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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
srdečně Vás všechny po měsíci opět zdravím na
stránkách našeho Zpravodaje a rád Vám předám informace o všem důležitém, co v minulém
měsíci provázelo naše město a práci na radnici.
Začátek kalendářního roku vždy provází konkretizace plánovaných akcí, s jejichž realizací se
počítá, a proto je vždy mnoho jednání a pracovních schůzek, kde se tyto záležitosti řeší. Jedna
z takových důležitých schůzek se týkala priority
mezi investičními akcemi letošního roku, tedy
stavby kanalizace v městské části Běhánky.
Společně se zástupci technického odboru jsem
se setkal s občany, jichž se tato stavba bezprostředně dotýká, byly jim předány smlouvy
o připojení jejich nemovitostí na novou kanalizaci a společně s panem vedoucím technického
odboru jsme jim zodpověděli všechny otázky,
které byly vesměs technicko - organizačního
charakteru. Znovu zdůrazňuji, že v případě jakéhokoliv dotazu se mohou občané této městské
části obracet na pracovníky technického odboru. Tuto stavbu skutečně považujeme za prioritu
tohoto roku a věřím, že odkanalizování přinese
zlepšení kvality bydlení všem obyvatelům
Běhánek. Také chci touto cestou poděkovat
panu Pikalovi a panu Kšandovi, kteří nám
v této lokalitě pomáhají při jednání s občany při
realizaci smluv o budoucím připojení nemovitostí na kanalizaci.
 Výraznou událostí minulého měsíce nepochybně byly Hry VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016, jejichž spolupořadatelem naše
město bylo. Jsem rád, že mohu konstatovat, že se
vydařily a že pro obě sportovní disciplíny, běžecké lyžování a biatlon, které proběhly na Cínovci,
byly vytvořeny dobré podmínky a stejně tak zázemí mladým sportovcům. Chtěl bych na tomto místě poděkovat oběma manažerkám, paní
Ladislavě Hamrové a paní Marii Račkovičové,
které se jejich přípravou intenzivně zabývaly
a stejně tak dennodenně dohlížely na jejich
hladký průběh, a to jak po organizační, technické, tak i dokumentační stránce. Poděkování
patří i Městskému kulturnímu zařízení, jehož
zaměstnankyně pod vedením paní Gürtlerové
se na přípravných pracích rovněž spolupodílely. Také nesmíme zapomenout poděkovat těm,
kteří dohlíželi na bezpečnost dopravy, všech
účastníků a návštěvníků olympiády. Tuto práci
zajišťovali příslušníci Policie ČR a Městské policie
Dubí. Vše proběhlo bezpečně a za to všem
zúčastněným patří velký dík. Nezastupitelnou
výhodou však bylo, že nás nezklamalo počasí
a ve třetím lednovém týdnu se své vlády ujala
zima: napadl čerstvý sníh, mrazivé počasí zajistilo jeho stálost a modrá obloha s horským sluníčkem přinesla pohodovou atmosféru nejen pro
mladé sportovce, ale i všechny diváky, kteří na
Cínovec vyjeli, aby všechny sportovce podpořili.
 Když už jsem u zimního počasí, které nás
provázelo prakticky od silvestrovského večera
až do dnů oblevy v posledním lednovém týdnu,
tak bych rád, jako ostatně každoročně, poděkoval všem občanům našeho města, kteří po nasněžení uklízeli sníh před svými nemovitostmi
a nečekali na příjezd odklízecí techniky. Je jasné,
že Město nemůže zajistit, aby sníh byl v celém
jeho katastru odklizen v jednu chvíli. Jejich
pomoc je tak velmi výrazná, a proto jim patří mé
poděkování.
 V minulém měsíci se rovněž konaly dvě
schůze Rady města Dubí. Jako vždy jsme pro-
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jednávali majetko - právní záležitosti, abychom
k nim přijali buď usnesení, nebo připravili stanovisko pro projednání a následné rozhodnutí zastupitelům; stejně tak jsme projednali materiály
finančního či organizačního charakteru, jako
jsou rozpočtová opatření, která se například
týkala zajištění spolupořádání Her VII. zimní
olympiády dětí a mládeže ČR 2016, na něž nám
poskytl dotaci Ústecký kraj, který byl jejich pořadatelem. Stejně tak jsme projednali a následně
schválili závazné ukazatele našim příspěvkovým organizacím či se zabývali organizačně –
provozními záležitostmi související se zajištěním provozu našeho Domu s pečovatelskou
službou v Pozorce.
 V minulém měsíci rovněž proběhly zápisy
budoucích prvňáčků do obou našich základních
škol. Je potěšující informací, že jich se svými
rodiči přišlo celkem osmdesát a osm dětí bylo
zapsáno do přípravné třídy, která působí na
odloučeném pracovišti Základní školy Dubí 1
v budově ve Střední ulici v Pozorce. Jsem rád,
že si rodiče vybírají dubskou či bystřickou školu pro zajištění základního vzdělání svých dětí,
chápu to i jako uznání a víru v práci jak vedení
našich škol, tak především pedagogů. Jim také
patří mé poděkování za přípravu, organizaci,
ale především hladký průběh obou zápisových
dnů, kdy nechyběla nápaditost a příjemná
atmosféra.
 Ve čtvrtek 28. ledna jsem se zúčastnil na
pozvání Židovské obce Teplice v rámci Dne památky obětem holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti pietního aktu u židovského
památníku v Lípové ulici v Teplicích. Po úvodním slovu předsedy Židovské obce Teplice pana
Oldřicha Látala a dalších hostů jsme položili květiny a uctili památku těch, kteří se stali obětmi
nejhrůznější tragédie dvacátého století, kterou
bezesporu druhá světová válka byla. Vždyť už
součástí samotného názvu tohoto významného
dne je poselství, které musí být mementem, ale
zároveň i varovně zdviženým prstem proti jakémukoliv násilí. Možná si to v našich každodenních životech ani neuvědomujeme, ale náš život
v míru je vlastně tím poděkováním a poklonou
všem těm, kteří za něj přinesli oběť největší,
život svůj. Proto si všichni zaslouží nejen naši
vzpomínku, ale i úctu.
 Hned následující den jsem se v našem partnerském městě, v saském Bannewitz, zúčastnil
společně s panem místostarostou Jiřím Šillerem
slavnostního večera, který je vlastně obdobou
naší Bilance. Pan starosta Christoph Fröse po
úvodním slovu zhodnotil rok minulý a představil základní priority pro rok letošní. Součástí
byla velmi zajímavá prezentace všech akcí, které
ve Svazku obcí Bannewitz v loňském roce proběhly, mj. nechyběla ani ukázka ze setkání německých žáků s těmi našimi na Základní škole
v Dubí 1 v rámci již tradičního Česko-německého
workshopu. Poté přišla na řadu slavnostnější
část celého večera, kdy pan starosta poděkoval
občanům i podnikatelům, kteří svými aktivitami
v loňském roce přispěli k rozvoji města. Poté
jsme se s panem starostou shodli, že taková vzájemná výměna zkušeností je pro nás velmi cenná
a jsem rád, že pan starosta přijal mé pozvání
do Tereziných lázní, kde se ve středu 2. března
uskuteční náš slavnostní večer.
 I v letošním roce na měsíc duben připravujeme slavnostní obřad, kdy velmi rádi přivítáme do života nejmladší občany našeho města.

