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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
srdečně Vás všechny po měsíci opět zdravím
na stránkách našeho Zpravodaje a rád Vám
jeho prostřednictvím podám informaci o dění
v našem městě a práci radnice.
Vstoupili jsme do jednoho z nejkrásnějších
měsíců roku, k němuž se váží nejrůznější pořekadla, přísloví, ale zřejmě nejvýstižněji mu
přináleží přívlastek „lásky“. Přejme si tedy,
ať nejen tento měsíc prožijeme ve společnosti
nám nejbližších a nejmilejších v dobré pohodě
a spokojenosti.
 V paradoxu k tomuto přání se hned v úvodu
však musím zastavit nad nešťastným posledním
pátkem minulého měsíce, kdy u města Kadaně
došlo k nehodě autobusu, o které neprodleně
informovala prakticky všechna naše média. Při
prvních informacích si zřejmě málokdo uvědomil, že se tato nehoda tolik týká našeho města.
V autobuse totiž cestovali zaměstnanci akciové společnosti Český porcelán, kteří se vraceli
z oslavy Dne mužů, která má mezi zaměstnanci – muži v této porcelánce dlouhou tradici.
Všichni však v tomto neštěstí měli i ten pověstný kousek štěstí v tom slova smyslu, že nedošlo
k takovým zraněním, která by někoho ohrozila
na životě. Nicméně myslím, že mohu jménem
nás všech Dubských popřát, aby léčba všech
zranění probíhala bez jakýchkoliv komplikací,
a to zvláště těm, jejichž stupeň zranění si vyžádal hospitalizaci v některé z nemocnic.
 V minulém měsíci jsem strávil dva dny
v našem partnerském městě Arnstadtu, které
si připomínalo hned dvě výrazná výročí: jednak
750. výročí přiznání městských práv a o poznání mladší, ale nikoliv méně výraznější
20. výročí od podpisu partnerských smluv mezi
městem Arnstadt, naším městem, rakouským
Gurkem, hesenským Kasselem a francouzským
Le Bouscat. Společně s panem tajemníkem
jsme se zúčastnili slavnostního programu, jehož součástí bylo představení arnstadtského
divadelního spolku, které se konalo v krásném prostředí Zámeckého divadla. Druhý den
následovalo slavnostní setkání představitelů
partnerských měst společně se zástupci vedení města Arnstadt. Je to vždy pro nás přínosná
možnost vyměnit si zkušenosti, které prakticky
dennodenně získáváme našimi funkcemi starostů měst.
 Rád jsem v minulém měsíci přivítal 14 našich nejmladších občánků, jejichž rodiče využili
naší nabídky a přijali pozvání ke slavnostnímu
obřadu Vítání občánků. Popřál jsem jim vše nejlepší do jejich života a předal malý dárek. Další
takový obřad připravujeme na měsíc říjen a budeme rádi, pokud nás oslovíte a se svými dětmi
přijmete naše pozvání k tomuto slavnostnímu
obřadu spojeného se zápisem do Pamětní knihy našeho města.
 Na schůzi Rady města jsme kromě pravidelných rozhodnutí či doporučujících stanovisek
oblasti majetko-právních záležitostí projednali
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žádost ve věci souhlasu s průzkumnými vrty na
Cínovci. Jedná se 9 vrtů do hloubky v rozmezí
od 250 do 400 metrů. Pro provedení takových
vrtů nejsou třeba žádné speciální úpravy a po
dokončení prací budou místa upravena do
původního stavu. S touto problematikou souvisí rovněž má obsáhlejší informace týkající se
plánované těžební činnosti právě na Cínovci,
kterou najdete na 4. straně tohoto vydání
našeho Zpravodaje.
Rovněž jsme schválili příspěvek na dopravu
Mateřské škole Mstišov, a to na postupové kolo
celostátního festivalu „Mateřinka 2016“, které
se koná v Nymburce. Mstišovské děti zaujaly
svým vystoupením s názvem "Malí námořníci"
a jím budou naše město reprezentovat v tomto
postupovém kole. Rád bych všem dětem nejen
z této mateřské školy poděkoval za reprezentaci našeho města na tomto vcelku prestižním
celostátním festivalu, jejich paní učitelkám
za nacvičení a podporu vystoupení a dětem
z Mateřské školy Mstišov pak přeji mnoho úspěchů v dalším kole.
 Počasí již začalo přát opravám, v současné
době již probíhá oprava dlouho nevyhovujících
úseků kanalizačního a vodovodního vedení ve
Střední ulici v Pozorce. Ta stávající kanalizační stoka slouží již více než 80 let a v souběhu
s ní je vedený i starý vodovod, jehož kamerová
prohlídka rovněž ukázala špatný technický stav.
Proto akciová společnost Severočeská vodárenská společnost rozhodla o souběžné opravě
obou vedení. Rozsah prací si vyžádal rovněž
omezení autobusové dopravy, kdy spoje č. 489
a 490 nezajíždějí do stanice Pozorka, náměstí. Prosím proto o pochopení všech omezení,
které potrvají do konce měsíce června, kdy by
měly být všechny rekonstrukční práce ukončeny.
Další akcí, která byla započata již 3. května, je
oprava rozvodů nízkého napětí v ulici Pohraniční
stráže. Stávající vrchní vedení bude zrušeno
a nové rozvody budou uloženy do země. V souběhu s těmito pracemi dochází rovněž k výměně starého veřejného osvětlení za nové, která
bude tvořit nová sestava s bezpaticovými stožáry a svítidly. Zde by všechny práce měly být
skončeny zhruba do poloviny měsíce června.
Ve stádiu závěrečných přípravných prací je investice, kterou považujeme v letošním roce za
prioritu, a tou je výstavba splaškové kanalizace
Dubí – Běhánky. V současné době je již uzavřeno výběrové řízení na zhotovitele akce a jsme
ve stádiu, kdy se připravuje a finalizuje podepsání smlouvy o dílo. Pokud půjde vše podle
současného plánu, tak předpokládáme zahájení vlastního díla nejpozději na začátku měsíce
července s dokončením do poloviny příštího
roku. V okamžiku, kdy budeme mít již naprostou jistotu v termínech a potvrzeny plánované
uzavírky komunikací od příslušných orgánů, tak
budeme opět svolávat občany z dotčených ulic
a poskytneme již finální informaci. Toto sekání
s občany předpokládáme, že proběhne v druhé
polovině měsíce června.

