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březen 2016
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
po měsíci Vás opět zdravím na stránkách našeho Zpravodaje, abych Vám podal informaci o dění v našem
městě a na radnici během minulého měsíce. Polovina
měsíce března nám již dovoluje věřit v příchod těch
pravých jarních dnů, na které již mnozí netrpělivě
čekáme. Přejme si tedy, abychom druhou polovinu tohoto měsíce již prožili v příjemné jarní pohodě
a spokojenosti a stejně tak velikonoční svátky, které
v letošním roce připadají právě na závěr měsíce března.
 V minulém měsíci měla svou schůzi jak Rada
města Dubí, tak rovněž jeho Zastupitelstvo. Na obou
schůzích jsme projednali majetko-právní záležitosti,
k nimž jsme v Radě města přijali buď rozhodující stanovisko či doporučující k dalšímu projednání na schůzi Zastupitelstva. V Radě města jsme také přijali souhlasné stanovisko s použitím naší hasičské zbrojnice
jako náhradního objektu pro přesun sil a prostředků
jednotky Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, stanice Teplice. Prakticky to znamená, že
v případě krizového stavu nebo když by z jakéhokoliv
důvodu byla akceschopnost stanice v Teplicích narušena, bude náš nový objekt plnit tuto funkci. Velmi
věcná diskuse se rozvinula na schůzi zastupitelů ve
věci dalšího pokusu prodat objekt restaurace Sokolovny v ulici U Hřiště v Dubí. Již dříve jsme se shodli,
že tento objekt je pro Město Dubí objektem zbytným,
třebaže jsme poměrně intenzivně hledali možnosti
jeho využití a pro jeho opravu takový dotační titul,
z něhož bychom mohli čerpat finanční prostředky na
takovou opravu. Znovu jsme několikrát diskutovali
možnosti víceúčelového objektu, kde by mohl být
např. jednací sál pro schůze zastupitelů, prostory pro
archivování dokumentů apod., tak pro takové účely
není možno čerpat dotační prostředky. Proto jsme se
v závěru loňského roku usnesli, že se objekt pokusíme znovu prodat, ale tentokrát bez uvedení nejnižší
kupní ceny. Přihlásili se dva zájemci, ale jejich nabídky
byly natolik nízké, že nás všechny skutečně překvapily. Nicméně jsme zájemce o koupi vyslechli, abychom
se dozvěděli nejen o jeho podnikatelském záměru,
ale především také o záměrech investičních ve vztahu
ke stavu objektu, který si žádá svou opravu. Zájemce
jsme nakonec požádali o předložení reálného záměru investic na příštím jednání Zastupitelstva a z toho
důvodu jsme projednávání tohoto bodu přerušili do
naší příští schůze, kde vše posoudíme a nejen na základě tohoto plánu oprav rozhodneme o našem dalším postupu. Našim hlavním zájmem je, aby nám zde
nezůstal ve středu města neopravený objekt, který
bude dělat jen ostudu. Čeká nás určitě nelehké rozhodování. Přitom stále ještě hledáme možné využití pro
daný objekt. Definitivní rozhodnutí padne na příštím
jednání Zastupitelstva dne 6. dubna.
Rovněž jsme po projednání vzali na vědomí zprávu
shrnující činnost Jednotky dobrovolných hasičů Dubí
za loňský rok. Třebaže to byl – podle slov velitele jednotky – rok klidný, tak si jistě všichni zaslouží poděkování za bdělosti a připravenost k zásahu. Poděkování
si ale všichni rovněž zaslouží za pomoc na přípravě
a zabezpečení kulturních a sportovních akcí, které pořádá Město Dubí.
 V další části svého příspěvku se chci věnovat
problematice bezpečnosti v našem městě. Hned na
začátku jsem velice potěšen, že mohu konstatovat,
naše snaha snižovat kriminalitu na území města Dubí
je úspěšná. Samozřejmě ideální stav nulové kriminality je a bude pouze snem a nedaří se to nikde na
světě. Vždy se najdou lidé, kteří budou vymýšlet, jak
přijít k penězům nebo majetku bez práce a nepoctivě.
Já mám v tomto případě na mysli srovnání stavu před
deseti lety a dnes. V tomto srovnání jsme úspěšní,
a pokud srovnáváme kriminalitu u nás v Dubí a v našem okolí, tak je to jasné. Kriminalita je u nás k naší
velké radosti na nízké úrovni. Můžete sami posoudit
na konkrétních číslech vývoje takzvaného indexu
kriminality, který přepočítává pro objektivnost počet
trestných činů spáchaných na daném území na 10 000
obyvatel a v dalším čísle bude uveden konkrétní počet spáchaných trestných činů na území města Dubí.
V roce 2011 byl index kriminality 216 a počet trestných
činů 169, v roce 2012 byl index kriminality 227 a počet
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trestných činů 182, v roce 2013 byl index kriminality
228 a počet trestných činů 183, v roce 2014 byl index
kriminality 184 a počet trestných činů 142, v roce 2015
byl index kriminality 132 a počet trestných činů 103.
Pro srovnání index kriminality v Ústeckém kraji byl
314 v roce 2014 a 256 v roce 2015. Z tohoto srovnání je vidět, oproti průměru Ústeckého kraje jsme na
polovině nápadu trestné činnosti. Co nás však trápí,
je drogová problematika, ale ta nespadá do kompetence městské policie. Naše městská policie pomáhá
v potírání tohoto negativního předáváním poznatků
specializovaným útvarům Policie ČR a snažíme se tak
pomoci v odhalování výrobců a distributorů drog na
území našeho města. Je to však neustálý boj, protože
jednu skupinu se podaří zlikvidovat a velmi rychle
na její místo nastupuje další. Ono stále platí to staré,
pokud je poptávka, tak vždy přichází někdo s nabídkou a drogový obchod je velmi zajímavý zdroj příjmů.
Bude to neustálý boj, který bohužel nelze vyhrát, ale
je třeba tento obchod poškozovat a vyhledávat osoby,
které se touto nezákonnou činností zabývají. Všichni
také dnes vědí, že naše městská policie se zabývá
i bezpečností v dopravě. Provádíme pravidelně kontrolu dodržování maximální povolené rychlostí v obci,
hlídáme nepovolené parkování vozidel, dohlížíme na
dopravní bezpečnost v okolí našich základních škol
a samozřejmě sem patří také dohled nad řidiči, kteří
jsou líní chodit pěšky a jezdí „na pivo“ motorovými vozidly a zde musím podotknout, že jich stále není málo.
V současné době jednáme s firmou GEMOS, která se
zabývá technikou pro měření rychlosti vozidel, a pokud najdeme v budoucnosti shodu v Zastupitelstvu
města, tak vybrané rizikové úseky komunikací budou
osazeny stálým měřením rychlosti projíždějících vozidel. Ono totiž neustále funguje, že pokud stojí někde hlídka a měří rychlost, tak tam většina řidičů jede
ukázněně a navzájem se upozorňují. To je v pořádku,
protože nám nejde o to vybírat pokuty, ale o to, aby se
jezdilo podle pravidel. V okamžiku, kdy hlídka přestane měřit, tak někteří řidiči zase jezdí, jak na závodišti.
Proto se zabýváme myšlenkou osadit problematická
místa stálým měřením rychlosti a musím konstatovat,
že přístroje, které se dnes již připravují pro použití, jsou
opravdu dobré a plní hned dvě důležité funkce, a to
preventivní a zároveň pro ty neukázněné i represivní.
Nabízené zařízení ukazuje řidičům v určité vzdálenosti
jejich okamžitou rychlost, a pokud jedou rychleji, tak
je opticky upozorňuje. Pokud neuposlechnou, tak
je rychlost zaznamenána a řidič je pozván k vyřízení
přestupku. To je velice korektní a najde-li se někdo, že
i přes upozornění nedbá na dodržování předpisů, tak
si trest jistě zaslouží. Hlídka, která dnes hlídá dopravu,
by tak měla více času na hlídání veřejného pořádku na
území našeho města.
 Velkým problémem celé naší společnosti je fenomén vzniku černých skládek a naše město nevyjímaje.
Je to stále dokola, skládka vznikne, my ji uklidíme a za
nějaký čas je tam znovu. Nevíme si s tím rady, protože
budou-li existovat lidé, kteří černé skládky zakládají,
tak je to neřešitelný problém a půjde to stále dokola.
V tomto období mapujeme všechny černé skládky na
území města Dubí a stav je alarmující. Je jich více než
40!!! Skládky jsou na městských pozemcích, ale také
na soukromých pozemcích. Město nechá své pozemky uklidit a vlastníky soukromých pozemků vyzve k zajištění nápravy a úklidu těchto skládek. Asi z toho nebudou mít radost, ale zde platí, že vlastnictví zavazuje
a každý vlastník si svůj majetek musí hlídat a udržovat.
Možná to povede k tomu, že některé pozemky se znepřístupní a oplotí, ale s tím i souhlasím. Pokud ke mně
někdo přijde na „návštěvu“ a dělá mě tam nepořádek,
tak ho na tu „návštěvu“ příště nepustím. Také se stále
potýkáme s úkazem „falešné solidarity“. Mnoho občanů žijících v sousedství černých skládek ví, kdo tam
nepořádek přiváží. Pokud se jich však zeptáte, tak vám
odpoví, že to ví, ale neřeknou, protože v sousedství
těch lidí žijí. Tomu vůbec nerozumím a nechápu to,
vždyť zájmem každého z nás by mělo být mít ve svém
okolí pořádek a čistotu. Ten zájem je, ale jen málokdo
chce postoupit ten úkon a ukázat prstem na původce
nepořádku. A pokud se také toto nezmění, tak bude
celá věc trvat neustále dokola.