Zákon o ochraně osobních údajů nám totiž zakazuje Vás oslovit a pozvat s Vaším miminkem
na tento obřad. Budeme však velmi rádi, pokud naše pozvání přijmete a s Vašimi dětmi se
zúčastníte. Budete-li mít tedy zájem, neváhejte
a kontaktujte matriku Městského úřadu Dubí,
kde se dozvíte vše potřebné.
Totéž se týká i životních jubileí, ani zde nemůžeme bez předem vysloveného souhlasu navštívit
jubilanta s naším blahopřáním. I tady, ač se to
mnohému z nás může zdát nelogické, možná
až nedůstojné, tak v souladu s tímto zákonem
je třeba i v takovém případě předem oslovit matriku našeho Městského úřadu. Mohu Vás však
ujistit, že jubilanta vždy velmi rád navštívím.
Jsou to pro mne velmi milá setkání a v příjemném rozhovoru se vždy dozvím zajímavosti
týkající se historie našeho města či jiné pamětnické vzpomínky. Jen si nemohu odpustit povzdechnutí nad našimi zákonodárci. Tvrdí nám
při tvorbě podobných nesmyslů, jako je tento,
který nám zakazuje pod pokutou 500.000,- Kč
oslovovat jubilanty s tím, že to žádá EU. Je
to nesmysl, protože naši partneři v Německu
běžně oslovují jubilanty a veřejně jim přejí ve
svých obecních časopisech bez jejich souhlasu.
Nejsme tedy občas papežštější než sám papež?
 V závěru mého příspěvku bych Vás rád,
vážení občané, pozval na kulturně-společenské
akce, které jsou pro Vás pro následující období připraveny. Ve středu 24. února Vás zvu do
Domu porcelánu s modrou krví, a to na vernisáž
výstavy „Cesta do pohádky“, na niž naše pozvání přijala a jistě vzácným hostem bude herečka,
paní Alena Vránová. Výstava potrvá celý následující týden a jistě nabídne ke zhlédnutí zajímavé exponáty z Fundusu Barrandov Studia, který
je spolupořadatelem naší výstavy.
Jak jsem se již zmínil, ve středu 2. března se
setkáme v Tereziných lázních, kde společně
s panem místostarostou Jiřím Šillerem a panem
velitelem Městské policie Dubí Tomášem
Pykalem zhodnotíme loňský rok z pohledu nejen našeho, ale i jednotlivých vedoucích odborů
Městského úřadu Dubí, vedoucí Městského kulturního zařízení a velitele naší městské policie.
Poté jako každý rok poděkujeme těm občanům,
kteří se ve svém volném čase věnují nejrůznějším volnočasovým aktivitám nebo pomáhají či
pomáhali rozvoji našeho města, stejně těm žákům našich škol i Základní umělecké školy, kteří
jsou úspěšní a přispívají tak k dobrému jménu
našeho města.
Ani v letošním roce jsme nezapomněli na maškarní bály, které neodmyslitelně k měsíci únoru
patří. Oba, dětský maškarní rej a večerní maškarní bál pro dospělé, se uskuteční v sobotu
20. února. Je to vždy pěkná přehlídka nápaditosti a fantazie, proto je i tato má pozvánka do
velkého sálu Lidového domu v Pozorce určena
všem, kteří se rádi baví a tráví příjemný čas při
hudbě a tanci.
 A to je, vážení spoluobčané, pro toto vydání Dubského zpravodaje z mé strany vše, přeji
všem dobré zdraví, ať přečkáte následující týdny bez chřipek a nachlazení. Pokud ještě počasí
dovolí, všem příznivcům zimních sportů přeji
pěkné zážitky, ať už při sjezdovém či běžeckém
lyžování, jimž hřebeny Krušných hor přejí,
či prostě příjemně prožitý volný čas na horách.
Těším se se všemi na shledanou opět za měsíc,
kdy už budeme na prahu prvních jarních dnů.
Ing. Petr Pípal, starosta

