ruku s vděčností přijímají,
ale na druhou stranu je zde také mnoho lidí,

kteří tuto práci kazí a zneužívají ji. Já však říkám,
že je nutná trpělivost a i to minimum, které přijme možnost pro zlepšení svého života a života
svých dětí něco udělat, je pro budoucnost celé
naší společnosti důležité. Nejhorší, co bychom
mohli totiž dělat, je nedělat nic.
 Již se také naplno rozběhly práce na vybudování kanalizace v městské části Běhánky
a rád konstatuji, že vše probíhá podle harmonogramu. Je třeba také pokračovat v přípravných pracích na domovních přípojkách tak, aby
všechny nemovitosti mohly být řádně připojeny. V této souvislosti bych Vás rovněž, vážení
občané, chtěl upozornit na podvodníka, který
mým jménem nabízel majitelům nemovitostí
v Běhánkách v souvislosti s touto velkou akcí
výkopové práce, a to za úhradu ve výši cca
Kč 20 000,00. Prohlašuji zde, že jsem nikoho
nepověřil, ani bych to nikdy neudělal, a pokud
Vám bude takováto nebo podobná nabídka učiněna, odmítejte ji a okamžitě volejte Městskou
policii i Policii České republiky tak, jak jsme
to učinili my, když k nám tato zpráva došla.
Celou věc vyšetřuje Policie České republiky a ve
dnech, kdy píši tyto řádky, nemám dosud žádné zprávy o výsledku. Jakmile se mi dostanou,
budu Vás informovat. Pamatujte, že drzost různých spekulantů je bez hranic a vždy se najde
někdo, kdo bude vymýšlet různé finty, jak přijít
penězům.
 Je neuvěřitelné, že za šest týdnů budeme
slavit vánoční svátky a prakticky za tři týdny
vstoupíme do období adventu, tedy do období
příprav na vánoční svátky. Toto období v našem městě provázejí tradiční adventní koncerty
a jsem rád, že i letos Vás mohu pozvat na slavnostní rozsvícení vánočního stromu před kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie. Součástí podvečera bude rovněž kulturní program,
který stejně jako v loňském roce bude v režii
principála Divadla V Pytli, pana Petra Stolaře.
Jsem rád, že v loňském roce jste k této nové
akci naše pozvání přijali a velice srdečně Vás
zvu i letos. Pro naše nejmenší je i letos připravena Mikulášská nadílka s pohádkou, a to na
sobotu 3. prosince ve velkém sále Lidového
domu v Pozorce. Zvu tedy všechny nejmenší
i jejich rodiče a myslím, že mohu slíbit, že ani letos sv. Mikuláš nedopustí, aby kohokoliv odnesl čert, ba naopak jsem přesvědčen, že všichni
dostanou od Mikuláše něco dobrého. Termíny
všech akcí se dozvíte z plakátů nebo z našeho
Dubského zpravodaje.
 A tím jsem se dostal k samému závěru svého příspěvku, snad jsem Vám předal všechny
informace o dění v našem městě za uplynulý
měsíc. Až se s Vámi setkám v prosincovém vydání Zpravodaje, do Vánoc bude zbývat pouhých dvanáct dnů. Vždy, když připravuji své
Slovo, uvědomuji si, že čas tak rychle ubíhá a asi
mi dáte za pravdu, že o období konce roku to
platí dvojnásob. Přeji Vám tedy, ať i tento předvánoční čas spojený se shonem dennodenního
jak profesního, tak i osobního života prožijete
hlavně ve zdraví, ale nezapomeňme se také na
chvíli zastavit, odpočinout si a udělat si čas na
své nejbližší i na přátele. Toto období k tomu
vybízí a takové hodnoty, jako je sounáležitost
a vzájemná úcta v rodině a pevné přátelské
vazby jsou myslím ty hodnoty, které bychom neměli opouštět, ba dokonce se jich zříkat. Vždyť
mít vedle sebe blízkého člověka je ten největší
dar lidského života. Přeji všem všechno dobré a těším se na stránkách našeho Zpravodaje
zase za měsíc na shledanou.
Ing. Petr Pípal, starosta

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
RM na své schůzi dne 27. září mj. projednala:
 Usnesení 887/32/2016: RM po projednání vydává Nařízení Města Dubí o rozsahu, způsobu a lhůtách
zmírňování závad ve schůdnosti chodníků a místních
komunikací na území města Dubí v zimním období.
 Usnesení č. 888/32/2016: RM po projednání
vydává Nařízení města Dubí č. 2/2016 o vymezení
místních komunikací, na kterých se pro jejich malý
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost
odstraňováním sněhu a náledí.
 Usnesení č. 891/32/2016: RM po projednání
bere na vědomí program Adventních koncertů 2016.
(Podrobnější informaci o prvních dvou koncertech

přináší toto vydání DZ - pozn. red.)
 Usnesení č. 892/32/2016: RM po projednání
schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací
města Dubí.
 Usnesení č. 896/32/2016: RM po projednání souhlasí v souladu s článkem VII., části A., odst. 1 a 2 zřizovací listiny ZŠ Dubí 2 s pořízením interaktivní tabule pro
1. stupeň ZŠ.
 Usnesení č. 897/32/2016: RM po projednání
povoluje výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídách
základní školy v souladu s ustanovením par. 23 odst.
5 zákona č. 561/2004 Sb.., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v pl. znění., a ustanovením par. 4 odst. 7

98. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání
a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v pl. zn. ro školní rok 2016/2017 Základní škole
Dubí 2 do počtu 32 žáků na třídu. Výjimka z počtu žáků
se povoluje za předpokladu, že zvýšení počtu žáků nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
 Usnesení č. 898/32/2016: RM po projednání:
1/ souhlasí s podáním žádosti o neinvestiční dotaci na
program Úřadu vlády ČR Podpora terénní práce pro
rok 2017; 2/ doporučuje souhlasit s podáním žádosti o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR
Podpora terénní práce pro rok 2017; 3/ doporučuje
podílet se minimální spoluúčastí ve výši 15%.
(šl)

TERMÍNY SŇATEČNÝCH OBŘADŮ PRO ROK 2017

V úterý 25. října si představitelé města Dubí, zástupci Českého
svazu bojovníků za svobodu i občané našeho města připomněli 98. výročí
založení Československé republiky. K tomuto významnému svátku pronesl svůj projev pan starosta Ing. Petr Pípal a poté byly položeny květiny
k pomníku Obětem boje za svobodu.
Žáci našich škol tento pietní akt doplnili pásmem veršů a písní a na závěr
zazněla státní hymna České republiky.
(-rr-)

MĚSTSKÁ POLICIE DUBÍ
Operátorka
kamerového
systému
v nočních hodinách spatřila skupinku devíti
mladých občanů, kteří se usadili v parčíku
u
na křižovatce ulic Ruská, Krušnohorská a popíí
jeli alkohol. Jelikož dle platné vyhlášky města je
na některých místech pití alkoholických nápojů
na veřejnosti zakázáno a na místě kde, se usadili,
platí tento zákaz, vyslala operátorka na místo hlídku městské policie. Strážníci zde zjistili totožnost
osob, které se na uvedeném místě zdržovaly. Podle informačního systému městské policie nebyly
nikdy městskou policií řešeny pro podobné porušení vyhlášky, proto byly upozorněny na zákaz
popíjení alkoholu na uvedeném místě a přestupkové jednání bylo vyřešeno domluvou.