 Příští víkend zavítá na soukromou návštěvu
farnosti Novosedlice, Dubí a Cínovec vzácný
host, a to Miloslav kardinál Vlk, který v letech
1991 až 2010 působil jako 35. arcibiskup pražský a primas český. Pan kardinál bude v neděli
22. května od 8:30 hodin celebrovat mši v kostele sv. Valentina v Novosedlicích.
 Přelom měsíců dubna a května byl rovněž časem, kdy si v úctě připomínáme oběti
2. světové války. Tradiční pietní akcí je setkání
Na Prokopce, které ve spolupráci s Československým svazem bojovníků za svobodu, Československou obcí legionářskou a Severočeským
leteckým archivem organizuje Město Krupka
a která je připomínkou 313 obětí pochodu
smrti. Podobný pietní akt se uskutečnil rovněž
v našem městě, a to v pátek 6. května, kdy jsme
si u pomníčku v parku před Lidovým domem
v Pozorce připomněli oběti obou světových
válek. Podobné vzpomínkové shromáždění,
jehož se zástupci našeho města rovněž pravidelně účastní, je uctění památky francouzských
vojáků na hřbitově v Bystřanech, kterou připravuje tamní obecní úřad ve spolupráci s Velvyslanectvím Francouzské republiky. U příležitosti
oslav 71. výročí ukončení 2. světové války nás
také navštívila šestičlenná delegace Svazu
protifašistických bojovníků Slovenska z Bardějova. Společně jsme navštívili několik památných míst s pomníky, které připomínají oběti
2. světové války a této nevšední návštěvě jsme
měli příležitost ukázat také naše město a jeho
okolí. Po třídenní návštěvě, kdy jsme měli možnost navázat nová osobní přátelství, odjela delegace zpět do Bardějova s tím, že pokud najdeme vhodný termín pro návštěvu, jsme srdečně
zváni.
 I v letošním roce se připojujeme k mezinárodní akci, kterou je Noc kostelů. Srdečně Vás
zvu v pátek 10. června od 18:00 hodin do kostela Panny Marie, kde úvodní slovo bude patřit
panu Václavu Hudečkovi, který spolu s námi
projde svým uměleckým životem a jistě nás
velmi obohatí nejednou krásnou vzpomínkou.
Posléze vystoupí se souborem Barocco sempre
giovane. Samozřejmostí bude možnost prohlídky celého našeho kostela s odborným výkladem o jeho bohaté historii. Úplným závěrem
celého večera bude meditace s požehnáním.
Myslím, že i letošní program Noci kostelů bude
v našem městě velmi zajímavý, a to především
ve společnosti tak vzácného hosta, jímž pan
Václav Hudeček bezesporu je.
 A to je pro tento měsíc z mé strany všechno, přeji Vám, ať celý měsíc prožijete ve zdraví
a spokojenosti, maturantům pak, aby úspěšně
zvládli všechny části maturitní zkoušky a zdárně tak zakončili svá středoškolská studia. Našim
seniorům pak šťastnou cestu a pěkné zážitky ze
zájezdu do sklárny Lindava, který pro ně připravilo Městské kulturní zařízení. S vámi se všemi
se těším na stránkách našeho Zpravodaje za
měsíc opět na shledanou.
Ing. Petr Pípal, starosta