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
RM na své schůzi dne 12. ledna mj. projednala:

Usnesení č. 551/20/2016: RM po projednání
bere na vědomí přehled kulturních akcí roku 2016.
(Pozvánky na jednotlivé akce budou průběžně zveřejňovány na výlepových plochách, webových stránkách
MKZ, vývěsních skříňkách MKZ a v Dubském zpravodaji - pozn. red.)
Usnesení č. 556/20/2016: RM po projednání schvaluje předložené závazné ukazatele pro

SDĚLENÍ OBČANŮM
Na základě dotazu čtenářky Dubského zpravodaje sděluji, že budova bývalé psychiatrie
i okolní pozemky jsou v soukromém vlastnictví.
Podle vyjádření vlastníka se pro budovu hledá
náhradní využití, zatím bezúspěšně. Památkově
chráněná není, takže pokud se ji vlastník rozhodne odstranit, bude mu to s největší pravděpodobností povoleno.
Jiří Veselý,
vedoucí stavebního úřadu MěÚ Dubí
V minulém čísle Dubského zpravodaje jsme
informovali občany o špatném zdravotním stavu stromů na lesním pozemku v Myslbekově
ulici. Dle vyjádření Lesů ČR bude těžba zadána
v nejbližším možném termínu. Prosíme občany,
aby otázky k těžbě v lokalitě pod Paraplíčkem
a budoucí podobě této části lesa, směřovali na
vlastníka pozemku Lesy České republiky, s. p.,
Lesní správa Děčín, a to na tel. kontaktech:
412 510 449 nebo 412 510 450.
Eva Vítková,
referent technického odboru

MĚSTSKÁ POLICIE DUBÍ
V dopoledních hodinách přišla na služebnu městské policie poštovní doručovatelka oznámit, že v ulici Střední, kousek
od služebny městské police, hoří osobní vozidlo. Ze služebny vyběhl operátor kamerového
systému se strážníkem ze stálé služby městské
policie. Odstavené vozidlo mělo otevřenou
karoserii u motoru, odkud vycházely plameny.
Strážník s operátorem začali odstavené vozidlo
hasit hasicími přístroji ze služebny, po několika
minutách se jim požár podařilo uhasit. Přivolaní hasiči vozidlo dohasili, protože z motorového prostoru
stále vycházel kouř. Při
požáru nebyl
nikdo zraněn.
Příčina vzniku
požáru bude
stanovena vyšetřovatelem
hasičského
záchranného
sboru, podle
předběžného
ohledání se
bude jednat
o technickou
závadu.
Při hlídkové službě v Pozorce strážníci spatřili
dívku, která se podobala osobě, po které bylo
vyhlášeno pátrání, jelikož utekla z výchovného

příspěvkové organizace. (Jedná se o všechny mateřské školy, obě základní školy a ZUŠ, jejichž zřizovatelem je Město Dubí – pozn. red.)
Usnesení č. 559/20/2016: RM po projednání
souhlasí dle par. 34a, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích s užitím znaku města Dubí pro účely obrazové přílohy vědecké publikace „Klíč ke znakům
měst České republiky“. (Publikace bude vydána
v rámci ediční řady Moravské zemské knihovny v Brně,
a to v druhé polovině prosince roku 2016 – pozn. red.)

INFORMACE STAVEBNÍHO ÚŘADU
V únoru letošního roku proběhne demolice
budovy v Běhánkách, Nerudově sadu čp. 18.
Tuto budovu vlastní paní Kapurová z Krupky
a již léta se o ni nestará.

Usnesení č. 560/20/2016: RM po projednání
souhlasí s užíváním loga Města Dubí v rámci Klubu
vojenské historie, KVH Eichwald a Klubu historických vozidel, KHV Dubí.
Usnesení č. 562/20/2016: RM po projednání
schvaluje zadávací dokumentaci pro podlimitní
veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou
v otevřeném řízení dle par. 27 zákona č. 137/2006 Sb.
o veřejných zakázkách na akci „Výstavba splaškové
kanalizace Dubí – Běhánky“.
(šl)

INFORMACE PRO RODIČE
Na měsíc duben připravuje
Město Dubí
slavnostní obřad

„Přivítání nových občánků
města Dubí do života“
Pokud máte zájem zúčastnit se
s Vaším miminkem slavnostního obřadu,
Stav budovy ohrožuje životy a zdraví osob
a protože vlastník na upozornění a výzvy
stavebního úřadu nereaguje, budova bude odstraněna a náklady bude povinen uhradit. Práce
zajistí dubská stavební firma přibližně v polovině února. Jiří Veselý, vedoucí stavebního úřadu

přihlaste se na matrice Městského úřadu Dubí.
Kontakt: tel. 417 554 611, 417 571 041,
email: orgonova@mesto-dubi.cz

• Střední 154, 417 03 Dubí • Telefon + Fax: 417 571 637, Tel.: 417 571 200
ústavu v Duchcově. Strážníci provedli
kontrolu totožnosti, při které se prokázalo, že se opravdu jedná o hledanou
osobu. Dívka byla převezena na služebnu
Policie ČR a předána policistům, kteří pátrání
vyhlásili.
Operátor kamerového systému spatřil mobilní kamerou umístěnou u kontejnerů na tříděný
odpad muže, který ke kontejnerům přinesl starou židli a staré kufry. Operátor na místo vyslal
hlídku městské policie, která muže dostihla už
před domem, kde vyklízel byt. Místo aby starý
a nepotřebný nábytek odvezl bezplatně do
sběrného dvora, odkládá odpad uprostřed
města ke kontejnerům. Jelikož je svým jednáním podezřelý ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku, bude se případem zabývat
přestupková komise, která může udělit pokutu
do výše 50 tisíc korun.
Žena ze Mstišova, z Dvojhradí přišla na služebnu oznámit, že do obory vnikl toulavý pes
a potrhal daňka a divoké prase. Žena psa postřelila brokovnicí, aby odvrátila jeho další
útok na ostatní zvěř. Postřelený pes z obory
utekl. Strážníci zkontrolovali okolí obory, ale
žádného postřeleného psa nenašli. Žena škodu na majetku způsobenou toulavým psem
a použití zbraně nahlásila Policii ČR. V odpoledních hodinách telefonicky oznámil muž z Dubí,