• Střední 154, 417 03 Dubí • Telefon + Fax: 417 571 637, Tel.: 417 571 200
a narazil v zatáčce do plotu u rodinného
domu. Strážníci zajistili místo nehody,
aby
a do ostaveného vozidla nenarazilo
další
dal projíždějící vozidlo a zraněnému řidiči
d
poskytli první pomoc. Na místo byla strážníky
přivolána záchranná služba, která řidiče odvezla na ošetření do nemocnice. Strážníci usměrňovali provoz do odtažení vozidla přivolanou
odtahovou službou. V Dubí dochází nejčastěji
k dopravním nehodám v ulici Dubská, kde je na
konci rovného úseku několik zatáček. I přesto, že
je zde podle zákona maximální rychlost vozidel
50km/hod. a strážníci zde často měří rychlost,
stává se, že zde dochází k nehodám vlivem
překročení nejvyšší povolené rychlosti vozidla.

Policie ČR požádala o pomoc při zajištění dopravní nehody v ulici Tovární, kde řidič osobního vozidla narazil do dítěte, které šlo do školy.
K nehodě došlo na křižovatce ulic Krušnohorská
a Tovární, kousek od místa, kde v ranních hodinách provoz kontrolovali příslušníci Policie ČR.
Policie ČR na místo přivolala záchrannou službu,
která dítě odvezla na ošetření do nemocnice. Nehodu vyšetřuje oddělení dopravních nehod.
Žena z Dubí oznámila, že došlo na silnici směrem do Krupky k dopravní nehodě. Na místo vyslaná hlídka městské policie zjistila, že řidič nákladního vozidla s. p. Česká pošta nezvládl řízení

Při hlídkové činnosti strážníci zadrželi muže,
který na stavebním kolečku vyvezl suť se zbytky

plastů a rozbité kusy dlaždic a vše vysypal vedle
zahrádkářské kolonie u stanice technické kontroly ve Mstišově. Po kontrole totožnosti se strážníci
s mužem domluvili, že odpad, který tam vyvezl, odklidí a uvede vše do původního stavu, což přistižený
muž udělal, jak se strážníci následnou kontrolou
přesvědčili. Muže, který odkládal odpad mimo vyhrazená místa, nyní čeká řízení o přestupku před
přestupkovou komisí města. Za tento přestupek mu
může být komisí udělena pokuta do výše 50 tisíc korun, při opakovaném porušení tohoto přestupku by
podle novelizace zákona o přestupcích platného od
1. 10. 2016 muži hrozila pokuta do výše 75 tisíc korun.
Muž z Kopřivnice zavolal na služebnu městské
policie a chtěl vědět, zda po něm bylo vyhlášeno
celostátní pátrání. Strážník na stálé službě muži
vysvětloval, že mu nemůže poskytovat takovéto
informace po telefonu. Volající podle mluvy byl
pod vlivem alkoholu a zdržoval se v Dubí v blízkosti
čerpací stanice OMV. Strážník mu řekl, aby si došel
na služebnu Policie ČR, která pátrání po osobách vyhlašuje, ale to muž razantně odmítal, dožadoval se
pouze informace od městské policie, zda je on v pátrání, jen jako informaci pro něj. Když stále naléhal,
tak se s ním strážník domluvil, aby na hlídku počkal
na benzínové čerpací stanici OMV v Dubí, kde mu
hlídka z jeho dokladů zjistí, zda po něm bylo vyhlášeno pátráni. K jeho velké smůle bylo. Po zadržení si
ho převzala Policie ČR. Tomáš Pykal, velitel MP Dubí
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NÁVŠTĚVA Z VELKÉ BRITÁNIE
Dne 15. září navštívil naše město britský pár Carole a John Purkis.
Zejména pan Purkis se zajímal o historii našeho města v souvislosti se zajateckým táborem, který byl v letech 2. světové války na území města Dubí, kde byl jeho otec od r. 1942
jako válečný zajatec vězněn až do konce války.
Zajatecký tábor STALAG IV.C vznikl v únoru 1941. Hlavní část tohoto tábora byla v objektu bývalé porcelánky firmy Krauzberger, Mayer unf Purkert GmBH Wistritz, později objekty
Řempa. Bylo zde v průměru umístěno 1 200 válečných zajatců z řad vojáků a poddůstojníků vesměs ze západních armád.
Zajatci pracovali v místních fabrikách, na dole Jaroslav, kde byli ubytováni v přízemních
ubikacích, ale také dojížděli za prací do litvínovské chemičky Sudetenlandische
Treibstoffwerke AG, kde se získávaly přeměnou hnědého uhlí tolik potřebné pohonné
hmoty, syntetický benzín pro říšský průmysl. Tam také v průběhu náletů spojenců mnoho
těchto zajatců zahynulo a bylo pohřbeno v hromadných hrobech.
Otec pana Purkise pracoval právě na dole Jaroslav, kde měl také vážný pracovní úraz. Při
posunování vagonů ho opařila pára z parní lokomotivy. Po zbytek života ho toto zranění
omezovalo v běžném životě. V den návštěvy 15. září by měl válečný zajatec pan Purkis
narozeniny. O to více byla návštěva těchto míst pro manžele Purkisovi velmi emotivní. Pan
Purkis ml. nám také dal k dispozici registrační formulář válečného zajatce jeho otce. (viz. foto)
Po návratu zpět do vlasti se manželé Purkisovi na nás ještě jednou obrátili s vděčným poděkováním za ochotu paní Haně Bukačové, která jim pomohla poodhalit historické události kolem zajateckého tábora a panu učiteli Jakubovi Říhovi ze ZŠ Dubí 2, za výborné tlumočení. Mgr. Radek Kindl, tajemník MěÚ Dubí