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
RM na své schůzi dne 22. března mj. projednala:
 Usnesení č. 638/24/2016: RM po projednání
souhlasí s vypsáním výběrového řízení na projektovou činnost – rekonstrukce chodníků v ul. Ruská
v Dubí. (Podrobnější informaci podal starosta v dubnovém vydání Dubského zpravodaje – pozn. red.)
 Usnesení č. 639/24/2016: RM po projednání
souhlasí se zveřejněním pronájmu části nebytového prostoru ubytovny v objektu Sportovní 200/1,
Dubí 2 o celkové ploše 59,46m2 za cenu pronájmu Kč 100,00/rok a výši záloh za energie ve výši
Kč 500,00/měsíc.
 Usnesení č. 649/24/2016: RM po projednání
souhlasí se zveřejněním pronájmu nebytového
prostoru „Drogerie – domácí potřeby“, Krušnohorská 41, Dubí 1, o celkové ploše 54,70m2, výši nájemného Kč 2 735,00/měsíc a výši měsíční zálohy
za vodné a stočné Kč 64,00.
 Usnesení č. 655/24/2016: RM po projednání:
a/ souhlasí s pořádáním Dětského dne společnosti
UNIFRAX s. r. o. ve spolupráci s Dubíčkem, z. s. dne
4. června na pozemku p. č. 8 a 10/3 k. ú. Běhánky
v areálu „Rudolfka“; b/ souhlasí se zapůjčením setů
lavic a stolů na pořádání dětského dne.
 Usnesení č. 657/24/2016: RM po projednání
schvaluje výběr zhotovitele na akci „Opravy výtluků na místních komunikacích ve městě Dubí v roce

PRÁZDNINY V DUBSKÝCH MŠ
MATEŘSKÁ ŠKOLA

TERMÍN

MŠ Dubánek

04. 07. - 31. 07. 2016

MŠ Cibuláček

01. 08. - 26. 08. 2016

MŠ U Křemílka

04. 07. - 05. 08. 2016

MŠ Mstišov

11. 07. - 19. 08. 2016

Eva Rigová, odbor školství a sociálních věcí

ZMĚNA V REDAKČNÍ RADĚ
Ke dni 1. května rezignoval na své členství
v redakční radě Dubského zpravodaje pan
Martin Dlouhý. Za jeho práci mu patří poděkování. Nadále bude redakční rada tříčlenná.
(rr)

MĚSTSKÁ POLICIE DUBÍ
Operátor kamerového systému spatřil
dvě mladé dívky, jak jdou po ulici Ruská
a cestou klepou na okna k silnici přilehlých
h
domů. Jelikož podle věku to měly být dívdív
ky školou povinné, poslal operátor za dívkami
hlídku městské policie. Strážníci zjistili, že dívky
jsou z Bíliny a podle jejich vyjádření jsou nemocné a jdou k tetě jedné z dívek, o které nevědí,
kde bydlí, jen vědí, že v Dubí někde u silnice na Cínovec. Když strážníci kontaktovali školu, tak jim výchovná poradkyně sdělila, že obě mají být ve škole
na vyučování. Obě dívky byly převezeny do školy,
kterou navštěvují, a byly předány výchovné poradkyni.
Pracovnice z Domu s pečovatelskou službou
v Pozorce oznámila, že z bytu jednoho seniora ubytovaného v domě je slyšet naříkání a muž
je ve svém bytě zamčený. Na místo okamžitě vyjela hlídka městské policie. Strážníci zaslechli
naříkání muže, který nebyl schopný otevřít
dveře, a proto je otevřeli násilím. Muž ležel
na zemi, byl při vědomí a bez známky viditelného zranění. Na místo byla přivolána záchranná služba. Přivolaný lékař na místě rozhodl