 V neděli 14. února, v den svátku sv. Valentina, se
konala v novosedlickém kostele již tradiční Svatovalentinská pouť. I v letošním roce slavnostní mši sloužil
pan litoměřický biskup Mons. Jan Baxant společně
s naším panem farářem Patrikem Maturkaničem. Po
jejím skončení proběhlo na faře přátelské posezení
s panem biskupem a dalšími hosty. Seznámil jsem
pana biskupa s naším záměrem opravy varhan
v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Dubí,
k čemuž jsme již v Radě města učinili první kroky.
Naším původním záměrem bylo opravu skončit
v termínu před Slavností 110. výročí posvěcení našeho kostela, ale bohužel po prohlídce nástroje varhanářem je zřejmé, že stav varhan si vyžádá větší zásah,
než jsme původně předpokládali. Oprava bude trvat
minimálně osm měsíců, začne v měsíci říjnu a skončí
příští rok v měsíci červnu. Rád bych na léto příštího
roku naplánoval dva varhanní koncerty, aby všichni
měli možnost opět po letech slyšet zvuk našich jedinečných varhan.
 Středa 24. února byla v našem městě zasvěcena
pohádkám, a to dvěma nejmilejším a generacemi
oblíbených: Pyšné princezně a Hrátkám s čertem.
Vzácným hostem vernisáže, která se konala ve zcela zaplněném Domě porcelánu s modrou krví, byla
představitelka princezen z těchto dvou pohádek, a to
Krasomily a Dišperandy. Velmi si vážíme, že paní Alena
Vránova přijala naše pozvání, stejně tak více než hodinky jejího krásného vyprávění a vzpomínání nejen
na natáčení těchto dvou pohádek, ale i na její vzácné
kolegy, s nimiž se v průběhu svého hereckého života
nejednou setkala. Výstavu, kterou zhlédli nejen naši
občané, ale také návštěvníci z Teplicka, pořádalo Město
Dubí ve spolupráci s Fundusem Barrandov Studia.
 Ve středu 2. března se konal v Tereziných lázních
slavnostní večer, na němž jsme společně s panem
místostarostou a s panem velitelem Městské policie
zhodnotili práci jednotlivých odborů Městského úřadu, Městského kulturního zařízení a Městské policie
v loňském roce. V jednotlivých vystoupeních zazněly
zajímavé údaje týkající se života našeho města během
loňského roku a každý se s nimi bude moci seznámit
na webových stránkách Města Dubí. Součástí večera je
rovněž poděkování vybraným občanům našeho města, sportovcům, vedoucím kroužků volnočasových aktivit a v neposlední řadě našim žákům za jejich výsledky
ve škole či výborné výsledky v oblasti umění či sportu, čímž přispívají k dobrému jménu našeho města.
 Rád bych také popřál všem našim ženám vše
nejlepší k jejich svátku, Mezinárodnímu dni žen s poděkováním za péči, kterou věnují svým rodinám, péči
o děti a v neposlední řadě i nám, mužům. Mé přání
patří rovněž našim pedagogům, kteří si svůj svátek připomenou v den narození Jana Amose Komenského,
28. března. Kantorská profese není v dnešní době již
pouhým předáváním penza znalostí, ale především je
to vedle této složky vzdělávací rovněž zásadní složka
výchovná. Jejich vzájemné propojení je velmi náročnou prací nejen v průběhu vlastní vyučovací hodiny,
ale stejně tak v práci přípravné. Proto našim učitelům
patří mé poděkování za tuto náročnou práci s pozvánkou k tradičnímu setkání ve společenském sále
Tereziných lázní.
 Závěr mého příspěvku bude patřit jako tradičně
pozvánkám, a to na prvním místě na Reprezentační
ples města Dubí, který se uskuteční ve velkém sále
Lidového domu v Pozorce v pátek 18. března. I v letošním roce je připraven vedle vlastní plesové náplně
zajímavý doprovodný program, kdy vystoupí např.
zpěvák Martin Maxa či tanečník Jan Onder se svou
partnerkou. I mé další pozvánky směřují k již tradičním akcím: tou první je Vítání jara v první jarní den
a následně Velikonoční koncert ve středu 23. března,
kdy v kostele Panny Marie vystoupí Brixiho komorní
soubor.
 V úplném závěru Vám přeji hodně zdraví, pěkné
jarní dny a stejně tak, abyste velikonoční svátky, které
díky novému státnímu svátku, Velkému pátku, budou
v letošním roce poprvé o den delší, prožili v dobré
a příjemné pohodě mezi Vašimi nejbližšími. Se všemi
se těším za měsíc na stránkách Dubského zpravodaje
opět na shledanou.
Ing. Petr Pípal, starosta

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
RM na své schůzi dne 9. února mj. projednala:
 Usnesení č. 573/22/2016: RM po projednání souhlasí se zrušením výpovědi z nájmu prostoru sloužícího
pro podnikání (Nehtové studio), a to na adrese: Krušnohorská 41, Dubí 1. (Dosavadní nájemce splnil podmínky
vedoucí ke zrušení výpovědi – pozn. red.)
 Usnesení č. 574/22/2016: RM po projednání souhlasí s pronájmem prostoru sloužícího k podnikání
(bývalá bytová jednotka) na adrese Střední 120, Dubí 3
a ukládá technickému odboru – správě majetku města
uzavřít nájemní smlouvu s žadatelem KVĚTINA, z. s.
 Usnesení č. 581/22/2016: RM po projednání souhlasí s udělením výjimky ze směrnice č. 05/2008 o zadávání veřejných zakázek mimo zákon č. 137/2006 Sb.
pro akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Pohraniční stráže“, přičemž zakázka bude zadána společnosti
ENERGON Dobříš s. r. o. (Důvodem je skutečnost, že v letošním roce společnost ČEZ provede rekonstrukci rozvodů nízkého napětí v ul. Pohraniční stráže, kabely nízkého napětí
budou z vrchního vedení uloženy do země a staré betonové
stožáry zrušeny. Současně s touto akcí musí proběhnout
rekonstrukce veřejného osvětlení, které je umístěno na dotčených stožárech. Stávající staré a nevyhovující osvětlení
bude demontováno a nahrazeno novými svítidly. Kabely
veřejného osvětlení budou ukládány do společné rýhy
s kabely nízkého napětí. Vzhledem k provádění prací v jedné výkopové rýze je z koordinačních důvodů nutné, aby je
provedl jeden společný zhotovitel; společnost ČEZ si z výběrového řízení zvolila právě společnost ENERGON Dobříš
s. r. o. – pozn. red.)
 Usnesení č. 582/22/2016: RM po projednání sou-

hlasí jako vlastník místní komunikace Střední s vyhrazením parkování, a to 2 parkovacích míst pro zdravotní
středisko Gyncentrum před č. p. 158, Střední ul., Dubí 3,
a to ve dnech od pondělí do pátku od 7:00 do 17:00
hodin s tím, že údržbu dopravního značení spojeného
s vyhrazeným parkováním provádí žadatel na vlastní
náklady.
 Usnesení č. 589/22/2016: RM po projednání souhlasí s přístavbou prodejny na pozemku p. č. 119 k. ú.
Běhánky za předpokladu, že dešťové vody nebudou svedeny na pozemek ve vlastnictví města Dubí.
 Usnesení č. 592/22/2016: RM po projednání schvaluje výběh zhotovitele akce „Odkanalizování budovy Městské policie Dubí na adrese Střední 154, Dubí 3 – kanalizační
přípojka splašková“, a to firmu Telkont, s. r. o. Teplice, která podala nejnižší cenovou nabídku.
 Usnesení č. 593/22/2016: RM po projednání bere
na vědomí předložený rozbor přestupků.
 Usnesení č. 594/22/2016: RM po projednání bere
na vědomí výroční zprávu MěÚ Dubí o poskytování informací, stížností a petice za rok 2015.
 Usnesení č. 596/22/2016: RM po projednání schvaluje Smlouvu o výpůjčce se ZŠ Dubí 2; do Smlouvy byla
zařazena nově vybudovaná splašková kanalizační přípojka vč. lapáku tuků ve školní jídelně na adrese Tovární
164, Dubí 2.
 Usnesení č. 597/22/2016: RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016 ve výši
Kč 10 000,00 na akce, které chce ZŠ Dubí 1 uskutečnit
v rámci spolupráce s partnerským městem Bannewitz;
(Kč 5 000,00 - doprava žáků a pedagogického doprovodu na Česko-německý workshop v Bannewitz