PŘEDÁVALY SE "ZÁSLUŽNÉ MEDAILE ÚSTECKÉHO KRAJE"
Tento rok bylo nominováno na ocenění celkem 48 organizací či jednotlivců
z Ústeckého kraje. Mezi oceněnými byla také Jednotka sboru dobrovolných hasičů Dubí.
Celkem 51 medailí převzali z rukou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha
Bubeníčka a Martina Koláře ze společnosti Net4Gas záchranáři, policisté a hasiči. Všichni ti, kteří svou práci v Integrovaném záchranném systému vykonávají opravdu s velkým nadšením a odhodláním a mají za sebou nějaký výjimečný
čin. Jedna z medailí putovala hasičům k nám do Dubí. „Jsem na naše dobrovolné hasiče hrdý. Právem si zaslouží ocenění hejtmana Ústeckého kraje. Jsem rád,
že mým prostřednictvím jsem mohl celé jednotce předat významné ocenění
Záslužnou medaili do rukou jejich velitele Roberta Wegerta, a to za loňský zásah
v UNIPETROLu,“ řekl k předání záslužné medaile starosta Dubí Ing. Petr Pípal.
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Dubí byla záslužnou medailí oceněna za
zásah ze dne 13. srpna 2015, kdy došlo v etylénové jednotce firmy UNIPETROL
RPA v areálu CHEMPARK Záluží k mimořádné události, jejíž následky likvidovaly
ve zvláštním stupni přivolané jednotky požární ochrany až do 18. srpna 2015.
Zaměstnanci, příslušníci a členové všech zasahujících jednotek požární ochrany
prokázali mimořádný výkon ve službě, vysoké pracovní nasazení a odvahu v extrémních klimatických podmínkách.
Záslužná medaile se uděluje zejména členům složek Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje (IZS) za zásluhy a rozvoj IZS, účinné zvládnutí zásahu
či mimořádné události nebo za propagaci složek IZS.
Našim dobrovolným hasičům gratulujeme a jejich práce a dobrovolné činnosti si
vážíme.
Mgr. Radek Kindl, tajemník MěÚ Dubí

VÝLET ZA POZNÁNÍM
Letošní výlet za poznáním zavedl dubské seniory na Děčínsko, kde cílem jejich cesty byl zámek v Benešově nad
Ploučnicí. Za deštivého podzimního rána, ale v příjemném
a pohodlném autobusu jsme dojeli do místa určení. Na
zámku nás přivítal mladý průvodce, který už na počátku svého poutavého vyprávění zaujal všechny přítomné
svými znalostmi o zámku. Prohlídka zámku, která byla
téměř dvouhodinová, byla ukázkou odborného výkladu
pana průvodce, který byl na závěr odměněn velkým potleskem. Pak se obloha vyjasnila a mnozí využili příjemného posezení na náměstí, nebo možnosti občerstvení
v místní cukrárně či hospůdce. Do Dubí jsme se vraceli
s příjemným pocitem krásně využitého dne.
Jelikož se blíží i čas předvánoční, dovolujeme si Vás pozvat na adventní koncerty. Bližší informace přináší již toto vydání Dubského zpravodaje,
případně je najdete na webových stránkách Městského kulturního zařízení: www.mkzdubi.cz
Anna Gürtlerová, MKZ
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TRADIČNÍ DUBSKÝ KOLÁČ V DOMOVĚ PRO SENIORY
V Podkrušnohorských domovech sociálních služeb se 18. října
konal již XVI. ročník Dubského koláče. Zúčastnilo se 11 družstev
ze spřátelených domovů sociálních služeb a soutěžilo se v sedmi
disciplínách, kde se testovaly znalosti soutěžících z oblasti vaření,
ale i to, jak šikovně by si v kuchyni senioři počínali. Disciplíny byly
následující: vejce natvrdo, menu, recepty, kuchařský kvíz, bába kořenářka, kuchařský běh a ovocný koš. Jako každý rok, tak i letos byl
hlavní disciplínou koláč. Letošním zadáním byl koláč z kynutého
těsta – frgál, svatební koláčky, posvícenské koláčky apod.
Součástí programu bylo i polední představení seskupení Travesti
show Teplice, které se všem zúčastněným velmi líbilo a na závěr
nám zahrála teplická dechovka Pichlovanka.
První místo v kuchařských soutěžích vybojovalo družstvo z DPS
Dobětice, na druhém místě se umístili soutěžící z DOZP Nová Ves
v Horách a třetí místo získali účastníci z DD Meziboří.
V hlavní disciplíně, kde se hodnotí, jak vzhled, tak i chuť koláče
zvítězil koláč z DPS Janov, druhé místo si „vypekli“ v DOZP Nová Ves
v Horách a třetí místo získal koláč z DPS Chlumec.
Tradičním sponzorem byl Český porcelán, a. s. Dubí, který věnoval krásné výherní talíře. Ty výhercům předal ředitel domova
Jaroslav Zeman. Celou akci zakončil svou řečí starosta města
Dubí, pan Petr Pípal.
XVI. Dubský koláč proběhl hladce a já jsem za to moc ráda. Chtěla
bych tedy poděkovat všem, kdo se na přípravách a realizaci podíleli. Samozřejmě doufám, že se příští rok opět všichni sejdeme při
této dnes již tradiční soutěži, abychom si opět užili hezký den plný
zábavy a chuti.
Mgr. Kateřina Zemanová

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO SENIORY Z ÚSTECKÉHO KRAJE "SENIOR ART 2016"
S potěšením jsme obdrželi zprávu o úspěchu paní Edith Bruzdové, kterou většina z nás zná jako
ženu plnou energie, výbornou fotografku a ještě v nedávné době i členku mažoretek – seniorek při
MKZ Dubí.
Nyní se představila i jako dobrá malířka. V okresním kole "SENIOR ART 2016" v kategorii
"Obraz - grafika" zvítězila s obrazem „Rybníček v Dubí v oboře“ a postoupila do soutěže vyhlášené hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem ve spolupráci s Krajskou radou seniorů
Ústeckého kraje "Senior Art 2016".
V krajské soutěži, kde v porotě zasedl také předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální věci
Pavel Csonka, místopředsedkyně Krajské rady seniorů Ústeckého kraje Květoslava Čelišová a odbornou část komise tvořili zástupci UJEP, uspěla na jednom z předních míst.
Přejeme paní Bruzdové mnoho životního elánu a radost z její výtvarné činnosti.
Anna Gürtlerová, členka redakční rady Dubského zpravodaje

NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA
Víte, že darovat potraviny potřebným nebylo nikdy snazší? Na letošní čtvrtý ročník
Národní potravinové sbírky, která se uskuteční 12. listopadu 2016, se již nachystalo přes
659 obchodů (315 obchodů partnerských řetězců, 344 prodejen drogerií). Zakoupit
a darovat trvanlivé potraviny je možné v prodejnách Tesco, Globus, Penny Market,
Kaufland, Albert, Lidl, BILLA, Makro a ve všech drogeriích dm markt a ROSSMANN, kde
lze k potravinám přidat i drogistické zboží.
Letošní kampaň obsahuje tři neotřelé retro motivy vzácných sbírek. Ty budou obsahovat místo skvostů
„obyčejné“ potraviny. Hlavním cílem je ukázat, že takové produkty mohou být pro někoho běžná věc, ale druzí je mohou vnímat jako opravdovou
vzácnost. Pojďme na to!
Jak tedy udělat dobrý skutek a pomoci lidem, kteří nemají dostatek prostředků na nákup základních potravin, jako jsou senioři, matky samoživitelky, pěstounské rodiny a další potřební? Stačí v sobotu 12. listopadu v době od 8:00 do 20:00 hodin přijit do zapojených obchodů, nakoupit trvanlivé
potraviny a odevzdat je přímo na místě do nákupního koše dobrovolníka s označením Národní potravinové sbírky. Vaše dary vybrané v rámci letošní
sbírky ihned zamíří přímo do potravinových bank a následně organizacím, které pomáhají lidem v nouzi. Jedná se především o sociální a charitativní
organizace v daném regionu či městě.
Národní potravinová sbírka je organizována platformou Byznys pro společnost ve spolupráci s Českou federací potravinových bank a Armádou
spásy. Na realizaci sbírky se podílí řada neziskových organizací (např. jednotlivé pobočky Armády spásy a Charity, azylové domy apod.) a více než
3000 dobrovolníků.
Mgr. Barbora Vernerová, DiS.
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NA SLOVÍČKO…
V sobotu 24. září si budova 1. stupně Základní školy v Dubí 2 v Dlouhé ulici
připomněla své 110. narozeniny. Za tuto dobu jí v různých obdobích procházelo tu více,
tu méně žáků, nicméně svou roli plní dodnes a v letošním školním roce zde elementární
vědomosti a dovednosti získává na 237 žáků.
Při této příležitosti vedení školy připravilo důstojnou oslavu tohoto významného výročí, kdy se v rámci Dne otevřených dveří do svých tříd přišlo podívat více než 80 bývalých žáků, ale školu navštívili i bývalí pedagogove této školy, neubránili se vzpomínkám
na svá školní léta, protože ty s postupem lidského věku se stále vracejí a patří k těm,
k nimž se jistě vracíme rádi.
Do „své“ školy se vrátil a na svá školní léta přišel zavzpomínat rovněž pan režisér
Vladimír Michálek, který byl žákem ZŠ Dubí 2 v letech 1963 – 1970 a při této příležitosti
jsem mu položila několik otázek:
1/ Pane režisére, jak vzpomínáte na svá školní léta, která jste prožil v „bystřické“ škole?
Vzpomínám na ně velmi často. Zvláště pak na 1. - 5. třídu. Byla to, dá se říct, léta bezstarostná.
S učením jsem neměl problém, ba právě naopak: ve druhé třídě mne dokonce chtěli přeřadit
do třídy čtvrté, ale to bylo bohužel zamítnuto. Můžeme pouze spekulovat, co by to znamenalo.
Takhle jsem se spíše nudil a neustále sledoval dění za okny. Těšil jsem se na první sníh. Na lyžování na okolních loukách, které měly jména po bývalých majitelích Fišerka, Kocmanka a podobně.
Nemohli jsme se též dočkat prvních mrazů, kdy začaly zamrzat propadliny po bývalých šachtách, které byly plné spodních vod a vytvářely skvělé rybníky pro bruslení. Z jara jsme se toulali
po okolních lesích a vedli bitvy s klukama z Dubí o Husův vrch zvaný Kudrák, anebo s klukama
z Novosedlic o malý lesík u papírny, kterému jsme říkali Džungle. Žádné učení. Taška letěla přes
vrata a už jsme mazali ven. Neustále v pohybu, neustále v akci, požehnaná doba.
2/ Jaká byla cesta k Vašemu rozhodnutí stát se filmovým režisérem a jak vzpomínáte na
studentská léta na Filmové a televizní fakultě AMU?
Režisérem jsem se stal, jak se říká, nedopatřením. Dlouho jsem nemohl studovat vysokou školu
pro svůj negativní přístup ke komunistickému režimu. Po dvou letech práce v nemocnici, coby sanitář, jsem dostal doporučení ke studiu medicíny. To mně
bylo 25 let. Na školu jsem se zázračně dostal a vydržel na ní dva roky. Během
studia medicíny jsem s přáteli hrál divadlo, amatérsky fotil a psal krátké věci
do šuplíku.
Zkrátka a dobře, dověděl jsem se, že na AMU - FAMU se zlepšila
perestroikou atmosféra. Donesl jsem tam své práce a byl přijat. Zvítězila ve
mně zodpovědnost a přešel jsem na filmovou školu. Přeci jenom tam byla
menší pravděpodobnost, že ohrozím lidské životy.
3/ Před pěti lety jste pro Českou televizi natočil podle scénáře
Dušana Kukala, (mimochodem rodáka ze sousedních Novosedlic –
pozn. red.), a Martina Bezoušky seriál Okno do hřbitova, jemuž daly
základy hororové povídky Miroslava Švandrlíka. Neuvažujete o nějakém pokračování?
Určitě ne. Byl to ojedinělý projekt. Nerad se vracím ke stejnému tématu.
4/ V současné době má v českých kinech premiéru zatím Váš poslední
film Prázdniny v Provence. Můžete pozvat naše čtenáře na tento film.
Prázdniny v Provence jsou lehkou letní komedií. Je to ideální film pro ty,
kteří si chtějí na chvíli odpočinout od každodenních starostí. Prostě vypnout
a zarelaxovat.
5/ Na co dalšího se můžeme těšit? Prozradíte, na čem právě pracujete?
Pracuji na několika projektech. Vše je ve stádiu zrodu. Nejsem sice pověrčivý, ale nerad o tom mluvím, pokud není naprosto jisté, že se opravdu udají.
Provence se dělala 3 roky. Z toho byla 2 roky u ledu kvůli producentskému
selhání. Někdy je to velmi namáhavé až bolestné.
6/ A na závěr nám dovolte jednu osobnější otázku: jaký byl pro Vás
návrat do města, kde jste prožil část svého dětství?
Úplně v pohodě. Jezdím sem poměrně často. Mám rád Krušné hory, zvláště
pak od Komáří vížky směrem na Moldavu a dál k Flájské přehradě. Ideální terén pro cyklistiku. Jednoduše to tu mám rád a jsem štastný, jak se hory vzpamatovaly a přírodě, a tudíž i lidem se daří nepoměrně lépe.
Za rozhovor děkuje Soňa Kosová
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KONCERT SEVEROČESKÉ FILHARMONIE TEPLICE
V týdnu od 11. října do 14. října uspořádala Severočeská filharmonie koncerty pro žáky mateřských, základních a středních škol. Tyto
výchovně – vzdělávací koncerty mají v našem školním kalendáři již své pevné místo a každoročně se jich zúčastníme.
Děti prvního stupně si vyslechly koncert pod názvem Den hraček. Formou vyprávění a videoprojekce se seznámily se skladbami světových autorů.
Pro žáky druhého stupně byl připraven koncert s názvem Sny a vášně romantismu. Zde byla představena česká, ruská, francouzská a německá hudba
19. století doplněna o obrazovou projekci. Oba koncerty dirigoval a moderoval Miloš Machek.
Severočeská filharmonie měla pro školy sídlící mimo Teplice milé překvapení, uhradila nám objednanou autobusovou dopravu. Děkujeme a těšíme
se na další koncert v roce 2017.
Mgr. Hana Dubnová, ZŠ Dubí 1