že pod Výsluním u jeho pozemku leží postřelený pes. Na místě postřeleného psa žena identifikovala. Jednalo se skutečně o psa, který útočil
na zvířata v oboře. Jelikož byl pes velice vážně
zraněný a toto zranění si vyžadovalo okamžité
veterinární ošetření, byl převezen strážníky na
veterinární kliniku do Ústí nad Labem, kde byla
provedena jeho operace. Podle domluvy by
operace byla hrazena nadací Tlapka, která se
stará o opuštěná zvířata. Ve večerních hodinách
přišel na služebnu muž z Pozorky, že se mu zaběhl pes. Jednalo se o onoho postřeleného psa.
Muž byl informován o ztrátě svého psa pracovnicí nadace Tlapka, která zjistila, že si psa vzal
z jejich útulku. Veškeré způsobené škody bude
muset hradit majitel psa.
Operátor kamerového systému spatřil ve večerních hodinách dodávku Volkswagen Transporter, jak na křižovatce ulic Ruská a Střední
dostala smyk, přejela chodník a narazila do
plotu u domu. V tuto dobu na chodníku nebyli
naštěstí žádní chodci, jinak je tato část chodníku hojně využívána. I když byl náraz velký,
nedošlo ke zranění řidiče a ani k velké škodě
na majetku. Přivolaní strážníci regulovali dopravu do doby odklizení vozidla, aby nedošlo k další nehodě. Řidič se na místě domluvil
s majitelem domu na úhradě způsobené škody.
Tomáš Pykal, velitel MP Dubí
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HRY VII. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2016…

… se uskutečnily od 17. do 21. ledna. Disciplíny běžeckého lyžování a biatlonu proběhly na
území našeho města, a to v městské části Cínovec. Zázemím se mladým sportovcům stal hotel
Krušnohorský dvůr a jeho bezprostřední okolí.
Sněhové podmínky byly výtečné, stejně tak počasí bylo nakloněno a závody se tak uskutečnily
za slunných dnů.
Nejlepší sportovce ocenili na květinovém ceremoniálu mimo jiných také hejtman Ústeckého
kraje pan Oldřich Bubeníček společně s panem starostou Ing. Petrem Pípalem.
Mezi diváky byli i žáci našich mateřských a základních škol, kteří nejenže fandili, ale zároveň
si užívali zimních radovánek na čerstvě napadaném sněhu a na zdravém horském vzduchu.
Nejlepší sportovci byli oceněni na závěrečném ceremoniálu ve čtvrtek 21. ledna v SD aréně
v Chomutově a z rukou představitelů Ústeckého kraje převzali zaslouženě vybojované medaile.
I my všem tímto srdečně gratulujeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů.
Město Dubí
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V předposledním lednovém týdnu proběhly na Cínovci VII. Zimní olympijské hry dětí
a mládeže, a proto na tuto mimořádnou událost vyjeli podpořit sportovce i naši žáci. Počasí se vydařilo, všude bylo krásně
bílo a kromě fandění se našel
čas i na dovádění ve sněhu. Akce se všem líbila a doufáme, že se v našem okolí podobná událost opět uskuteční.
Za sportem jsme
vyrazili na Cínovec,
kde se konala olympiáda dětí a mládeže. Povzbuzovali
jsme mladé sportovce při běžeckých
disciplínách. Vůbec
poprvé jsme byli
účastníky takových závodů a fandili jsme, co nám síly stačily. Zpátky do
školky jsme odjížděli s novým zážitkem a okouzleni zasněženou krajinou
pod blankytně modrým nebem.
Kolektiv MŠ