a Kč 5 000,00 – doprava žáků a pedagogického
doprovodu na projektový cirkus v Bannewitz).
 Usnesení č. 601/22/2016: RM po projednání
rozhodla, že neodkladné odstranění stavby bytového domu na adrese Nerudův sad 18/2 v Běhánkách se
nebude řídit Směrnicí SM 05-2008 Zadávání veřejných
zakázek mimo zákon č. 137/2006 Sb. (Důvodem je havarijní stav domu, který ohrožuje životy a zdraví osob
a jeho vlastník na upozornění a výzvy stavebního úřadu
nereaguje. V případě vypsání veřejné zakázky by došlo
k prodloužení trvání tohoto stavu řádově o měsíce a v tomto případě, kdy jde o ohrožující stav, je toto nepřijatelné
a je nutno jednat ihned. O situaci a stejně tak o skutečnosti, že náklady bude povinen vlastník uhradit, informoval
v únorovém vydání Dubského zpravodaje pan vedoucí
stavebního úřadu. Dům byl odstraněn v druhé polovině
měsíce února a v součastné době se pracuje na bezpečné
likvidaci plynovodní přípojky – pozn. red.)
 Usnesení č. 602/22/2016: RM po projednání souhlasí s poskytnutím individuální dotace z rozpočtu města Dubí na společenskou akci: „Dubská všelidová veselice
sportovců 2016“, a to ve výši Kč 20 000,00. (Dotace bude
použita na zajištění hudební produkce, diskotéky a ozvučení; akce proběhla v sobotu dne 13. února t. r. – pozn. red.)
 Usnesení č. 603/22/2016: RM po projednání souhlasí s použitím HZ JSDH Dubí na adrese Krušnohorská
623/2A, Dubí, a to jako náhradního objektu pro přesun
sil a prostředků jednoty HZS Ústeckého kraje – stanice
Teplice.
 Usnesení č. 604/22/2016: RM po projednání souhlasí s umístěním nápojového automatu BRIO 250 do
vestibulu Městského úřadu Dubí.
(šl)

OTEVŘENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

OZNÁMENÍ REDAKČNÍ RADY
Vážení čtenáři, vážení přispěvatelé, z organizačních důvodů vyjde dubnové
číslo Dubského zpravodaje ve čtvrtek 14. dubna. Uzávěrka příspěvků z týchž
důvodů bude již ve čtvrtek 24. března ve12:00 hodin.
Za pochopení děkuje redakční rada Dubského zpravodaje

Informujeme o otevření dětského hřiště v Tovární ulici od 1. dubna s denní
provozní dobou od 8:00 do 20:00 hod. Návštěvu hřiště vašim dětem jistě
zpříjemní nové herní prvky, jejichž instalace v těchto dnech právě probíhá.
Bc. Lukáš Jačka, technický odbor MěÚ Dubí

INFORMACE ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU
Vážení občané,
Český statistický úřad organizuje v roce 2016
v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky, a to v období od 6. února do 5. června 2016
prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.
Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na
základě náhodného výběru počítačem.

Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích.
Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů
peněžní a materiální chudoby.

Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením
a občanským průkazem nebo průkazem zaměstnance Českého statistického úřadu. Ve všech fázích šetření ČSÚ zaručuje anonymitu zjištěných

MĚSTSKÁ POLICIE DUBÍ
Při hlídkové službě provedli strážníci
v nočních hodinách kontrolu hasičské
é
nádrže ve Mstišově, kam přitéká potok
ok
a při zvýšeném průtoku vody se výpusť
z nádrže zanáší naplaveninou, hrozí vylití vody
na náměstí a zatopení okolních domů. Výpusť
byla zanesena naplavenými klacky a hladina
vody se blížila k okraji nádrže. O kritickém stavu
byli ihned informováni dubští hasiči a ti výpusť
neprodleně vyčistili.
Muž z Dubí oznámil, že tři mladíci vlezli
na hřiště v Pozorce, kde rozbili okno u prodejního stánku. Majitel stánku mladíky zadržel
a chtěl pouze nahradit škodu na rozbitém
okně, kterou mladici způsobili. Při sepisování průběhu události s mladíky vyšlo najevo,

údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí
o všech šetřených skutečnostech.
V případě dotazů se oslovení občané mohou
obrátit na pracovnici Krajské správy ČSÚ pověřenou řízením šetření Životní podmínky 2016 na
paní Ing. Janu Kopeckou na telef. kontaktech:
472 706 173 nebo 736 509 973.
Ing. Roman Bechtold, ředitel Krajské správy ČSÚ
Ústí nad Labem

• Střední 154, 417 03 Dubí • Telefon + Fax: 417 571 637, Tel.: 417 571 200
že po rozbití výplně okna u stánku
vvlezli dovnitř a ve stánku odcizili nápoje.
po Protože z přestupku, z kterého byli
p
mladíci původně podezřelí, se stala krádež,
byli předáni Policii ČR pro podezření ze spáchání trestného činu.
Muž na linku 156 oznámil, že jeho matka,
která bydlí v Novosedlicích, mu vůbec nezvedá telefon, což u ní není obvyklé. Oznamovatel
uvedl, že je před bytem své matky a nemůže se
dostat dovnitř, protože byt je zamčený a klíče
jsou v zámku zevnitř.
Jelikož bylo podezření, že žena má zdravotní
potíže, či může být po smrti, byla dle zákona
na místo přivolána hlídka Policie ČR, hasičský
záchranný sbor k rychlému otevření bytu a lé-

kař. Po otevření bytu, bylo lékařem konstatováno, že žena je již delší dobu po smrti.
Od začátku března mohou obyvatelé města Dubí
využívat pro volání na Městskou policii Dubí tísňové
linky 156. Doposud byla tísňová linka vyvedena na
městskou policii do Teplic, odkud nám hovory přepojovali nebo vyřizovali oznámení od občanů, což
vyřízení oznámení dosti prodlužovalo a mnohdy
i informace zkreslilo. Od března je linka na městskou policii do Dubí přímá. Každému, kdo vytočí
tísňovou linku 156, bude nabídnuta možnost volby
na městské policie v okrese Teplice, Městská policie
Dubí má číslo 3. I nadále bude fungovat telefonní číslo 417 571 200, na které jsou místní obyvatelé zvyklí
již 25 let.
Tomáš Pykal, velitel MP Dubí
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PROBLEMATIKA PŘÍSTUPU K RYBÁŘSKÝM REVÍRŮM ČSM 1 A ČSM 2
Tímto článkem jsme se rozhodli poskytnout pravdivou
a reálnou informaci o řešení změny v přístupu k rybářským revírům ČSM 1 a ČSM 2 ve Mstišově. V současné
době je přístup k těmto rybářským revírům zajištěn
po cestě kolem zahrad za STK Mstišov. Zde je osazena
dopravní značka Zákaz vjezdu motorových vozidel
s dodatkovou tabulkou Vjezd pouze s povolením
MěÚ Dubí. Toto opatření je kvůli zamezení vzniku
černých skládek a kvůli prostitutkám, které zde měly
svá místečka. Rybářům byly průběžně vydávány povolenky ke vjezdu. Problém se objevil v loňském roce,
kdy si začali stěžovat majitelé zahrad v lokalitě za STK
Mstišov na špatný stav komunikace a zvýšenou prašnost, což je v důsledku většího provozu vozidel rybářů.
Celkem bylo vydáno více než 1500 povolení ke vjezdu.
Tento stav velké dopravy v lokalitě začal řešit i revírník podniku Lesy České republiky, s. p. a vedení Lesní

správy Litvínov. Město se po dohodě s Lesní správou
Litvínov rozhodlo uzavřít tento přístup a zároveň jsme
navrhli otevření přístupu po kratší a zpevněné cestě
z Náměstí Svobody ve Mstišově. V souvislosti s otevřením tohoto problému se však objevilo mnoho let
neřešené porušování Lesního zákona, který zakazuje
vjezd a stání v lese a na lesních pozemcích. Toto bylo
a dosud je tiše přehlíženo a tolerováno. Nyní však podnik Lesy České republiky, s. p. hledá řešení s vydáváním
povolenek ke vjezdu pro rybáře a postupem času nabýváme dojmu, že se jedná o docela složitý problém,
ale ten není na straně Města Dubí. A zde se dostáváme
k důvodu, proč takto obsáhle o tomto problému informujeme. Celou dobu totiž vedení Českého rybářského
svazu, z. s. Místní organizace Teplice (dále jen ČRS MO
Teplice) informuje své členy způsobem, kdy je Město
Dubí obviňováno ze snahy zamezovat rybářům vjezd

k těmto rybářským revírům, ale pravda a skutečnost
je zcela jiná. Město si řeší své problémy a navrhlo
nový a dokonce lepší a kratší příjezd ke zmiňovaným
rybářským revírům. Rozhodli jsme se proto uveřejnit
dopis od ČRS MO Teplice, kde je mimo jiné uvedeno,
že jsme byli požádáni o uveřejnění informace od ČRS
MO Teplice pro své členy v Dubí. K tomu uvádíme,
že redakční rada Dubského zpravodaje nikdy žádnou
takovou žádost neobdržela. Přesto tímto způsobem
podrobně informujeme, aby se nadále nešířily nějaké
fámy a polopravdy. Dále uveřejňujeme přesný a doslovný přepis dopisu od ČRS MO Teplice a odpověď
starosty Ing. Petra Pípala, adresované vedení ČRS MO
Teplice. Věříme, že po přečtení této korespondence
musí každý čtenář dojít k závěru, že problém s řešením
přístupu k rybářským revírům ČSM 1 a ČSM 2 ve Mstišově není na straně Města Dubí.
Redakční rada Dubského zpravodaje