2016, a to firmu Marius Pedersen a. s., Teplice.
 Usnesení č. 668/24/2016: RM po projednání
souhlasí v souladu se zřizovací listinou Základní
školy Dubí 2 s pořízením plynového varného kotle.
 Usnesení č. 669/24/2016: RM po projednání
bere na vědomí místo, termín a dobu pro podání
žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2016/2017 v mateřských školách,
které zřizuje Město Dubí. (Podrobnou informaci přineslo dubnové vydání Dubského zpravodaje – pozn. red.)
 Usnesení č. 670/24/2015: RM po projednání
bere na vědomí přerušení provozu mateřských
škol v době letních prázdnin. (Podrobnou informaci
najdete na teto straně – pozn. red.)
 Usnesení č. 671/24/2016: RM po projednání
povoluje výjimku z počtu dětí ve třídách mateřských škol pro školní rok 2016/2017 těmto mateřským školám: 1/ MŠ Cibuláček do počtu 28 dětí na
třídu; 2/MŠ U Křemílka do počtu 26 dětí na třídu;
3/ MŠ Mstišov do počtu 25 dětí na třídu. Výjimka
z počtu dětí se povoluje za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací
činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
 Usnesení č. 672/24/2016: RM po projednání souhlasí v souladu se zřizovací listinou MŠ
U Křemílka s přijetím účelově určeného finančního
daru na pronájem skákacího hradu na oslavy Dne

dětí v této mateřské škole, a to ve výši Kč 1 000,00.
 Usnesení č. 673/24/2016: RM po projednání:
1/ schvaluje žádost o pokračování činnosti přípravné třídy ve školním roce 2016/2017 v ZŠ Dubí 1;
2/ ukládá vedoucí odboru školství a sociálních věcí
požádat Krajský úřad Ústeckého kraje o souhlas s
pokračováním činnosti přípravné třídy.
 Usnesení č. 674/24/2016: RM po projednání
souhlasí dle par. 34a, odst. 3 zákona č. 128/2000
Sb. o obcích s užitím znaku města Dubí do znaku
motorkářského klubu Motodub, který bude používán na nekomerční prezentaci klubu.
 Usnesení č. 675/25/2016: RM po projednání
souhlasí: 1/ s propagací města Dubí ve čtvrtletníku Posel Židovské obce Teplice ve výši Kč 5 000,00;
2/ s použitím znaku města Dubí na webových
stránkách Židovské obce.
 Usnesení č. 676/24/2016: RM po projednání
schvaluje: 1/ nákup aerifikátoru AN6 6kotoučový –
záběr cca 90 cm s prořezávacími noži; 2/ zápůjčku
tohoto aerifikátoru za účelem správy sportovních
areálů pro1.FC Dubí.
 Usnesení č. 677/24/2016: RM po projednání souhlasí s poskytnutím účelové dotace obci
Novosedlice na zajištění drobných stavebních
úprav hřbitova v roce 2016.
(šl)