ŠKOLNÍ PARLAMENT ZŠ DUBÍ 1

Počínaje zářím začal na naší škole opět pracovat školní parlament složený
ze zástupců čtvrté až deváté třídy. Během měsíce října proběhly nové volby
třídních zástupců. Na úvodním setkání byli přivítáni zástupci čtvrtých tříd,
kteří jsou zde poprvé, a také byl zvolen předseda a místopředseda parlamentu. Schůzky parlamentu probíhají dle potřeby. Zástupci tříd předkládají
různé podněty, otázky a návrhy vedení školy i učitelům, snaží se o optimální
řešení problémů a podílí se na chodu školy. Každoročně podporují vánoční
sbírku pro zvířátka do útulku v Žimu, pomáhají s organizací projektových
dnů a zápisem dětí do prvních tříd, účastní se jako porotci při různých soutěžích a sami některé soutěže přímo připravují.
Složení parlamentu pro školní rok 2016/2017:
předseda – Filip Doubek
místopředseda – Dominik Blažek
4. B – Filip Krejčík, Adéla Tomková
4. C – Jiří Pašek, Barbora Šťástková
5. tř. – Pavel Nguyen, Michal Šitt
6. tř. – Jakub Suchý, Michaela Wegertová
7. tř. – Hynek Kraus, Michal Brabec
8. tř. – Radek Čvančara, Adéla Ouředníková
9. tř. – Kateřina Hubáčková, Natálie Mattová
Hana Durneková, ZŠ Dubí 1

DUBÁNCI NA NÁVŠTĚVĚ V BIOPARKU
Všechny děti z Mateřské školy Dubánek již tradičně na podzimním
polodenním výletě navštívily Biopark Gymnázia Teplice. Díky poutavému
výkladu a vřelému přístupu prohlídka exotické fauny i flory zaujala nejen
děti, ale i jejich pedagogický doprovod.
Za děti a zaměstnance MŠ Jiřina Wagnerová

700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV.

V rámci oslav tohoto slavného výročí jsme v říjnu se sedmáky
a osmáky ze ZŠ Dubí 2 navštívili výstavu Regionálního muzea
v Teplicích "Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků". Výstava byla
umístěna do krásného prostředí jízdárny teplického zámku a paní
průvodkyně o historii této doby dětem velice poutavě vyprávěla.
Potom měly děti možnost si všechny exponáty podrobně prohlédnout. Za nejzajímavější mnohé považovaly, když je průvodkyně vyzvala, aby si sáhly na repliku jedné z kostelních fresek. Byla to nevšední zkušenost se středověkým uměním. Děti vyplňovaly samostatně
pracovní list, který prověřil jejich čtenářskou gramotnost, protože odpovědi získaly pouze pečlivým pročtením popisek exponátů. Vyřešit
tajenku pracovního listu se podařilo všem. Žáci za odměnu dostali
odznáčky s logem výstavy. Už se těšíme na nějaký další výlet do historie.
Mgr. Marie Hůlková, ZŠ Dubí 2

PŘEDŠKOLÁCI ZKRÁŠLILI ZASTÁVKU
Čekárna autobusové zastávky na konečné stanici MHD Dubí, lázně dostala novou tvář díky předškolákům z Mateřské školy Dubánek,
kteří pod vedením svých učitelek vyzdobili malbou stěny čekárny.
Věříme, že pohled na „výtvarné dílo“ dětí potěší místní občany cestující hromadnou dopravou i turisty projíždějící naším městem.
Věra Klimešová za kolektiv MŠ Dubánek
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SOBOTA S PŘÁTELI
Skvělý sobotní den strávili spolu žáci a pedagogové tří příhraničních škol: Základní umělecké školy Dubí, Musikverein Bannewitz a Musikschule
Dippoldiswalde. Dopoledne strávili v Domě porcelánu s modrou krví, kde se inspirovali stálou expozicí porcelánové krásy a své pocity se pokoušeli
přenést pod vedením učitelek ZUŠ paní MgA. Jany Linhartové a Mgr. Milady Linhartové do svého výtvarného projevu. Výsledky práce mladých umělců byly poté nainstalovány v prostorách hlavní budovy ZUŠ, kde je budou moci zhlédnout i příležitostní návštěvníci. Odpoledne už bylo ve znamení
hudby. Pestrý program v sále ZUŠ, bohatá návštěva, dobré jídlo (vynikající řízky nasmažila paní školnice J. Koubková), veselé zážitky, taková je stručná
charakteristika společné akce v heslech.
Vedoucí výpravy z Bannewitzu, našeho partnerského města, byla paní Elizabeth Scholz, skupinu z Dippoldiswalde vedla paní ředitelka Philine Gläser.
Přímých účastníků ze zahraničí bylo dvacet pět, na koncert pak přijeli ještě mnozí rodiče.
Ze ZUŠ Dubí se zúčastnilo deset žáků, poslechnout koncert si přišlo početné příbuzenstvo. Program s dubskými žáky nastudovali pedagogové
H. Bujnovská, M. Martinec, S. Matura, E. Valtová a T. Vránková.
Samozřejmě už je naplánována další akce, koncert mezinárodního orchestru „Ensemble interregio“ v kostele P. Marie v Dubí a v Lukaskirche
v Drážďanech ve dnech 6. a 7. května 2017, již dnes jste srdečně zváni.
Eva Valtová, ředitelka ZUŠ Dubí