Vážení členové městského zastupitelstva Dubí,
Obracím se na Vás touto písemnou cestou jménem
Českého rybářského svazu z. s. Místní organizace
v Teplicích., která v současné době sdružuje 2 200 členů,
kdy z těchto členů je několik desítek, možná i stovek
včetně žen, dětí, mládeže bydlištěm v Dubí a okolních
obcích, tudíž Vašich voličů. Již z těchto důvodů jsem
přesvědčen, že tato níže uvedená žádost je Vám adresována správně. Jedná se o následující : V Dubském zpravodaji ( jedná se spíše o zpravodajství pana starosty,
protože druhá strana se nemá k jeho názoru nikdy možnost vyjádřit veřejně), jsem se naposledy v lednu 2016
( předtím již v roce 2015 ) dočetl, že město Dubí musí
neustále řešit stížnosti na rybáře, kteří ničí cestu vedoucí
k rybářskému ráji – nádrži ČSM a ČSM 2, kdy tito jezdí
na čtyřkolkách a džípech k vodě a že by radši ty ryby
přejížděli než je lovili na pruty, na tyto jsou neustálé
stížnosti zahrádkářů, je ničena přístupová cesta apod.
V současné době tam má jezdit i 1 500 lidí, kterým bylo
vydáno povolení ke vjezdu atd. Vzhledem k uvedenému je nutno vyslechnout i druhou stranu, v Dubském
zpravodaji nám však není dán žádný prostor, ( v jiných
obcích máme ve zpravodajích svou stránku např. v Proboštovském zpravodaji ) na písemné vyjádření MO.ČRS.
Teplice a žádost o řešení adresované tajemníkovi
MÚ Dubí, p. Kindlovi nám po několika měsících nebylo vůbec odpovězeno. Dovolte mi tedy shrnout celou
záležitost od začátku do konce : Někdy v roce 2012 nás
oslovil starosta MU Dubí, ing. Pípal, že by chtěl omezit vjezd vozidel k vodním nádržím ČSM, že je tam
spousty černých skládek, nepořádek, cesty rozježděné
od čtyřkolek. Na základě tohoto jednání vznikla dohoda mezi MÚ Dubí a MO.ČRS.Teplice, že na náklady
MO.ČRS. bude vybudována uzamykatelná závora
na přístupové komunikaci, sám starosta označil místo, kde má být vybudována. Závora byla vyrobena

a zabudována na místo, které určil sám starosta Pípal.
Následně MO.ČRS.Teplice od závory vydávala klíče
s povolením k vjezdu, se kterým se musí jít i na MÚ Dubí
k odsouhlasení a evidenci povolení. V současné
době má takovýchto závor MO.ČRS.Teplice 9 ks skoro
na všech rybářských revírech v okr. Teplice, všude stejný klíč vždy se souhlasem vlastníka cesty či pozemku
(např. SŽDC, OÚ Modlany, PK Užín, atd. ) Kdo na tyto
rybářské revíry chce jezdit lovit ryby musí mít tedy
povolení ( jedno povolení na všechny revíry ) s klíčem.
Do současné doby bylo vydáno ccá. 1 500 klíčů.
Pro Vaší další informaci, z výtěžků za výdej klíčů jsou
hrazeny opravy závor, odcizené zámky, opravy cest
např. cesta na ČSM v roce 2014 – 30 000,-Kč dle faktur
za inertní materiál a kamennou drť. V tomto počtu
vydaných klíčů jsou však i členové MO.Ústí, MO.Děčín,
MO.Most, kteří ani nevědí kde nějaké ČSM je, povolení mají z důvodů návštěv z jiného rybářského revíru se
závorou např. Kateřiny u Soběchleb. Takže tvrzení pana
starosty, že na tento revír jezdí 1 500 rybářů je zcela
zavádějící a nepravdivé. Rovněž tak uváděné stížnosti zahrádkářů nejsou zcela pravdivé, na naše dotazy
u zahrádkářů, zda jim vadí rybáři byla odpověď,
že nikoliv, pouze jim vadí motorkáři a čtyřkolkáři. Další
tvrzení pana starosty, že rybáři jezdí na ryby na čtyřkolkách a v džípech je nepravdivé, podstatná část rybářů
na rozdíl od pana starosty nemá tak vysoký příjem
aby si mohla dovolit jezdit na ryby těmito drahými dopravními prostředky a k ověření tohoto tvrzení stačí osadit cestu fotopastí Městské policie Dubí a je to zjištěno
hned. Dle našeho zjištění, tento revír navštěvuje v době
od jara do podzimu několik rybářů denně,ccá od 1 do
5 lidí, tedy asi 5 vozidel denně.Jestli tedy skutečně
máte dojem, že tyto vozidla ničí polní účelovou cestu
k vodní nádrži a je zde několik desítek let (od vzniku
nádrže v 80 letech) jsme ochotni se na opravě této ces-

ty – údržbě podílet jak finančně tak i brigádnicky, což
jsme činili v minulosti ale i v současnosti. Například dne
16. 1. 2016 byla provedena brigáda na úklidu cesty
a okolí obou nádrží, kdy se brigády zúčastnilo 10 brigádníků a bylo sesbíráno několik pytlů odpadu.( viz.
webové stránky mocrsteplice a fotografie z brigády )
Dále je ve článku uvedeno, že MU. Dubí na cestu umístí betonovou překážku a kdo chce jít na ryby, může
zaparkovat na náměstí ve Mstišově a těch několik metrů může dojít pěšky. Vzdálenost od náměstí k nádrži
je ccá. 500 m, jedná se většinou o starší rybáře či důchodce, musí si tedy vzít veškeré rybářské vybavení,
někde zaparkovat vozidlo a jít několik desítek minut na
místo kde chce rybařit. Když se vrátí k autu a budou mít
štěstí, tak nebude vykradeno od neznámého pachatele
a nebude mít vypuštěné pneumatiky od místních lidí,
kterým bude vozidlo překážet v jejich parkování. Tato
situace se nám zdá být vyhrocená zbytečně, jelikož
vlastník pozemků a cest, kterým je podnik Lesy ČR v minulosti nikdy věc neřešil a umožňoval vjezd k nádržím
po cestách, které sice jsou v mapách zakresleny jako
lesní pozemek ale nikdy funkci lesa neplnily a plnit nemohou, jelikož např. horní cesta je z betonových panelů až dolů k nádrži a na betonu ještě nikdo nikdy strom
nevypěstoval a nevypěstuje, tudíž na této cestě nelze
uvažovat o pozemku, který plní funkci lesa. V současné
době probíhá jednání s Lesy ČR z. Litvínov o přístupové
– účelové cestě k vodním nádržím a všichni doufáme,
že celá situace půjde vyřešit ke spokojenosti všech dotčených stran, ne jen MÚ či ne jen MO.ČRS.Teplice. Tímto žádám o přehodnocení celého řešení zákazu vjezdu
k rybářskému revíru a možnosti najít vhodné řešení pro
všechny zúčastněné. Závěrem mi dovolte Vám popřát
hodně zdaru ve Vaší práci pro Město Dubí. Z pověření
celého výboru MO.ČRS, Teplice :
Jednatel MO.ČRS.Teplice, Bc. Djakov Josef v.r.