TŘÍDĚNÍ KOVŮ
Zhruba od poloviny loňského roku mohou občané města Dubí třídit
řídit kovové obaly a drobný kovový odpad z domácností mimo sběrné dvoryy v Dubí
a Teplicích i do speciálních šedých kontejnerů, které jsou umístěné
1) v ul. Karolíny Světlé naproti č.p. 559/8 vedle kontejneru na textil
2) v ul. Krušnohorská na parkovišti na proti „Čtyřlístku“ u nádob na tříděný odpad
3) v ul. Lípová x Palackého u nádob na tříděný odpad
Bohužel se nám v poslední době kontejnery na kovy začínají plnit kuchyňským
hyňským
odpadem z domácností, stavebním a nebezpečným odpadem. Velmi často
asto také
při vhozu odpadu dochází k záměně kontejnerů na kovy s kontejnery na textil
a obráceně, takže již několik stanovišť s kontejnery na textil muselo být z důvodu
příměsi jiného odpadu provozujícími firmami zrušeno.
Z tohoto důvodu jsou kontejnery na kovy opatřeny novými většími polepkami s vyobrazením odpadu, který do něj patří – jsou to plechovky od potravin
a krmení pro zvířata, nápojové plechovky, svrchní ALU víčka od jogurtů,
tů, pomazánek a sýrů, drobné kovové předměty z domácností. Do kontejnerů nevhazujte
evhazujte
obaly znečištěné zbytky potravin, plechovky se zbytky barev a tlakové nádobky
od sprejů (to je nebezpečný odpad, který patří na sběrný dvůr), plastováá platíčka od léků (ta nelze recyklačně zpracovat a patří do popelnice na směsný komunální odpad).
Za první tři měsíce letošního roku bylo do šedých kontejnerů odevzdáno celkem 248 kg drobných
kovů z domácností, které by jinak skončily spolu se směsným komunálním odpadem na skládce.
Technický odbor MěÚ Dubí
• Střední 154, 417 03 Dubí • Telefon + Fax: 417 571 637, Tel.: 417 571 200
o převozu seniora do nemocnice. Byt byl
zabezpečen.
Ope
O
Operátor kamerového systému na záznamu z mobilní kamery spatřil muže, který přivezl
odpad, vyložil ho vedle kontejneru na odpad
a z místa odjel. Operátor za mužem, který z místa
odjel osobním vozidlem, vyslal hlídku městské policie, která ho dostihla. Muž své počínání před strážníky omlouval, na místě mu byla udělena bloková
pokuta a odpad, který na místo přivezl, si zase odvezl.
Při hlídkové službě asistenti prevence kriminality oznámili, že v ulici Střední v Pozorce se na
chodníku schází místní obyvatelé, mezi kterými došlo k vzájemnému verbálnímu napadení.
Důvodem hádky se staly finanční rodinné spory. Na místo okamžitě vyjeli všichni strážníci ve
službě. Na chodníku se sešlo několik desítek osob
a další stále docházely. Situaci se podařilo udržet
bez vzájemného fyzického napadení, jak tomu
bylo před několika dny na sídlišti v Krupce. Na
místo přijely i přivolané hlídky Policie ČR. Společnými silami a přesvědčováním se podařilo

situaci uklidnit. Zhruba po půl hodině od doby, kdy
se začali scházet první účastníci rodinné sešlosti,
se všichni rozešli bez vzájemného fyzického napadení.
Operátor kamerového systému spatřil chovatelku psa, která venčila svého psa v parku
u kostela. Po vykonání potřeby psa chovatelka
po něm výkaly neuklidila a z místa odcházela.
Operátor kamerového systému na místo vyslal
hlídku městské policie, která chovatelku dostihla
a přestupek na místě vyřešila. Strážník může za
tento přestupek udělit blokovou pokutu do výše
5 tisíc korun. Přistižení chovatele při tomto přestupku není pro strážníky jednoduché.
Chovatel psa si dá pozor, aby nebyl přistižen
strážníkem, jak výkaly neuklidí. Strážníkům je při
tomto prokazování velikým pomocníkem záznam
z kamerového systému, a to i z mobilní kamery,
která se dá umístit kamkoliv i bez omezení na napojení do elektrické sítě, protože kamera je napájená
z baterie.
Tomáš Pykal, velitel MP Dubí
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INFORMACE O PLÁNOVANÉ TĚŽEBNÍ ČINNOSTI NA CÍNOVCI
Tímto článkem Vás chceme informovat o dění na Cínovci, kde stále je ještě i přes mnohasetletou těžbu veliké nerostné bohatství. V posledních letech
se stalo lithium strategickou surovinou a málokdo ví, že náš Cínovec je evropsky a můžeme říci, že i světově významným ložiskem rudy, která tento kov
obsahuje. Lithium je kov, který najdeme snad ve všech strojích a přístrojích, protože se používá v akumulátorech všech velikostí. Najdeme je v mobilních telefonech, fotoaparátech, automobilech, a pokud bychom měli uvést všechna zařízení, kde se li-on akumulátory používají, tak by nám nestačily
ani všechny stránky našeho Zpravodaje. Tento fakt neunikl pozornosti těžařů a začal být opětovný zájem o průzkum a případnou těžbu litné rudy na
Cínovci. V současné době probíhají v oblasti Cínovce dva oddělené projekty. Tím menším je projekt firmy Cínovecká deponie a.s., která má plán ještě
jednou přetřídit mokrou cestou plavením haldu písku na bývalém odkališti a získat z této suroviny takzvanou litnou slídu, ze které lze vyrobit lithium.
Tento projekt již probíhá od roku 2009 a v současné době je již ve stádiu vyhlášeného dobývacího prostoru a firma se připravuje na vlastní těžbu.
Termíny zatím nejsou uvedeny, protože vlastní příprava a instalace technologií je finančně velice náročná záležitost v řádu stovek milionů korun. V následujícím přehledu uvádíme, jak celý tento projekt probíhal a jaké úkony byly učiněny tak, aby byly dodrženy všechny požadavky dotčených zákonů
a hlavně požadavků ochrany životního prostředí a životních podmínek občanů Cínovce. Je nutné konstatovat, že ve všech těchto fázích, které probíhaly formou veřejného projednání, se mohl k tomuto projektu kdokoliv vyjádřit a za celých těch více než šest let tak z města Dubí nikdo neučinil a nebyly
zaznamenány žádné negativní postoje občanů města Dubí. Zastupitelstvo města Dubí na svých jednáních přijalo ve třech případech usnesení, kde si
dáváme podmínky pro převoz písků z Cínovce, a sice zajištění bezprašnosti převozu a jeho omezené kapacity. Pokud dojde k těžbě odkaliště, tak se
přepokládá doprava v řádu desítek nákladních vozidel denně, což není počet, který by významně zasáhl do života našeho města. A nyní již uvádíme
přehled všech úkonů, které byly v souvislosti s vydáním povolení vyhlášení dobývacího prostoru pro odkaliště Cínovecká deponie a.s. učiněny.