Leona Kosová, ZŠ Dubí 2

V úterý 19. a ve čtvrtek 21. ledna se z nás stali sportovní fandové. Společně s kamarády z MŠ Křemílek jsme se vydali autobusem do areálu Golf club
na Cínovci, kde jsme společně zafandili
dětem, které se účastnily zimní olympiády. Přestože úterní počasí nepřálo sportovcům a ani těm, kteří přišli sportovce
podpořit, snažili jsme se fandit ze všech
sil. Mohli jsme tak zhlédnout úterní běžeckou disciplínu na 2 km a čtvrteční
biatlon dívek. Vzhledem k tomu, že ještě
nejsme školáci, nás zima přeci jen vyhnala do školky o něco dříve, než jsme předpokládali. Kateřina Kazdová, MŠ Cibuláček
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PRVNÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 NA ZŠ DUBÍ 1
Zatímco si v lednu většina lidí dává předsevzetí do začátku nového roku, my školáci se blížíme do poločasu našeho snažení. Tak
jako v předchozích letech si dovolím i v tomto únorovém čísle zhodnotit první pololetí a nastínit plány pro druhou část školního
roku.
Prvního září zasedlo 258 žáků do školních lavic, pro 31 z nich to bylo úplně poprvé. Krom běžné, každodenní výuky se žáci účastnili mnoha projektů – např. dějepisné exkurze do muzea v Mostě pro žáky II. stupně, poznávacího zájezdu do Prahy, nebo třeba mezinárodního česko-slovenského projektu „Záložka do knihy“. Všichni žáci si v prvním pololetí mohli vybrat z 9 kroužků pro
odpolední zájmovou činnost. Jeden z kroužků, pěvecký sbor „Konipásek“, reprezentuje naší školu na různých kulturních akcích.
Naši sportovci se zúčastnili také mnoha různých soutěží, výborně si vedla především mladší děvčata v krajské soutěži ve florbalu
Think Blue Cup, kde obsadila první místo a postoupila do finále v Praze. K tradici patří též naše účast na Plavecké štafetě měst, ve
které školu reprezentovalo 36 žáků ve věku od 9 do 15 let a několik učitelů; zde jsme obsadili krásné 5. místo.
Dále pokračujeme také ve spolupráci s našimi přáteli ze škol v Bannewitz, vloni jsme uspořádali již jubilejní páté „Sportovní hry
bez hranic“, tentokrát v prostorách sportovního areálu Rudolfova huť Dubí 2.
Mezi tradiční akce patří rodiči i žáky velmi oblíbené a navštěvované Adventní odpoledne, vánoční sbírkou pro zvířátka v útulku
Žim zase pomáháme našim čtyřnohým přátelům. Projektovým dnem s příznačným názvem „Večerníček“ jsme oslavili 50. výročí
jeho vzniku. Tento projektový den celý vymysleli a zorganizovali žáci pod vedením Školního parlamentu.
Naše škola se zapojila do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ve kterém nám byly schváleny dva projekty: „Společně se učíme
cizí jazyky“ a „Pracovní činnosti a cizí jazyky“. Díky těmto projektům se vybraní žáci z páté až deváté třídy zúčastnili týdenního zahraničního jazykově
– vzdělávacího pobytu v Londýně. Finanční prostředky byly též určeny na zahraniční jazykový kurz pro učitele, další jazykové vzdělávání pro učitele
a v neposlední řadě na vybavení školní dílny moderními nástroji a nářadím.
Pokračovali jsme v realizaci projektu „Jsme jedno Dubí 2015“. V rámci tohoto projektu probíhalo doučování žáků, řečová náprava, práce s dětmi přípravné
třídy, druhou skupinou aktivit byly zájmové kroužky, např. Vaření, Flétničky nebo Zelená stopa.
Novinkou letošního školního roku je pravidelné měsíční hodnocení žáků. Hodnotí se vzorná docházka do školy, připravenost na výuku, sběr či kamarádské chování k ostatním dětem. Ti nejlepší obdrží papírovou „sovičku“, kterou si mohou třikrát během školního roku proměnit za věcnou cenu dle vlastního
výběru.
Na druhé pololetí máme připraven společný výjezd žáků naší školy s dětmi z Bannewitz na cykloturistický kurz, žáci I. stupně pojedou na týdenní školu
v přírodě. O spoustě dalších našich aktivit se budete moci dozvědět na Dni otevřených dveří, který pro veřejnost připravujeme. Ten se uskuteční v sobotu
19. března od 9:00 do 12:00 hodin v budově Školním náměstí č. 177, a já Vás na něj srdečně zvu již nyní.
Mgr. Bc. Jan Holub, ředitel ZŠ Dubí 1

PROJEKTOVÝ DEN „VEČERNÍČEK“
Ve středu 16. prosince probíhal na ZŠ Dubí 1 projektový den k 50. výročí Večerníčka. Žáci druhého stupně si pro své mladší spolužáky připravili prezentace
se soutěžemi a zahráli divadelní představení jedné z vybraných pohádek. Žáci šesté třídy měli připravené Krkonošské pohádky, sedmá třída se nechala
inspirovat Patem a Matem, žáci osmé třídy sehráli pirátskou scénku z Macha a Šebestové a deváťáci seznámili mladší spolužáky se Spejblem a Hurvínkem.
Jako památku na toto dopoledne si za pomoci žáků 5. třídy každé dítě mohlo vyrobit svou večerníčkovou čepici. Celé dopoledne probíhalo ve velmi příjemné atmosféře a děti i dospělí se dobře bavili.
Hana Durneková, ZŠ Dubí 1

NA ZŠ DUBÍ 2 MÁME ÚSPĚŠNÉ TANEČNICE
Naše 5. třídy navštěvují úspěšné tanečnice Nelly Antolovicsová a Evelina
Donici. Pod vedením klubu STYL-DANCE Teplice tančí spoustu standardních
i latinskoamerických tanců, jako je walz, tango, chacha, samba nebo rumba.
O jejich šikovnosti vypovídá i spousta vystoupení na maturitních plesech,
večírcích, reprezentačních plesech
měst a v neposlední řadě také účast
na různých soutěžích, ze kterých už si
děvčata přivezla pěknou řádku cen.
Přejeme jim do budoucna mnoho
dalších úspěchů.
Třídní učitelky
Dana Burgerová a Hana Mertlová
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HURÁ NA SNÍH!
Sněhová nadílka nás v minulých
letech více méně míjela, a tak bylo
nutno ji letos náležitě využít. Zamířili jsme s dětmi na nedaleký kopec
a sáně, boby i lopaty dostaly zabrat.
Děti měly tváře jako slabikáře a úsměvy na rtech, do školy jsme se vraceli
s dobrou náladou a těšili se na vyhřátou družinu.
Hanka Šírová a děti
z 2. odd. ŠD ZŠ Dubí 2