Z MŠ CIBULÁČEK ...
PRVNÍ ČTENÍ V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE
Ve středu 14. září jsme s dětmi navštívili první ČTENÍ PRO PRŤATA v teplické knihovně. I když bylo
na zářijový den pěkné horko, děti to neodradilo. Při cestě do knihovny jsme se osvěžili v lázeňském
parku a včas jsme dorazili na zářijové čtení, které bylo tematicky zaměřeno na školu. Nejprve jsme
si poslechli pohádku o Vikingovi a jeho sobíkovi Tapim, opět jsme pomohli paní knihovnici přečíst
obrázkové čtení O ježibabce Katce, která tentokrát navštívila pouť. Na pouti jsme ještě chvíli zůstali
s kamarády ze Sluníčka, Majdalenkou a Matýskem, kteří navštívili kouzelný kolotoč. Samozřejmě
nás čekalo i několik hádanek, tentokrát se týkaly školy a školních potřeb. Nakonec jsme od paní
knihovnic dostali jako vždy pěkný dárek. Čtení v teplické knihovně nezklamalo a my jsme si užili
prima středeční odpoledne.
KOČIČKA A PEJSEK
Čtvrteční dopoledne 15. září jsme si ve školce moc užili. Přijeli k nám kamarádi kočička a pejsek
s divadlem Kamila Kouly. Připomněli jsme si příběhy o tom, jak si pejsek roztrhl kalhoty, jak společně
myli podlahu, jak vařili dort a jak našli panenku a stali se z nich maminka a tatínek. Divadlo se nám
moc líbilo, a tak kočička s pejskem sklidili velký aplaus.
Kateřina Kazdová, MŠ Cibuláček

ZMOKLÝ TEREZÍN

MĚSTSKÁ POLICIE V MŠ MSTIŠOV
Dne 18. října jsme měli v naší školce návštěvu. Přijeli
k nám strážníci z Městské policie Dubí. Nebyli u nás poprvé, a tak si troufáme říct, že se z nás stali kamarádi. Opět
jsme pozorně poslouchali zajímavé vyprávění o jejich práci.
Sami jsme také přidali nespočet vlastních příběhů o zatoulaných zvířátkách, zlodějích a špatném parkování maminek a tatínků. Vrcholem návštěvy byl příjezd auta Městské
policie, které jsme si mohli celé prohlédnout, a hlavně prolézt.
Minimálně polovina dětí měla hned jasno o své budoucnosti. Budou strážníci! Tak si dejte za 20 let pozor, ve Mstišově
vyrůstají noví strážci zákona.
Kolektiv MŠ

My, pionýři z Dubí, jsme jeli na víkend od 16. do 18. září do Terezína vybojovat vítězství na Krajské setkání pionýrských oddílů O POHÁR HELENY BIŠOVÉ a prohlédnout si
pevnost Terezín. Setkání se zúčastnilo celkem 130 účastníků z 5 pionýrských skupin
Ústeckého kraje. Strašně lilo celý víkend, ale nám to nevadilo. Utkání byla v tělocvičně
zdejší moc pěkné školy a měli jsme s sebou většinou pláštěnky. V turnaji jsme bojovali
– mladší i starší – jako lvi. Měli jsme i zraněné. Martin si při chytání tvrdé rány naštípl
malíček a Danek dostal takovou do zubů, že musel dvě hodiny ledovat hlavu. I přes
oslabení jsme získali umístění i titul. Absolutním vítězem setkání se stala nejpočetněji
zastoupená pionýrská skupina Chomutov. Mezi utkáními, kdy jsme nehráli, probíhala
pionýrská stezka i výtvarné dílny. A my jsme si stačili prohlédnout mezi kapkami deště
město Terezín, historickou pevnost a podzemí i muzeum. Pan průvodce v pevnosti
nás svým osobitým výkladem zaujal i rozveselil. Dozvěděli jsme se, že zdejší pevnost
vybudoval císař Josef za vlády své matky Marie Terezie, proto název Terezín. Vyprávěl
nám o stavbě i životě v té době. Na krajském setkání nám bylo dobře. Pěkné ubytování, dobré jídlo, super kamarádi. A při zpáteční cestě domů jsme stačili včas dojít na
nádraží a výjimečně nezmoknout.
Za pionýry z Dubí 2 Jana Macháčková
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PODZIMNÍ KONCERT
Dne 14. října 2016 proběhl v Lidovém domě v Pozorce koncert Druhé trávy s Robertem Křesťanem a hosty
folkové skupiny Bob a Bobci a kapely Pavel Houfek band. Přední česká kapela Druhá tráva, která se během let
odchýlila od původního moderního bluegrassu k nadžánrovému výrazu, slaví čtvrt století na scéně. Těšili jsme
se z excelentních výkonů nejsilnější sestavy Druhé trávy, ve které se kromě zpěváka Roberta Křesťana sešli
bendžista Luboš Malina, dobrista Luboš Novotný, kytarista Emil Formánek, kontrabasista Tomáš Liška. Koncertní program Druhé trávy zahrnoval průřez tvorby kapely z celé doby existence skupiny s důrazem na skladby ze
studiových alb Marcipán z Toleda, Dylanovky a Pojďme se napít.
Posluchači odcházeli z koncertu nadšeni a doufáme, že se zase u podobné akce sejdeme.
Lenka Bláhová, MKZ