lesním správcem panem Ing. Rusem ve snaze najít řešení. Výše uvedenou komunikaci zcela jistě uzavřeme,
ale zároveň jsme vedení Lesní správy Litvínov navrhli
nové řešení přístupu k Vašim revírům. A zde nastává
problém, který zcela určitě není na straně Města Dubí.
Již od září loňského roku čekáme na vyjádření podniku
Lesy ČR s.p., Lesní správy Litvínov, jakou formou bude řízen vjezd k Vašim revírům ČSM 1 a ČSM 2. My jsme jasně
navrhli bezproblémový příjezd ze strany Náměstí Svobody ve Mstišově po komunikaci p.č. 121 k.ú. Mstišov,
která je zpevněná dlažbou a betonovým povrchem.
Problém nastává v okamžiku, kdy městská komunikace končí a navazuje na lesní pozemek plnící funkci lesa
p.č. 470/12 k.ú. Mstišov (v příloze vyznačeno oranžově)
ve vlastnictví podniku Lesy ČR s.p.. Na tento pozemek
se vztahuje lesní zákon č. 289/1995 Sb. zákon o lesích
a jeho ustanovení § 20, odst. 1, písm. g, který zakazuje vjezd
a stání v lese. Tak, jak ve Vašem dopise uvádíte, je možné
pochybovat o kvalitě tohoto lesa, ale nemění to nic na faktu, že ustanovení lesního zákona na něj zcela nepochybně
platí. Problém je v tom, že Lesní správa Litvínov velice těžko hledá způsob, jak Vám vyhovět s povolováním vjezdu

k Vašim revírům a zároveň vyhovět požadavkům lesního
zákona. Toto řešení hledají již od září loňského roku.
Proto Vás žádám, abyste nadále neobtěžovali podobnými
dopisy Město Dubí a nepomlouvali nás, že tuto situaci
způsobilo naše město. Město Dubí vydávalo povolení
ke vjezdu na městskou komunikaci a nyní si pouze chceme chránit naše zájmy a zároveň ve prospěch ČRS MO
Teplice navrhujeme jiné, a dokonce lepší řešení přístupu
k revírům ČSM 1 a ČSM 2. Zde totiž došlo k tomu, že dlouhodobě bylo a dosud je tolerováno porušování lesního
zákona a řidiči vozidel vjíždějících do tohoto prostoru mohou být spokojeni, že je nikdo nekontroluje. Proto se nadále s vyřešením tohoto problému obracejte pouze a jen
na podnik Lesy ČR s.p. a až budete mít tento problém vyřešen, tak se obraťte na naše město, abychom dohodli nový
způsob vjezdu vozidel do této lokality, který bude nově
po komunikaci z Náměstí Svobody ve Mstišově. Jsme
připraveni ještě nějaký čas tento stav tolerovat, ale buďte připraveni na fakt, že nejdéle na konci měsíce dubna
komunikaci na p.č. 470/8 k.ú. Mstišov kolem STK Mstišov
za zahradami uzavřeme.
Ing. Petr Pípal, starosta města Dubí

Odpověď starosty města Dubí
Vážení členové vedení ČRS MO Teplice,
dne 5. 2. 2016 jsem obdržel Váš dopis se žádostí o projednání v Zastupitelstvu města Dubí problematiky vjezdu
do Vašich rybářských revírů ČSM 1 a ČSM 2. Dne 10. 2. 2016
se konalo jednání Zastupitelstva města Dubí a tam byli
všichni jeho členové s Vaším dopisem seznámeni a všichni jej v kopii obdrželi. Nyní se pokusím Vám vysvětlit ještě
jednou celý problém, který má naše město, protože jsem
nabyl dojmu a se mnou všichni zastupitelé, že zde došlo
k vzájemnému nepochopení. Problém našeho města
spočívá ve špatném stavu komunikace na p.č. 470/8
k.ú. Mstišov, kterou je nyní zajištěn příjezd k revírům
ČSM 1 a 2 kolem STK Mstišov a zahrádkářské kolonie.
Na základě stížností na špatný stav této komunikace
a zvýšenému provozu vozidel jedoucích do Vašich revírů
jsme se rozhodli tuto situaci řešit a provoz vozidel přijíždějících k Vašim revírům po této komunikaci ukončit
a hledat jiné, rozumnější řešení. Zde musím upozornit,
že naším cílem není znemožnit vjezd vozidel k Vašim
revírům ČSM 1 a ČSM 2. Proběhlo několik jednání s vedením Lesní správy Litvínov a to ještě s bývalou lesní
správkyní paní Ing. Hovorkovou a nyní i se současným
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NA SLOVÍČKO ...
Ve čtvrtek 4. února proběhlo v konferenčním sále ústeckého hotelu Clarion Congress
slavnostní vyhlášení výsledků 5. ročníku čtenářské ankety Osobnost roku Ústeckého kraje.
Osobností roku Ústeckého kraje v kategorii veřejná správa se stal pan Ing. Petr Pípal, starosta našeho města. Vedle blahopřání jsem při této příležitosti
panu starostovi položil i několik otázek:

Pane starosto, co pro Vás znamená toto ocenění?
Tohoto ocenění si velmi vážím a určitě mě potěšilo. Jsem na dubské radnici již desátý rok a beru jej jako určité vysvědčení mé práce, a to nejen
zde v Dubí. Musím ovšem říci, že by ode mě bylo velice sobecké, kdybych toto ocenění vztáhl jen na moji osobu. Bez dobré dlouhodobé spolupráce
se všemi zastupiteli a dobré práce úřadu by tohoto výsledku nebylo možné dosáhnout. Já osobně považuji práci na radnici za týmovou záležitost,
a proto toto ocenění určitě patří nejen mé osobě, ale všem mým kolegům v Zastupitelstvu města Dubí, bez jejichž práce by se město nikam neposunulo. Je určitě potěšující být takto odměněn, protože v tom reálném životě starosty je to tak, že uděláte „tisíc“ dobrých věcí a občané to berou jako
naprostou samozřejmost a jen výjimečně někdo poděkuje. Pak je někdy nutné učinit nějaké nepopulární rozhodnutí a bývá obvykle zle, okamžitě
je starosta ten největší „nepřítel“ pod sluncem, ale tak už to zkrátka v životě je a nezbylo, než tuto realitu přijmout a žít s ní. Proto beru toto ocenění
velmi vážně, vážím si ho a všem, kteří mě podpořili, moc děkuji.

Zvítězil jste v kategorii „veřejná správa“. Jak se díváte z pozice starosty města na naši státní správu? Kde vidíte největší
slabiny ve vztahu k samosprávě?
Tak toto je velmi zajímavá otázka a kdo mě blíže poznal, tak jistě ví, že se velmi otevřeně vyjadřuji k naší státní správě. Pokud bych měl popsat
můj pohled na českou státní správu, tak by to vydalo objemem určitě na několik vydání celého Dubského zpravodaje. Ale stručně řečeno, nejvíce
mě vadí nekoncepčnost správy a řízení našeho státu. Pokud
to vezmu zpětně za těch více než 25 let naší novodobé historie,
tak bych to popsal velmi zjednodušeně asi takto: v první polovině devadesátých let, kdy všichni občané čekali po „listopadu“
na pozitivní změny, tak se „vlády“ a vrcholoví politici chovali
jako loupeživí rytíři a došlo k obrovským majetkovým škodám
v našem hospodářství a bankovnictví. Co je ale mnohem horší, došlo k obrovské deziluzi obyčejných lidí, kteří v přímém
přenosu sledovali, jak se dá pod politickým krytím beztrestně krást. Vlády po roce 2000 nám předváděly různé veletoče
a ostudy, a je nutno říci, že bez ohledu na politickou příslušnost. Uvedu jen několik případů, které mě rychle napadají:
záhadně zbohatlý „křišťálově čistý“ Stanislav Gross s jeho strýcem Vikem, ostudný pád vlády Mirka Topolánka v průběhu našeho evropského předsednictví, pád vlády Petra Nečase kvůli
jeho vztahu k paní Nagyové a jejich zákulisním hrátkám a takto
bychom mohli jistě ještě dlouho pokračovat ve výčtu kotrmelců našich politiků a zákonodárců. Výsledkem toho jsou špatné,
mnohokrát novelizované zákony, ve kterých se nevyznají ani
odborníci, ale hlavně obrovské škody napáchané na důvěře
nás všech, na důvěře obyčejných občanů našeho státu v politiku jako takovou. A tam velmi stručně řečeno vidím největší
slabinu naší státní správy. Bohužel, je to určitá daň za politické
změny v listopadu 1989 a z mého pohledu bude ještě dlouho
trvat, než tuto daň doplatíme a naši politici se budou chovat jako dobří správci našeho státu a jako jeho služebníci. Jsem ovšem od přírody optimistický
člověk a stále věřím, že se toho dožiji.

Jaká je momentálně největší starost starosty našeho města?
Asi nemohu hovořit o jedné konkrétní „největší“ starosti. Těch „největších“ starostí je samozřejmě mnoho. V tomto období se snažím, abychom
v našem městě využili co nejvíce a co nejefektivněji možnosti evropských fondů, neboť toto programovací období je již poslední pro náš stát a končí
v roce 2022. Další velkou starostí je pro mě nedobrá infrastruktura našeho města, která byla z důvodu dlouhodobé stavební uzávěry v sedmdesátých
a osmdesátých letech minulého století zanedbávána. Jen tímto připomínám, že Dubí mělo být z důvodu těžby uhlí z velké části zbořeno a tento dluh
městu se daří jen velice pomalu s naším rozpočtem dohánět.