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY V ZŠ DUBÍ 1

V pátek 22. ledna a v sobotu 23. ledna se v naší škole uskutečnil zápis do prvních tříd a třídy přípravné. Nadšení budoucí prvňáčci postupovali po
různých stanovištích, kterými je provázely známé postavy z Večerníka.
Paní učitelky si ověřily schopnosti a znalosti předškoláků z okruhů český jazyk, matematika, z výchovy výtvarné i hudební a sebeobslužné dovednosti.
Děti recitovaly připravené básničky nebo zazpívaly písničky, poznávaly barvy a geometrické tvary, počítaly korunky, kreslily postavu a skládaly
puzzle. Celkem bylo zapsáno 47 žáků do první třídy a 8 do přípravné třídy, která je již čtvrtým rokem otevřena v budově Střední 120 v Dubí 3. V září
budeme otevírat dvě první třídy. Zápis měl velký úspěch. Radost a spokojenost v očích dětí, ale i jejich rodičů byla pro nás tou největší odměnou.
Mgr. Bc. Jan Holub, ředitel školy

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY V ZŠ DUBÍ 2
Letos proběhl zápis budoucích
prvňáčků do naší školy 22. a 23. ledna. Děti se dostavily i se svými rodiči a odvahu a úsměv jim dodávaly
i paní učitelky Zdeňka Kočová a Michala
Bímová z MŠ Křemílek, které přišly své
dětičky podpořit.
Na malé neposedy byly připraveny
nejen paní učitelky, ale i parta osmáků
a deváťáků, kteří všechny pěkně uvítali
a každému připnuli velkou zlatou medaili usmívajícího se smajlíka. Nejprve děti prošly dvěma veselými třídami, kde si
trochu pohrály. Ukázaly, jak umí pěkně podle barevného vzoru prostírat, poskládaly rozstříhané obrázky zvířátek, dokázaly určit, co které zvířátko žere nebo které rodiny zvířátek k sobě patří. Pro šikovné kluky a holčičky nebylo žádným
problémem ani pochytat na prut malé plastové rybičky nebo postavit z kostek komín. Za své výkony si odnesli mnoho
velkých jedniček v novém notýsku a další drobné dárečky. Úspěšně projít testem školní zralosti už bylo pro děti hračkou.
Děti byly nadšené a velice se snažily. Líbily se jim i testy a vybarvování obrázků na interaktivní tabuli. Celkem bylo přijato
31 budoucích prvňáčků. I v příštím školním roce mezi nimi budou dvojčátka. Klukům jsme slíbili, že jim budeme rezervovat jednu společnou lavici. Už se všichni na budoucí nové prvňáčky moc těšíme. Mgr. Marie Hůlková, ZŠ Dubí 2

PRVNÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 NA ZŠ DUBÍ 2
V loňském školním roce, v měsíci srpnu, jsme začali tradičně týdenní výukou našich žáků v anglickém jazyce s rodilými mluvčími na zahradě naší školy,
z velké části hrazenou v rámci dotačního programu Ústeckého kraje. Po úspěšném podání projektu operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost jsme zlepšovali jazykové dovednosti pedagogů v irském Limericku a 12 žáků odjelo se svými učiteli na týden do Velké Británie, městečka Hastings,
kde uplatňovali zkušenosti z výuky. Po celý rok dochází celá řada našich dětí do různých kroužků, za zmínku stojí dva pěvecké kroužky, angličtina, počítačový či keramický. Protože se připravujeme na oslavy 110. výročí naší školy, a to budovy v Dlouhé ulici, pracujeme intenzivně na výzdobě a získávání
informací o naší historii. Den otevřených dveří, který proběhl v lednu, přivedl řadu absolventů naší školy, kteří se mnou zavzpomínali u starých fotografií.
Přišli i zájemci z řad našich rodičů, kteří se informovali na zápis do 1. třídy, prohlédli si také naše budovy a často vstupovali i do vyučování. V posledních
letech máme naplněné třídy a téměř vyčerpanou výši kapacity školy. Od začátku mého nástupu do funkce ředitelky školy máme o 80 žáků více, mám
z nich velkou radost. Celý podzim se nesl v mnoha tématech: zájezd do Drážďan, příprava ozdravného pobytu v Jiřetíně, vánoční besídky a dílničky pro
rodiče, charitativní zpívání a setkání pro opuštěné kočičky. Náš školní parlament vytvářel plán na 2. pololetí školního roku a bude ve znamení mezitřídních
soutěží. Již začalo druhé pololetí, a proto chci poděkovat všem v Dubí za spolupráci, popřát žáčkům co nejlepší prospěch a těšit se, co nového přinese čas.
Mgr. Soňa Kosová, ředitelka školy

POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
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KNIHOVNA DUBÍ INFORMUJE

Milé děti,
první polovinu školního roku
máte za sebou, vysvědčení
jsou dávno rozdána a vy jste vstoupily do druhého pololetí.
Věřím, že využíváte zimních měsíců k radovánkám
na sněhu a zimním sportům, ale po návratu do teplých domovů určitě rádi sednete k pěkné knížce.
Do knihovny jsem nakoupila spoustu nových knížek, ať jsou to nové příběhy „Detektiva Klubka“,
nebo další díly ze série „Klub záhad“, pro děvčata
jsou zde oblíbené „Čarodějky z jezdecké školy“, pro
starší dívky romány.
Nechybí ani novinky pro naše malé čtenáře, pohádky českých autorů, ale také další příběhy
„Ledového království“, „Medvídka Pú“ a spoustu
dalších. Knihovna má pro vás také připravené oblíbené encyklopedie, knížky o zvířatech, dinosaurech a velmi oblíbené knihy o světových i českých
dějinách.
V dětském oddělení máme také nabídku titulů
povinné četby pro základní i střední školy, které
podle požadavků čtenářů neustále rozšiřujeme.
Samozřejmě zveme do knihovny i dospělé čtenáře, na které čeká také spousta nových titulů od
zahraničních, ale i českých autorů, kteří jsou stále
více žádáni.
Vybrat si můžete romány z české i zahraniční historie, sci-fi romány, romantické příběhy, a to hlavně pro
ženy, ale také thrillery a klasické české detektivky.