LAMPIONY ROZZÁŘILY VEČERNÍ OBLOHU…
Výjimečně první říjnovou sobotu 1. 10. se konal tradiční v pořadí již „třináctý“ ročník lampionového průvodu. A i přes takto brzký termín byla účast
na této akci hojná. V průvodu bylo napočítáno takřka osm stovek lidiček.
Start průvodu byl na Školním náměstí a cíl na louce pod Kudrákem. Děti od pořadatelů obdržely před začátkem pochodu perníček s namalovaným
lampionkem a barevné svítící pásky. A pak už se čekalo na rozeznění bubnu, aby mohly lampiony rozzářit večerní oblohu dubských uliček. V čele průvodu předváděly své umění diodové show Jana a Pavla ze skupiny Giraldell. Za nimi do pochodového rytmu bubnoval bubeník Míra, kterého střežili
šermíři ze skupiny Briganti.
Na louce pod Kudrákem, kam průvod dorazil, bylo již nachystané zázemí této akce. A tak, jen co došel poslední účastník s lampionem, rozezněly se
libé tóny kytar skupiny „8“ Vteřin. Po krátkém přivítání všech účastníků a vzácných hostí (i když po většinou stálých hostí – poslanci PS PČR, zastupitelé
ÚK, zastupitelé okolních měst a obcí…) se opět svého chopila děvčata ze skupiny GIRALDELL, aby předvedla tentokráte show ohnivou. Po tomto vyplnili přípravné chvilky naši hudebníci, které po několika skladbách vystřídaly šermířské zápasy rytířů od Brigantů. Následoval krásný a dlouhý ohňostroj,
největší ze všech lampionových průvodů. A pak už tu byl opět čas krásných písniček, které zněly až do půl desáté. Po celou dobu akce si účastníci mohli
zakoupit u několika stánků s občerstvením něco na hladík i něco na zahnání žízně.
Dovolte mi tu prostřednictvím těchto řádků poděkovat všem spolupořadatelům, tedy jmenovitě bubeníkovi Mírovi, Janě a Pavle ze skupiny
GIRALDELL, klukům ze skupiny historického šermu Briganti, kapele „8“ Vteřin, perníkářce paní Horčičkové, ohňostrojaři panu Zachardovi, Zdenku
Veřtatovi a spol., MP Dubí, Petru Pucharovi a Vendule Zemanové a v neposlední řadě redakční radě DZ.
A to největší poděkování patří Vám všem místním i přespolním účastníkům této akce. Těším se s vámi na shledanou při další akci, třeba na jarním,
již 14. ročníku dubské kuličkiády.
Za pořadatele: Tomáš Zíka, zastupitel města Dubí

ZAJÍMAVÁ PŘEDNÁŠKA
Po loňské příjemné návštěvě pana Josefa Klímy jsme
v Domě porcelánu s modrou krví ve středu 12. října přivítali dalšího hosta známého z televizního pořadu „Na vlastní oči“, a to
Stanislava Motla. Ve spolupráci s Městskou knihovnou Dubí jsme
pro návštěvníky připravili odpoledne s vyprávěním o životě a záhadné smrti Antoina de Saint-Exupéryho, autora celosvětově známé knihy Malý princ.
Celý přednáškový sál zaplnili hosté, kteří se zaujetím sledovali více než hodinový poutavý příběh doplněný filmem
o putování za informacemi právě o tomto autorovi. Všichni odcházeli nadšení, a to hlavně z celkové atmosféry přednášky. Po tomto
úspěchu plánujeme pozvat pana Motla i příští rok, s čímž již nyní
rád souhlasil.
Martina Vlková a Mgr. Jana Zajoncová,
MIC Dubí www.infocentrum-dubi.cz
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PLAVECKÝ VÝCVIK
Se začátkem října
nastala dočasná změna
výuky tělesné výchovy. Druhým a třetím
třídám začal plavecký
výcvik, který je již řadu
let součástí vyučování.
Druhé třídy navštěvují
ZŠ Maršovská, třetí třídy navštěvují ZŠ Edisonova. Po čas kurzu se
žáci naučí nejen další
plavecké styly, ale užijí si také vodních hrátek, všemožných skoků i řádění
s plaveckými pomůckami. Tyto hodiny patří zpravidla k nejoblíbenějším.
Mgr. Eva Šístková, ZŠ Dubí 1

ÚSPĚŠNÝ ZÁPASNÍK
Naši školu navštěvuje již 6. rokem
úspěšný zápasník thajského boxu
Tomáš Barták, zápasící za teplický klub
Leonidas gym. Za jeho krátkou kariéru již nasbíral několik pohárů a medailí
a procestoval i několik zemí. Naposledy se podíval do polské Lubáně, kde
se uskutečnil turnaj o pohár starosty.
Tomáš si přivezl domů další zlatou
medaili. Moc mu gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů. Za žáky
a zaměstnance
Pedagogický sbor ZŠ Dubí 2

PLAVECKÁ ŠTAFETA MĚST
Dne 5. října se naše škola tradičně účastnila plavecké štafety měst. Naší
školu se vydalo reprezentovat celkem 39 žáků a 2 učitelé, z nichž cíl uplavat 100 metrů splnili téměř všichni. Jako nejlepší plavec se ukázal Jakub
Balda z 5. třídy, který cílovou pásku protrhl v čase 1:56. V těsném závěsu za
ním Jakub Vraný z 9. třídy a David Blažek ze 4. C. Dívčí kategorii ovládala
Michaela Žižková z 8. třídy.
Malou kaňkou na hezké akci je celkové umístění škol, kdy jsme neobhájili loňské 3. místo a propadli se až na místo šesté. Musíme však říci, že
před námi byly opět jenom velké školy a plavecká škola v Krupce.
Bc. Jakub Matys, ZŠ Dubí 1

ÚSPĚŠNÝ TANEČNÍK
Náš žák 7. třídy Petr Vengrynský
se věnuje dlouhodobě tanci
a 28. září se dokonce v Brně zúčastnil mistrovství ČR v tanečním
sportu družstev.
Juniorské družstvo reprezentoval za taneční klub MZ Dance Team Praha. Petr Vengrynský s jeho partnerkou Sárou
Vondřejcovou a dalšími třemi páry
vybojoval na mistrovství zlatou
medaili v latinskoamerických tancích a jsou mistři ČR družstev pro
rok 2016. Moc Péťovi gratulujeme
a přejeme mnoho úspěchů do
budoucna.
Pedagogický sbor ZŠ Dubí 2

KLUB LEONIDAS SE BIL V BRNĚ ...
LETECKÉ MODELÁŘSTVÍ
Letečtí modeláři jsou v naší družině častými a vítanými hosty. Tentokrát
přišli pánové J. Smolek a A. Janouch. Ve třídě děti pod jejich dohledem
složily šipku a musím je pochválit, proti loňskému roku mají ručky
daleko šikovnější. Letová zkouška
a drobné úpravy modelů proběhly
ještě ve vnitřních prostorách a pak
už jsme pospíchali na školní zahradu, kde se všechny šipky vznesly
do vzduchu a závodily, která doletí
nejvýš a nejdál. Děkujeme oběma
pánům za čas, který nám věnovali
a úžasně a aktivně strávené odpoledne.
Hanka Šírová
a děti z 2. odd. ŠD ZŠ Dubí 2