Úkony, kdy se mohla veřejnost vyjádřit k záměru odtěžení haldy pískové suroviny:
2009
1) Cínovecká deponie žádá o změnu územního plánu tak, aby mohla odtěžit navezenou haldu odpadní
suroviny po bývalé těžbě. Tato žádost byla projednána a schválena na veřejném zasedání zastupitelstva
usn. č. 551/19/2009 dne 16. 9. 2009.
2010
2) Ve lhůtě od 22. 3. 2010 do 22. 4. 2010 byl záměr zveřejněn na úřední desce jako návrh zadání změny
územního plánu – žádné nesouhlasy
3) Zadání změny územního plánu projednáno a schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva
usn. č. 681/24/2010 dne 14. 6. 2010.
2012
4) Od 4. 4. 2012 do 19. 5. 2012 zveřejněna na úřední desce veřejná vyhláška o možnosti v této lhůtě nahlédnout
do návrhu změny územního plánu a s pozvánkou na veřejné projednání – nikdo neuplatnil námitky
5) 16. 5. 2012 se konalo veřejné projednání, kterého se zúčastnili 3 občané, kteří neuplatnili námitky
6) 27. 6. 2012 byl na veřejném zasedání zastupitelstva schválen záměr jako změna územního plánu č. 1B
2013
7) 24. 4. až 11. 5. 2013 zveřejněno na úřední desce zahájení zjišťovacího řízení
2014
8) 10. 2. až 10. 3. 2014 zveřejněno na úřední desce zahájení posuzování vlivů záměru na životní prostředí
9) 30. 4. až 16. 5. 2014 zveřejněna na úřední desce další možnost seznámení se záměrem
10) 15. 5. 2014 bylo na veřejném zasedání zastupitelstva odsouhlaseno stanovení dobývacího prostoru
s podmínkami
11) 23. 6. 2014 bylo na veřejném zasedání zastupitelstva projednáno stanovení dobývacího prostoru
v rámci procesu EIA
12) 10. 6. až 25. 6. 2014 zveřejněno na úřední desce zahájení řízení o stanovení dobývacího prostoru
13) 3. 7. až 18. 7. 2014 zveřejněno na úřední desce zahájení řízení o posouzení umístění separační linky
14) 9. 10. až 24. 10. 2014 zveřejněno na úřední desce posuzování záměru vzhledem k životnímu prostředí
15) 26.9. až 13.10.2014 zveřejněno na úřední desce zahájení posuzování EIA
16) 10. 11. až 20. 11. 2014 zveřejněna na úřední desce pozvánka k veřejnému projednání záměru
17) 20. 11. 2014 v Lidovém domě záměr projednán s veřejností
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2016
27) 26. 1. až 11. 2. 2016 zveřejněna na úřední desce informace o stanovení dobývacího prostoru
28.) 6. 4. 2016 bylo na veřejném zasedání zastupitelstva projednáno stanovení dobývacího prostoru
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2015
18) 25. 2. až 18. 3. 2015 zveřejněno na úřední desce stanovisko k EIA
19) 23. 3. 2015 byla na veřejném zasedání zastupitelstva projednána informace o případném umístění
separační linky pískové suroviny v budoucím dobývacím prostoru
20) 4. 5. až 19. 5. 2015 zveřejněna na úřední desce možnost nahlížení do EIA
(posuzování vlivů na životní prostředí)
21) 12. 5. až 28. 5. 2015 zveřejněna na úřední desce možnost nahlížení do dokumentace
22) 3. 6. až 16. 6. 2015 zveřejněno na úřední desce oznámení o konání veřejného projednání umístění
separační linky
23) 15. 6. 2015 se koná veřejné projednání umístění separační linky v Lidovém domě
24) 29. 6. až 17. 7. 2015 zveřejněna na úřední desce informace o přerušení řízení
o stanovení dobývacího prostoru
25) 3. 8. až 20. 8. 2015 zveřejněn na úřední desce závěr zjišťovacího řízení
26) 7. 12. až 23. 12. 2015 zveřejněna na úřední desce informace o pokračování řízení
o stanovení dobývacího prostoru