Velký výběr máme
také v sekci odborné
literatury, kde najdete oblíbené kuchařské knihy,
autobiografie herců, zpěváků, ale i historických
osobností světových dějin.
Využijte on-line katalog, kde najdete celý fond naší
knihovny. V současné době má knihovna 12 549
titulů, z toho je 2 348 knih v dětském oddělení.
Věříme, že si vybere
každý čtenář a že nabízené novinky přilákají i čtenáře nové.
H. Paurová, knihovnice

Zápisné:

Otevírací doba:

děti do 15 let
dospělí
studenti a důchodci

Kč 40,00
Kč 80,00
Kč 50,00

Internet
registrovaní čtenáři
veřejnost
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1 hodina
1 hodina

zdarma
Kč 20,00

PO

13:00 – 17:00

ÚT

9:00 – 12:00

13:00 – 17:00

ČT

9:00 – 12:00

13:00 – 17:00

VLAKEM NA MOLDAVU

DŮM PORCELÁNU
S MODROU KRVÍ INFORMUJE…

PROSBA ABSOLVENTŮM BYSTŘICKÉ ŠKOLY
Prosíme všechny absolventy bystřické školy o zapůjčení třídních fotek z 9. třídy.
Fotky můžete naskenovat a poslat na email bystriceskola@seznam.cz nebo je můžete donést
osobně do ředitelny na 2. stupeň naší školy (Tovární ulice). Velice děkujeme za spolupráci.
Pedagogický sbor ZŠ Dubí 2

POZVÁNKA

Ve středu dne 24. února bude Dům porcelánu
s modrou krví z důvodu instalace výstavy a přípravy její vernisáže pro veřejnost uzavřen. Pro
vstup na vernisáž bude otevřen od 16. 45 hodin.
MIC Dubí

LEDEN VE MSTIŠOVSKÉ ŠKOLCE
Začátek nového roku se v naší
školce nesl v duchu kouzel a sportu.
Kouzla k nám přivezl pan kouzelník,
který měl pro nás připraveny takové
čáry, že jsme marně přemýšleli, jak to
ten mág dělá. A i když si za své pomocníky zvolil naše děti, stejně jsme
jeho čáry a kouzla neprokoukli.
Kolektiv MŠ

POZVÁNKA

GEISING
G
Bruslení / Lední hokej / Curling
PROVOZNÍ DOBA:

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

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

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

WƌŽƐşŵĞŽƉŽĐŚŽƉĞŶş͕ƉŽŬƵĚďƵĚĞƉƎŝŬŽŵďŝŶŽǀĂŶĠŵƵǎşǀĄŶşůĞĚŶşƉůŽĐŚǇŬĚŝƐƉŽǌŝĐŝƉŽƵǌĞ
ŽŵĞǌĞŶǉƉƌŽƐƚŽƌƉƌŽďƌƵƐůĞŶş.

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

11

únor 2016
Z PARTNERSKÉHO MĚSTA…

LINKA POMOCI OBĚTEM
KRIMINALITY
A DOMÁCÍHO NÁSILÍ
MÁ ČÍSLO 116 006

Pracuje nonstop,
je bezplatná a poskytuje
diskrétně odborné rady.

V pátek 29. ledna jsem se společně s panem starostou zúčastnil v našem partnerském městě,
v saském Bannewitz, slavnostního večera u příležitosti vstupu do nového roku.
Pan starosta Christoph Fröse po úvodním přivítání všech přítomných zhodnotil rok minulý
a představil výhled pro rok letošní.
Součástí večera byla jednak prezentace, jež připomněla všechny důležité události loňského roku,
které život Svazku obcí Bannewitz, tvořený celkem dvanácti obcemi, provázely.
Součástí večera bylo rovněž mj. vystoupení Musikverrein Bannewitz, který spolupracuje s naší
Základní uměleckou školou. Jeho žáci velice zajímavým pojetím připomněli ústřední melodii
česko-německé pohádky Tři oříšky pro Popelku, kterou pro film složil Karel Svoboda.
Součástí slavnostního večera bylo poděkování pana starosty vybraným občanům Svazku obcí
Bannewitz za jejich práci, kterou v průběhu loňského roku vykonali. Mezi oceněnými byla rovněž
paní Kerstin Ryssel, která se velmi výrazně zapojuje do vzájemných kontaktů a přípravy a organizace společných projektů mezi tamními a našimi
základními školami.
Krátkým koncertem se představila zpěvačka
Madeleine Wolf, která pochází z Possendorfu,
jedné z částí Svazku obcí. Pro své publikum si
připravila jednak ukázky muzikálových hitů,
připomněla rovněž legendární švédskou skupinu ABBA jednou z jejích nejúspěšnějších písní
„Chiquitita“ a své vystoupení zakončila směsí
dalších populárních písní.
Závěr večera patřil přání všeho dobrého Svazku
obcí Bannewitz a všem jeho obyvatelům.
Jiří Šiller
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Na telefonní linku 116 006 se může obrátit
každý, kdo se cítí být obětí trestného činu,
a to bez ohledu na to, zda trestný čin byl
nebo nebyl oznámen. Volat mohou oběti
různých forem násilí včetně násilí domácího.
Pomoc na lince je určena i obětem nedbalostních trestných činů, např. dopravních
nehod. Linka poskytuje okamžitou pomoc,
rady a informace ženám, mužům i dětem.
Volat mohou lidé i při pouhém podezření, že
jsou obětí některé z forem domácího násilí,
ať už fyzického, psychického, ekonomického,
či sociálního, stalkingu, nebezpečných výhrůžek a podobného trestního jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po
obětech úmyslných i nedbalostních trestných činů, kterým linka zprostředkuje rychlou
a nadstandardní pomoc Bílého kruhu bezpečí
nebo nejblíže situované kvalitní služby. Linka
poskytuje pomoc také svědkům trestných
činů, kteří byli událostí traumatizováni, potřebují psychickou podporu a informace o svých
právech a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje
výraznou pozornost prevenci kriminality a na
linku mohou zavolat i lidé, kteří se odůvodněně obávají, že se mohou stát obětí trestného
činu a svou situaci potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován
díky finanční podpoře Nadace Open Society
Fund Praha a programu Dejme (že)nám šanci,
který je financován z Norských fondů.
Více informací naleznete na webových
stránkách www.linka-pomoci.cz .