Dne 16. října se konalo 2. kolo Mistrovství ČR Muay Thai pořádané
C.M.T.A v brněnské TJ Tatran. Náš klub Leonidas Gym Muay Thai Teplice
vyslal do boje jednoho dospělého
bojovníka a pět
dětí. Bohužel čtyřem dětem se nenašel soupeř, a tak
byly v Brně pouze
jako podpora. Za
dospělé nastoupil
David Kubát (35 let)
proti borci z Olomouce, se kterým
prohrál. Davidovi se
bohužel rozjelo nachlazení a do ringu
šel zdravotně indisponován. Oslabený organismus je hodně znát a bylo vidět, že David nemá
šťávu a tento boj prohrál na body. Další do zápasu nastoupil David
Kubát Junior (15 let) a vybojoval výhru 3:0 nad tvrdým mělnickým borcem.
K poslednímu zápasu nastoupil David Štajnc (14 let), který předvedl krásný zápas, ale k našemu překvapení zvedli ruku soupeři. I podle hlavního rozhodčího byl zápas náš, tak jsme podali na toto rozhodnutí protest
a pravděpodobně se zápas bude opakovat. Poděkování za tuto akci patří
i prezidentu asociace C.M.T.A. Petru Ottichovi a webu Berem.cz, který
podporuje dubský klub Leonidas Gym.
Ladislav Horejš

MODELÁŘSKÝ KLUB P. S. DUBÍ
V polovině roku 2016 jsme se museli nově registrovat (u městského soudu v Praze ) pod Svazem modelářů České republiky jako Modelářský klub
p. s. Dubí. Jako statutární orgán byl zvolen předseda Modelářský klub p. s. Dubí pan Oldřich Trtík.
Klub se zabývá veškerou modelářskou činností (z papíru, ze dřeva, železniční nebo leteckou, od stavění papírových draků a vlaštovek až po modely
např. světové kategorie FAI a další).
Nyní spolupracujeme se ZŠ Dubí 2, kde družinové děti staví vlaštovky a draky a učí se, jak vlastně drak létá a proč.
Členem modelářského klubu p. s. Dubí je též občan našeho města reprezentant v leteckých disciplínách v kat. FAI, pan Milan Nový. Dvojnásobný mistr
Evropy a několikanásobný vítěz světových pohárů a mistroství republiky. I letos v srpnu se zúčastnil mistroství Evropy v srbském Zrenjaninu a umístil
se na 4. místě. V Modelářském klubu p. s. Dubí je registrováno 14 dospělých členů,1 junior a 6 žáků. (Antonín Janouch v dalším kroužku vede 5 žáků.)
Předseda klubu Trtík
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HORNÍ MĚSTA KRUŠNÝCH HOR
MKZ Dubí - Městské informační centrum Vás srdečně zve do Domu
porcelánu s modrou krví na výstavu Horní města Krušných hor, kterou
jsme zahájili v úterý 25. října. Tématem výstavy je představení české části
Krušnohoří jako dominanta zápisu na Seznam světového dědictví
UNESCO v návaznosti na vydání stejnojmenných knih "Horní města Krušných hor - Karlovarský kraj" a "Horní města Krušných hor - Ústecký kraj".
Výstavu i vydané publikace finančně podpořily oba tyto kraje.
Projekt atraktivní formou představuje zdejší krajinu a její jedinečnou
hornickou minulost, kulturu i geologické unikáty. Výstava je putovní
a probíhat bude vždy na jednom místě přibližně jeden měsíc a je dvojjazyčná: v českém i v německém jazyce. Výstavu budete moci zhlédnout
do 25. listopadu. Těšíme se na Vaši návštěvu.
MIC Dubí, www.infocentrum-dubi.cz

NABÍDKA KROUŽKŮ

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

KUCHAŘSKÝ KROUŽEK
Každé úterý
od 15.30 do 17.00 hod.
Informace na telefonu:
739 568 768
SPORTOVNÍ KROUŽEK
Každý čtvrtek od 18.00 do 19.00 hod.
Informace na telefonu: 733 763 996
PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK
Každou středu od 15.00 do 17.00 hod.
Informace na telefonu: 607 726 856 Liška
nebo 607 591 523 Lasička
TURISTICKÝ KROUŽEK
Prosím sledovat na stránkách
www.dubi.pionyr.cz
(převážně víkendovky a výlety)
KROUŽEK PRO NEJMENŠÍ
Každé pondělí od 15.00 do 16.00 hod.
Informace na telefonu: 607 970 124 u Libušky
(máme ještě volná místa, děti si zde hrají
a vyrábí různé věcičky, kreslí apod.)
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BLAHOPŘÁNÍ
Dne 3. listopadu oslavil náš milovaný tatínek, dědeček a pradědeček

pan Vilém Kazil

své 80. té narozeniny.
Náš děda, to je kabrňák, každý ho musí mít rád. Nejvíce ale my, vnoučata a pravnoučata.
Je nám s ním tak krásně, že máme chut´ skládat básně. Dědečku, at´ tu s námi stále jsi
a rozdáváš úsměv ostošest. Přejeme Ti spoustu zdravíčka, pohody a štěstíčka.
Manželka Helena, dcera Helena s rodinou, syn Milan s rodinou
a obrovskou pusinku od všech Tvých vnoučat a pravnoučat.
Máme Tě moc rádi!!!

KNIHOVNA INFORMUJE…
Knihovna informuje o omezeném provozu na konci měsíce listopadu a v průběhu měsíce prosince:
29. listopadu do 15:00 hodin /úterý/
1. prosince do 15:00 hodin /čtvrtek/
6. prosince do 12:00 hodin /úterý/
22. prosince do 15:00 hodin /čtvrtek/
V ostatní dny budou výpůjční hodiny nezměněny.
Od 27. prosince do 30. prosince bude knihovna uzavřena z důvodu čerpání řádné dovolené.
H. Paurová, knihovnice
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Prodám byt v osobním vlastnictví
2+kk, v Dubí za kostelem.
Zájemci, volejte 602 734 997.

Koupím porcelán ROYAL DUX
sošky, zvířata, vázy,
malé i velké, jen nepoškozené
platím hotově, přijedu

tel. 731 490 278

POZVÁNKA

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.

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