62 92

Z uvedeného je jasné, že celý proces s firmou Cínovecká deponie a.s. proběhl řádně se snahou zohlednit vše potřebné ke chránění zájmů města Dubí
a společnosti a také zároveň umožnit uplatnit nerostné bohatství našeho státu. Celý tento z pohledu objemu menší projekt je plánován od začátku
těžby na cca šest let.
Druhým a podstatně větším a důležitějším projektem je případná těžba lithia hlubinným způsobem. Jak bylo již uvedeno, tak lokalita Cínovce je vyhodnocena jako významné ložisko lithia a v současné době zde již třetím rokem probíhají průzkumné práce. Tyto průzkumné práce budou ukončeny
do konce roku 2016 a následně bude probíhat jejich vyhodnocení. Pokud se ukáže těžba ložiska jako ekonomicky rentabilní, a o tom bude rozhodovat
celá řada faktorů, tak začne probíhat celý proces stejně jako u firmy Cínovecká deponie a.s. tak, aby mohl být vyhlášen dobývací prostor. Ale to je
z mého pohledu ještě dlouhá cesta a budeme Vás o průběhu těchto prací i nadále informovat.
Ing. Petr Pípal, starosta města
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NÁDRAŽÍ OSEK MĚSTO BUDE SLAVIT
V roce 2016, přesněji 18. prosince tomu bude již 140 let, kdy byl do pravidelného provozu předán úsek Most – Osek město železniční tratě Most – Moldava. V rámci uvedeného výročí vyhlásil
Klub přátel krušnohorské železnice /KPKŽ/ „ROK NÁDRAŽÍ OSEK MĚSTO – 140 LET“, kdy proběhnou
pro veřejnost různé akce. První, již uskutečněnou akcí, bylo zimní otevření expozice. Další připravovanou akcí budou oslavy pod názvem „ROK NÁDRAŽÍ OSEK MĚSTO – 140 LET ANEB S HURVÍNKY
NA MOLDAVU“, které proběhnou v sobotu 28. května, kdy po 9. hodině vyjede z nádraží Teplice v Č.
do Moldavy v Krušných horách historická souprava složená z červených motoráčků přezdívaných
Hurvínek. Hlavní program proběhne ve spolupráci s Městem Osek v železniční stanici Osek město.
Od 9:30 do 12:00 hodin bude otevřena železniční expozice s provozem modelového kolejiště
a doprovodnou výstavou „NÁDRAŽÍ OSEK MĚSTO – 140 LET“. V čekárně nádražní budovy bude
výstava dětských kreseb. Od 10:00 hodin vystoupí country kapela „NA POSLEDNÍ CHVÍLI“ z Dubí.
Po příjezdu historického vlaku vystoupí s programem pro děti divadelní společnost Panoptikum
Maxe Fische a také vyhlásí výsledky soutěže v kreslení dětí OSECKÁ NÁDRAŽÍ. Po odjezdu vlaku
směr Moldava bude pokračovat vystoupení country kapely. Další program proběhne ve spolupráci
s obcí Moldava a hasiči, kdy v rámci dne dětí bude na Moldavě připraven pro děti táborák a opékání vuřtů. Odjezd vláčku z Moldavy do Teplic je plánován kolem
14:00 hodin. V rámci jízdy vláčku, vyhlašuje Klub přátel krušnohorské železnice fotosoutěž o nejlepší fotografii, z níž bude zhotovena pohlednice.
Na historický vláček je připraven předprodej jízdenek. UPOZORŇUJEME, že uvedené časy jsou zatím pouze orientační! Proto sledujte internetovou stránku
www.moldavskadraha.cz, facebook Nádraží Osek město – 140 let a Moldavská dráha. Jakmile bude schválen přesný jízdní řád, předprodej jízdenek a další
podrobnosti, Vás budeme včas informovat.
KPKŽ