DUBÍČKO

Z NAŠÍ ČINNOSTI...
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pan

Dne 16. února
oslaví 64. narozeniny

Dne 19. února oslaví

Dne 16. ledna oslavil 97. narozeniny

Jakub Jurčík

paní

Jana Šmehilová

z Dubí

Anna
Dieneltová
paní

své 67. narozeniny.

Pana Jurčíka s přáním
všeho dobrého k tomuto životnímu
jubileu pozdravil pan starosta a předal
oslavenci malý dárek.
I my se tímto
k blahopřání
připojujeme.

V dubnu oslaví
zároveň také krásné

44. výročí svatby.
Vše nejlepší,
hodně zdraví
a další spokojená léta
přejí sestry.

Za matriuku
MěÚ Dubí
Jana Dudysová
a Lenka Orgoňová,

Vše nejlepší,
mnoho zdraví,
štěstí a spokojenosti
přejí pan Kolář,
syn Jiřík a Jaroslav,
pan Doležal
a pan Semanský

INZERCE

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky typu

Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách

Stáří slepiček: od 14 do 19 týdnů.
Cena: od Kč 149,00/ks do Kč 180,00/ks.

výkup a ocenění
nemovitostí

Prodej se uskuteční:
v sobotu 12. března
v Dubí u porcelánky v 11:15 hod.
Při prodeji slepiček: výkup králičích kožek; cena dle poptávky.
Informace: od pondělí do pátku od 9:00 do16:00 hod.
na telefonních číslech: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

J.V. Sládka 1113/3, Teplice 415 01
havlova@realityprima.cz
www.realityprima.cz
tel: 774 455 876

Pronajmu byt v rodinném domě
ve Mstišově, Školní 72;
I. kategorie o velikosti 3 + kk
s příslušenstvím

Informace na tel. čísle
606 207 214
Pracujete v Německu?

00420728932164

přiznání daně z příjmu

středa – sobota

u příjmů z výhradně nezávislé činnosti, důchodů
a výživného v rámci členství ve spolku
Poradenské místo:
Dresdner Str. 5, 01773 Altenberg,
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Informace v ČR

Využijte naše znalosti a zkušenosti k Vašemu prospěchu
a nechte si u nás vyhotovit

DO 31. 12. 2016: POSLEDNÍ MOŽNOST
VRÁCENÍ DANÍ ZA ROK 2012!

tpc.rec@atlas.cz

VZPOMÍNKY
Dne 22. ledna uplynulo již 20 let plných smutku,
co nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček

,,Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.“

pan

Jaroslav Svatoš
z Běhánek.

Vzpomínají
a za tichou vzpomínku těm,
kteří ho měli rádi,
děkuje manželka Jolana,
synové Jaroslav a Jan s rodinami.

Dne 3. února uplynulo 5 let od úmrtí
paní

Dne 29. ledna uplynuly 2 roky,
co nás navždy opustil
náš milovaný bratr, synovec, strýc a velký kamarád

Jan Jírek
z Dubí 1.

Kdo jste ho znali a měli rádi, uctěte jej s námi tichou vzpomínkou.
Děkuje teta, bratr, sestra a bratranec.

Dne 6. února uplynulo 23 let od úmrtí našeho milovaného švagra, strýce a kamaráda
pana

Jindřišky Pláničkové.

Alexe Matisčáka
z Dubí 1.

Kdo jste ho znali, věnujte mu spolu s námi
milou vzpomínku.
Děkuje švagr, neteře a synovec.

Kdo jste ji znali a měli rádi,
věnujte jí, prosím, tichou vzpomínku.
Za pozůstalé děkuje rodina.

Dne 19. února uplyne 11 let,
co nás navždy opustil
náš milovaný otec a manžel
pan

Ivan Ištvan.
S láskou vzpomínají
synové a manželka.
„Už jen kytičku na hrob Vám můžeme dát, chviličku postát a tiše vzpomínat.“

Dne 22. února uplyne 6 let od úmrtí
naší hodné a milované maminky
paní

pan

Jan Siedtmann

S láskou vzpomíná rodina a přátelé.
Dne 23. února 2016 uplyne rok, co nás navždy opustil
pan

Věry Schránilové

Jindřich Pech.

Moc nám chybí.
S láskou vzpomíná maminka Alena,
Markéta, děti, vnoučata
a ostatní příbuzní.

a
23. února již 30 let od úmrtí
našeho hodného a milovaného tatínka
pana

Dne 21. února uplyne
již jedenáct let, co nás navždy
opustil náš milovaný tatínek,
dědeček, bratr a strýc

Karla Schránila.

S úctou a láskou vzpomínají dcera Ilona, syn Rudan s Věrou,
vnoučata, pravnoučata a Fanda s Hanou.
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MKZ zve...

www.mkzdubi.cz
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