Jste zároveň i krajským zastupitelem. Jak z této Vaší pozice hodnotíte rozvoj Ústeckého kraje v tomto volebním období?
Jsem již osmým rokem zastupitelem Ústeckého kraje a mám možnost díky této době porovnávat. V tomto období určitě došlo ke zklidnění práce
zastupitelstva a určitě větší transparentnosti jeho práce. Co mně osobně dělá velkou starost v našem kraji, je odchod mladých vzdělaných lidí a trvalé
dlouhodobé zhoršující se situaci ve skladbě obyvatelstva kraje. Přibývá sociálně vyloučených lokalit a s tím spojených problémů. Vláda se poslední
dobou snaží tuto situaci řešit, ale z mého pohledu se řeší následky a jen nedostatečně příčiny. Já říkám, že si stát kupuje přízeň lidí žijících v těchto
lokalitách, ale neřešíme příčiny. To je z dlouhodobého hlediska neudržitelné a jsme opět u té nekoncepčnosti státní správy v dlouhodobém pohledu.
S trochou nadsázky mám strach, aby se z našeho kraje nestal „sociálně vyloučený kraj“. Tento stav mě mrzí, protože náš kraj dlouhodobě žil a žije
v horších podmínkách než ta bohatší část republiky a bez nerostného bohatství našeho kraje by republika nefungovala. My zde vidíme, že stát bere,
ale málo vrací a to vidím jako špatné. To by se mělo změnit. Pokud budu pracovat v krajském zastupitelstvu i v příštím volebním období, budu se nadále
snažit, aby se tento stav změnil.

Kdybyste se měl ohlédnout za loňským rokem a naopak podívat se okem optimisty do roku letošního. Jaké by bylo Vaše
hodnocení, jaký by byl Váš výhled?
Jak jsem uvedl, jsem optimistou a stále chci věřit, že se bude dařit zajišťovat lepší podmínky pro život našich občanů v městě Dubí i v Ústeckém
kraji. Kdo sleduje život v našem městě, tak určitě musí připustit, že se mnoho věcí podařilo a že je zde veliká dlouhodobá snaha celého Zastupitelstva
města zlepšovat život občanů našeho města. Velkou radost mám z toho, že si naše město volí noví občané jako své místo pro život a rozbíhá se zde
poměrně slušně nová výstavba. To mě naplňuje spokojeností, protože se ukazuje, že koncept územního plánování, který jsme přijali v roce 2007 a 2008,
byl správný. To je z toho dlouhodobějšího hlediska. Za největší úspěch loňského roku považuji dostavbu nové hasičské zbrojnice a získání finanční
podpory na výstavbu nové splaškové kanalizace v Běhánkách. A jaký bych měl výhled? Těch plánů je mnoho a zase bych popsal mnoho stran a na to
tady není prostor. Zjednodušeně mohu říci, udržovat nízkou úroveň kriminality, udržovat nadále dobrý stav pořádku v našem městě, nadále pracovat
na zlepšování života v sociálně problematické části města Pozorka, rozvíjet kulturní a sportovní život a určitě se nadále snažit získat finanční prostředky
pro výstavbu nové základní školy v Dubí.
Závěrem bych chtěl ještě jednou všem poděkovat za spolupráci a popřát nám všem obyvatelům města Dubí, aby se nám dařilo plnit stanovené plány
a cíle a aby se nám tu všem dobře žilo.
Za rozhovor děkuje Jiří Šiller

5

březen 2016
VALENTINSKÁ POUŤ
V neděli 14. února, v den svátku sv. Valentina, se v novosedlickém kostele zasvěcenému tomuto svatému konala tradiční Valentinská pouť. Slavnostní
mši svatou celebroval Msgre. Jan Baxant, litoměřický biskup spolu s teplickým knězem Janem Hurníkem a místním panem farářem Patrikem Maturkaničem, jemuž patřilo i úvodní slovo. Přivítal pana biskupa, starostu města Dubí, obce Novosedlice a stejně tak starostku sousedního Proboštova,
ale především všechny poutníky. Ve své promluvě pan biskup připomněl skutky tohoto světce a zároveň navázal na čtené evangelium, které, aniž
si to mnohdy uvědomujeme, promlouvá k dnešním dnům slovy o boji dobra a zla. Tento boj je nejen kolem nás, ale často i v nás samotných. Závěrečné
slovo pana faráře Maturkaniče mířilo k tématu milosrdenství, které jako dominantní téma letošního církevního roku vyhlásil papež František.
Po mši svaté využili všichni poutníci čas nedělního dopoledne ke krátkému zastavení se s přáteli u kávy, čaje a sladkostí, které napekly farnice
z Novosedlic, Dubí a Teplic.
Za farnost Novosedlice, Dubí, Proboštov Jana Dudysová

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ
Další návštěva ZUŠ Dubí 2 měla téma Čtvero ročních období. Přivítala nás nejen paní ředitelka Eva Valtová, ale hlavně naši dobří kamarádi z televize, Bob a Bobek. Prohlédli jsme si s nimi krásná výtvarná díla ze všech ročních období a hlavně zazpívali spoustu písniček. Zkoušeli jsme jimi
přivolat jaro, tak v následujících dnech uvidíme, jak se nám to povedlo. Abychom jenom neseděli, stali se z nás na chvíli dirigenti a svůj pěvecký výkon obohatili výrazovým projevem. Paní ředitelka nás ještě vzala do výtvarné třídy, kam za námi přišla Nikolka Langerová s flétnou a paní učitelkou
Lenkou Foltýnovou. Nikolka zahrála dvě skladby a tím jsme se se ZUŠ rozloučili. Děkujeme paní ředitelce Evě Valtové za velmi příjemně strávené
chvíle a těšíme se na další akce.
Hanka Šírová a děti z 2. odd. ŠD ZŠ Dubí 2

NÁVŠTĚVA PLANETÁRIA
V polovině února se naše mateřská škola proměnila na kosmickou loď plnou kosmonautů
a ufonů. Seznámili jsme se s planetami Sluneční soustavy, souhvězdími na noční obloze a abychom si to všechno dokázali živě představit, navštívili jsme Planetárium v Teplicích. Nejprve jsme
se trošku báli tmy, která se kolem nás rozprostřela, ale jakmile se na obloze objevily první hvězdičky, veškerý strach z nás spadl. Žasli jsme nad barevností planety Jupiter či nad krátery měsíční
krajiny. Poznali jsme souhvězdí Hadonoše, Býka, Draka nebo Vah. Na závěr nás čekalo překvapení
v podobě několika dílů večerníčku o Rákosníčkovi a hvězdách. Návštěva Planetária byla moc zajímavá a všem se nám moc líbila.
Kateřina Kazdová, MŠ Cibuláček

DEN PROTI ZÁVISLOSTEM
Dne 17. února se na 2. stupni ZŠ Dubí 2 uskutečnil projekt zaměřený na prevenci proti nejrůznějším druhům závislostí. Žáci 8. a 9. třídy již v předchozím týdnu absolvovali besedu s panem
Pabiánem na téma prevence proti závislosti na drogách a ochrany člověka před AIDS. Děti jsou
občas vystaveny různým svodům a pubertální období je nakloněno k příliš nepromýšleným experimentům. Musí si proto vytvořit odolnost a v rizikové situaci umět odmítnout vše, čím by si mohly
poškodit své zdraví.
V projektu žáci nejprve zhlédli film s protidrogovou tématikou a pak byli rozděleni do skupin.
Každá skupina si vylosovala jiný druh závislosti. Žáci o svém tématu vyhledávali informace na internetu, napsali povídku na toto téma a nakonec celá skupina vytvořila i plakát, který o jejích zjištěních
informuje i ostatní děti.
Prevence proti závislostem bude na naší škole probíhat i nadále, aby se děti zocelily ve svém
odmítavém postoji k drogám i dalším rizikům.
Mgr. Marie Hůlková, ZŠ Dubí 2
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RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Dne 27. ledna se uskutečnilo na Základní škole Dubí 1 školní kolo recitační soutěže. V porotě
zasedli jak vyučující, tak zástupci jednotlivých tříd i školního parlamentu. Soutěže se účastnily děti
od první do sedmé třídy, které byly rozděleny do kategorií podle věku. Při vybírání vítězů měli porotci opravdu těžkou práci, protože všichni soutěžící byli velmi šikovní. Nakonec porota rozhodla takto:
v nulté kategorii, která patřila první třídě, se na 3. místě umístila Beáta Vladyková, na 2. místě Vojtěch Hrbáč a 1. místo obsadil Daniel Šístek. V první kategorii soutěžily děti z druhé a třetí třídy;
3. místo získala Lucie Skleničková, 2. místo Barbora Semerádová a na 1. místě zvítězil Jaroslav Kříž.
Druhá kategorie byla určena pro žáky čtvrté a páté třídy a výsledky vypadaly takto: 3. místo Alexandra
Rudneva, 2. místo Lucie Hofmanová a 1. místo Natálie Paurová. Ve třetí kategorii, která byla určena pro šestý a sedmý ročník, 2. místo obsadila Natálie Fišerová. 23. února se uskutečnilo městské
kolo, do kterého mohli z každé kategorie postoupit dva nejlepší. Žáci naší školy se rovněž zúčastnili
a mohli si vyzkoušet, jaké to je poměřit si síly s konkurencí z ostatních škol.
Mgr. Markéta Vágnerová, ZŠ Dubí 1

POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

PROSBA
Prosíme všechny absolventy
bystřické školy o zapůjčení třídních fotografii z 9. třídy; ty 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

VÝLET DO ČESKÉ TELEVIZE
V době jarních prázdnin připravilo Městské kulturní zařízení pro děti a jejich doprovod výlet do
České televize na Kavčích horách.
Průvodci nás provedli studii, kde jsme měli možnost zhlédnout kulisy připravené k natáčení
nového seriálu „Trapné padesátky“. Viděli jsme i studio, kde se natáčí soutěžní pořad „Kde domov
můj“. Na závěr prohlídky si děti mohly vyzkoušet roli televizních hlasatelů večerních zpráv, kde
četly ze čtecího zařízení. Někteří chlapci si stoupli za kamery a zkusili si je ovládat a natáčet ty,
kteří se díky kostýmům na malou chvilku stali králem či lesní vílou.
Lenka Bláhová, MKZ

INTERAKTIVNÍ SVĚT PRO MALÉ PŘEDŠKOLÁKY
V Mateřské škole Dubánek využívají pedagogové
již dva měsíce ke vzdělávání dětí novou interaktivní
pomůcku Magic Box. Na "kouzelný koberec" (měkkou
podložku na podlaze) se promítají ozvučené výukové
programy, dle nichž děti ve skupinách nebo samostatně plní úkoly pomocí elektronických per. V přirozené
poloze provádějí širokou škálu vzdělávacích aktivit, jako
kreslení, grafomotorická cvičení, omalovánky, puzzle,
počítání, základy anglického jazyka, slovní komunikace,
poznávání okolního světa apod.
Pro děti i pedagogy v naší mateřské škole je tato pomůcka velkým přínosem, podporuje komplexní rozvoj
předškoláků a to vše při hře a velké zábavě.
Za kolektiv pedagogů MŠ Dubánek Věra Klimešová
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CESTOVNÍ RUCH V REGIONECH ČESKÉ REPUBLIKY
V únoru se slaví Den průvodců cestovního ruchu. K této události jsme na 2. stupni naší školy připravili projekt, kterého se zúčastnila i třída páťáků.
V projektu děti pracovaly metodou skupinové práce a propojovaly své znalosti ze zeměpisu, informatiky, českého, anglického i německého jazyka
a výtvarné výchovy.
Pod zdatným vedením deváťáků jsme vytvořili 14 cestovních kanceláří, které si musely vymyslet logo a veršovaný slogan. Každá kancelář si navrhla
reklamní plakát, kde také uvedla, do kterého vylosovaného kraje České republiky by chtěla přilákat co nejvíce turistů. Zástupci kanceláře si také museli
vytvořit katalog alespoň deseti zajímavých výletních cílů svého kraje, které barvitě popsali. Každá skupina se na svém plakátu pochlubila, jaké bude
nabízet turistům ubytování a možnosti stravování a tyto informace přeložili žáci i do angličtiny a němčiny. Nejlepší malíři pak vytvářeli koláž s fázováním mapy České republiky.
Děti hra na cestovní kancelář zaujala a prohloubily si svoji dovednost spolupracovat s ostatními dětmi různého věku i znalostí a zkušeností, podělit
se o práci a dovést ji do zdárného konce.
Mgr. Marie Hůlková, ZŠ Dubí 2

V ZUŠ ZIMA STÁLE VLÁDNE…
Mladí výtvarníci, inspirováni paní
učitelkou Mgr. Miladou Linhartovou,
vytvořili báječné masky pro zimní
královny. Zimní motivy jsou i ztvárněny a vystaveny ve společných prostorách školy. První návštěvníci této
výstavy byli žáci družiny ZŠ Dubí 2
s paní vychovatelkou Šírovou. I když
bílou krásu děti milují, těšíme se
všichni už na jaro a jarní akce.
Eva Valtová, ředitelka ZUŠ

MISTROVSTVÍ ČR V LATINSKOAMERICKÝCH TANCÍCH
Letošní ročník Mistrovství
ČR v latinsko-amerických
tancích se pořádál dne
30. ledna v nádherném historickém městě Olomouci.
Celkový počet přihlášených se pohyboval kolem
300 párů, které byly rozděleny do 7 věkových kategorií. Taneční pár Laura
Kopecká a Petr Vengrynský,
reprezentující taneční klub
Tapos Litoměřice, byl přihlášen do nejmladší kategorie
Jun I. V této kategorii bylo
přihlášeno 36 párů z Čech
a Moravy. Laura s Petrem
se úspěšně probojovali do
2. kola. Porazili 16 tanečních
párů s celkovým umístěním
na 21. místě - 3. nejlepší pár
z Čech. Konkurence byla
opravdu veliká. Pro děti to
byla nová zkušenost a jistě
velký zážitek. S výsledkem
byli spokojeni a dali si společný závazek, že budou pilně trénovat a připravovat se na příští ročník. Děti tímto děkují všem za podporu a velký dík
patří jejich trenérům Elizavetě Kuklina a Pavlovi Slukovi z COOL DANCE
Praha.
Tapos Litoměřice
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LETÍME NA VÝLET
V úterý 9. února jsme si ve
školce, ve třídě Sýkorek, hráli
na letadlo, piloty a letušky
v rámci tematického týdne
„Cibuláček objevuje svět“. Děti
si s nadšením postavily letadlo z molitanových kostek,
židliček a polštářků, oblékly
se do kostýmů pilotů, letušek,
cestujících, rozdělily si role
a hra mohla začít. Překvapením pro děti byla návštěva rodičů Honzíka Melichara, kteří
nám přišli ukázat skutečnou
práci leteckého pilota a letušek. Kluci piloti zjistili, co vše
musí před odletem v letadle
zkontrolovat, jak nastartovat,
jak komunikovat s řídící věží,
jak vzlétnout a přistát. Holčičky letušky se naučily starat
o pasažéry a také, co vše před
odletem musí zkontrolovat
a zajistit. Děti si cestu letadlem užily, měly možnost prohlédnout si maketu dopravního letadla „Boeing“. Tuto maketu dopravního letadla, skládací puzzle
letadla a sladkosti jsme dostali od pilota a letušky jako dárek na památku.
Moc děkujeme
Alice Minaříková, DiS., MŠ Cibuláček

VESELÉ ZOUBKY
V pátek 19. února se děti z 1. tříd
zúčastnily preventivního programu
Veselé zoubky, pořádaného dm drogerie market. Naše škola se do tohoto programu pravidelně zapojuje.
V rámci programu jsme si s žáky povídali o zubech a péči o ně, poté se
děti podívaly na poučnou pohádku
o Hurvínkovi, který měl problémy se
zoubky. Dozvěděly se, jak předcházet
zubnímu kazu a jak o zuby správně
pečovat.
Společně s paní učitelkou žáci vyplnili pracovní list a nakonec obdrželi
dárkový balíček, který obsahoval kartáček na zuby, zubní pastu, žvýkačky
a přesýpací hodiny na měření doby
čištění zubů. Do koupelny si mohou
žáci nalepit samolepku, která dětem
každý den poradí, jak si správně čistit
zoubky.
Mgr. Jitka Jägerová, ZŠ Dubí 1

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Ve středu 10. února nás ve školce opět navštívilo divadlo Krabice
z Teplic se svoji novou pohádkou O nejasné princezně. Společně jsme se
tedy mohli účastnit vysvobození princezny Jitky, kterou přijel osvobodit
ze spárů draka statečný princ. Jaké ale bylo překvapení, když se nakonec
vyjasnilo, že princeznu neunesl opravdový drak, ale jen drak plyšový. Nakonec však všechno dobře dopadlo a konala se veselá svatba. Jako vždy
divadlo Krabice nezklamalo a děti byly nadšené.
MŠ Cibuláček

PŘÍPRAVNÝ KROUŽEK „ PŘEDŠKOLÁCI“
Předškoláčci, se kterými jsme se poprvé viděli u zápisu v naší škole,
začali od února navštěvovat přípravný kroužek. Budoucí prvňáčci se scházejí s paní učitelkou každý čtvrtek od 15:00 do 16:00 hodin. Pomalu se seznamují s paní učitelkou, paní asistentkou a ostatními dětmi. Plní první hravé úkoly a začínají poznávat prostředí, ve kterém od září stráví hodně času.
Věříme, že jim to usnadní náročný nástup do školy.
Markéta Kolínková, ZŠ Dubí 1
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MAŠKARNÍ BÁLY
Sobota 20. února v našem městě patřila maškarním karnevalům. Odpoledne bylo věnováno
reji dětských masek a zcela zaplněný velký sál Lidového domu dal možnost setkat se se známými
postavami z pohádek pro děti i dospělé.
Divadélko Uličník v čele s principálem Jirkou
Baldou zahájilo v 15:00 hodin pravý maškarní
taneční rej plný broučků, pirátů, upírů a velkým
zástupem princezen, při kterém nechyběly veselé
soutěže.
Večer patřil již pouze dospělým návštěvníkům.
Úderem dvacáté hodiny se sál zaplnil rozličnými
maskami, které však spojovala nesmírná originalita, nápaditost a jedinečnost. Setkali jsme se s knížaty, lékaři, různými zvířátky, muchomůrkami a velký ohlas a zároveň 1. cenu sklidily hlávky zeleného zelí,
které si po celý večer hlídal strašák.
Velký dík patří všem, kteří dokáží svůj nápad zrealizovat do takové podoby, která přinese radost nejen jim samotným.
I celý večer, během něhož byly připraveny zábavné soutěže a k poslechu i tanci hrála skupina Ferit, byl rovněž v režii pana Jirky Baldy, principála Divadélka Uličník.
Vítanou součástí byla tombola s nejrozmanitějšími cenami, jejíž výtěžek stejně jako výtěžek ze vstupného bude rozdán dubským základním školám
na jejich volnočasové aktivity.
Anna Gürtlerová

DUBSKÉ MAŽORETKY
Kroužek mažoretek začíná

16. března od 16:00 do 17:00 hodin,
odin,
v objektu Městského kulturní zařízení
ení
v Dubí, Školní nám. 588
Děvčata ve věku od 5 do 10 let,
přijďte mezi nás.
Těší se na Vás Laďka a Kačka

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2016
KDY: 7. 7. – 13. 7. 2016 (čtvrtek-středa)
od 7:00 do 15:30 hod.
PROGRAM: výlety, soutěže, hry
CENA: 900 Kč
POZNÁMKA: V ceně není zahrnuto stravování.
Maximální počet: 15 dětí
Závazně přihlásit a uhradit 15.4. 2016 (do naplnění stavu)

POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE
Rok utekl jako voda a před námi byl opět náš tradiční masopustní karneval. Děti ve školní družině se oblékly do masek a pohádkové odpoledne mohlo začít. Přišli mezi nás princezny, ledová královna, rytíř, kostlivec, generál a další pohádkové postavičky. Soutěžní odpoledne plné písniček uteklo velmi
rychle. Každé z dětí získalo za soutěž sladkou odměnu, za které děkujeme paní ředitelce Mgr. Soně Kosové. Domů jsme odcházeli všichni s úsměvem
a dobrou náladou.
Děti ze školní družiny v Dubí 2
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JAK ŠLI MUZIKANTI SVĚTEM

POZVÁNKA

V úterý 12. ledna nás ve školce navštívili páni muzikanti. Přijeli k nám
z různých částí naší republiky a předvedli nám svůj hudební program.
Nejprve jsme si mohli společně zazpívat několik písniček ze známých večerníčků a pohádek, potom jsme poznávali hudební nástroje a poslouchali
rozdílné zvuky z různě dlouhých píšťalek a nakonec nám páni muzikanti
zahráli písničky na přání. Mohli jsme si tedy společně s muzikanty zazpívat
písničky, které známe nejen z pohádek, ale i ze školky.
Kateřina Kazdová, MŠ Cibuláček

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Čtvrteční den 14. ledna byl pro naše předškoláky dnem velmi důležitým, neboť nás čekala zajímavá návštěva v ZŠ Dubí 1. V tento den totiž
probíhal Den otevřených dveří a byl zaměřen právě na předškoláky, kteří
se chystají k zápisu do prvních tříd. Před devátou hodinou nás již čekala
paní učitelka Mgr. Jitka Jägerová s nedočkavými prvňáčky. Ukázali nám,
co se již od září ve škole naučili, jak umí počítat, co umí přečíst a společně s námi si zahráli hru s písmenky. A protože jsme zvědavé děti, chtěly
jsme se podívat, jak to vypadá i v ostatních učebnách nebo ve školní družině. Všechno jsme si s pomocí paní školnice mohli prohlédnout. Před odchodem jsme dostali od prvňáčků malý dárek a zároveň jsme jim mohli
předat papírovou sovičku, kterou jsme jim ve školce vyrobili. Dopoledne
s kamarády bylo prima.
Kateřina Kazdová, MŠ Cibuláček

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Letošní velikonoční výstava v Domě porcelánu s modrou krví představí nejen výrobky
z dubské a duchcovské porcelánky, ale také
originální kraslice zapůjčené z Galerie kraslic
v Libotenicích. Návštěvníci si budou moci prohlédnout 200 různých typů kraslic od oceněných malířů i mistrů této lidové umělecké tvorby zapsaných v Asociaci malířů a malířek kraslic
České republiky. Těšit se také můžete na výšivky
vytvořené technikou Richelieu, které dotvoří velikonoční atmosféru výstavy. S laskavým
svolením nám je zapůjčila zástupkyně ředitele
ZŠ Dubí 1, paní Mgr. Hana Dubnová, které bychom tímto rády poděkovaly.
Výstava potrvá od 14. do 31. března. Věříme,
že vám připomenutí této krásné tradice zdobení velikonočních vajec udělá radost a těšíme
se na Vaši návštěvu.
Martina Vlková a Mgr. Jana Zajoncová
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BLAHOPŘÁNÍ
Dne 6. března oslavil své 75. narozeniny

pan Vlastimil Motyčka
z Dubí.
Dubí

Přejeme Ti
k Tvým narozeninám
hodně zdraví, štěstí
a rodinné pohody.
Přítelkyně Julie,
Soňa a Milan
s rodinami

Dne 13. března oslaví 81. narozeniny
naše drahá a milovaná maminka,
babička a prababička

10 lžic přátelství, 20 hrstí lásky, 30 hrstí štěstí,
50 kapek humoru, pozitivní myšlení.
To vše dobře promíchat a ihned podávat!
Naše přítelkyně z Klubu seniorů

paní Zdeňka Zbořilová.

z Dubí 1, paní Lydia Kubátová

Vše nejlepší do dalších let a hodně zdraví
přejí dcera Zdeňka s rodinou
a syn Ladislav s rodinou.

oslavila v únoru
své krásné 85. narozeniny.
Tak, Lydie, hodně zdraví,
štěstí, pohody
Ti přejí „Klubová děvčátka“.

INZERCE

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY HŘBITOVA V NOVOSEDLICÍCH
Počínaje dnem 27. března, kdy vstoupí v platnost středoevropský letní čas, se prodlužuje otevírací doba hřbitova v Novosedlicích;
vstup bude možný dennodenně od 8:00 do 19:00 hodin, a to jak hlavní bránou, tak i tzv. zadní bránou z Bystřické ulice.
(-rr-)
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ČERNÉ SKLÁDKY
Velkým problémem našeho města Dubí a musíme konstatovat, že nejen našeho města jsou černé skládky a vyhazování různých nepotřebných
věcí do přírody a všelijakých zákoutí. Rozhodli jsme se zmapovat všechny
tyto nepořádky a naše město uklidit. Celkově jsme napočítali 41větších či
menších černých skládek. Městské pozemky budou uklizeny na náklady
města a soukromé pozemky si budou muset uklidit jejich vlastníci, bohužel na své vlastní náklady. Jen pro informaci uvádíme, že každý bude
muset doložit, jak nepořádek uklidil a kam jej odvezl z důvodu, aby se
náhodou nestalo, že to odvezeme jen o kousek dál na městský pozemek
a město si to zase může uklidit za společné peníze. Z následujících obrázků si udělejte sami názor na toto jednání našich občanů.
Město Dubí

ČSM PANELKA

ČSM 1

LUČNÍ ULICE

DRAHŮNSKÁ ULICE

ZAHRÁDKY ZA STK
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U příspěvků delších než rozsah A4 si redakce vyhrazuje právo obsah bez porušení smyslu přiměřeně zkrátit.
Příspěvky, náměty a dotazy do Dubského zpravodaje zasílejte na Městské kulturní zařízení nebo telefonujte
na 417 579 927 - 8 nebo 606 645 320 či mailujte na: dubskyzpravodaj@seznam.cz. Příspěvky do DZ zasílejte
zásadně formou přílohy. Nevlastníte-li počítač s připojením na internet, využijte této služby v knihovně.
Uzávěrka Dubského zpravodaje je vždy 25. dne v měsíci.
Nezaručujeme, že příspěvky došlé po tomto datu budou zařazeny.
Nevyžádané rukopisy nevracíme.
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MKZ zve...

16

www.mkzdubi.cz