NOVÁ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI V DUBÍ
Nezisková organizace Květina, z. s. působí
v Dubí již od roku 2014. Samotná organizace vznikla v roce 2006 s cílem snížit dopady
sociálního vyloučení lidí, spolupodílet se tedy
na začleňování osob do společnosti a také
podporovat zdravé fungování rodin s dětmi
na území Teplicka. Právě v Dubí Květina, z. s.
v současné době poskytuje celkem tři služby
sociální prevence dle Zákona o sociálních službách.
Od června 2014 mohou děti ve věku od
6 do 16 let navštěvovat v Dubí - Pozorce Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Klub
Magnet, sloužící dětem a mladým lidem
jako útočiště i zázemí pro odpočinkové
i aktivní využití volného času bez násilí, alkoholu či omamných látek a nabízí podporu
a pomoc nejen v nouzi. Klub Magnet nabízí celou řadu aktivit a bezpečný prostor pro trávení
volného času, a to v pracovních dnech mimo
úterý v době od 13:30 hodin do 18:30 hodin.
Kromě volné herny jsou na programu různé
zájmové kroužky. Pracovníci klubu pomáhají
dětem s doučováním, přípravou do školy i domácími úkoly. Cílem služby je pomoci a podpořit tyto děti v orientaci v sociálním prostředí,
vytvářet společně podmínky pro řešení jejich
potíží a minimalizovat tak negativní dopady
těchto potíží na život dětí. Klub Magnet se nachází na adrese Střední 120/30, Dubí-Pozorka.

Vedoucí služby je Bc. Veronika Klaus Horčíková,
tel.: 725 470 979, email: klub@oskvetina.cz.
Květina, z. s. zajišťuje také předškolní přípravu dětem ve věku od 3 do 6 let, které z různých důvodů nenavštěvují předškolní zařízení. Pro tyto děti funguje od pondělí do pátku
v době od 8:00 do 11:00 hodin Předškolní klub
Klubíčko – Centrum pro rodinu. Děti se zde učí
dovednostem a návykům potřebným ke zdárnému vstupu na základní školu či přechodu do
běžné mateřské školy. Součástí je Klub rodičů,
kdy se rodiče mohou jeden den účastnit celého
provozu „Klubíčka“ společně s dětmi. Službu zajišťuje Mgr. Lucie Kanišaková, tel.: 722 966 825,
email: kanisakova@oskvetina.cz.
Mimo výše zmíněné „kluby“ poskytuje Květina, z. s. další dvě sociální služby. Jedná se
o Terénní programy Květina a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina. Tyto služby
jsou poskytovány zejména formou terénní práce. Kontaktní místo pro obě služby je od dubna
2016 v nových prostorech na adrese Střední
169/32, Dubí - Pozorka. Cílem těchto služeb
je podpořit rodinu či jednotlivce v nouzi tak,
aby samostatně zvládali řešit problémy každodenního života. Co se řeší nejčastěji? Dlouhodobá nezaměstnanost a s tím spojené ekonomické problémy, zadluženost, nedostatečně
kvalitní bydlení, podpora s péčí o děti apod.

Jednotlivé služby organizace pracují v režimu sociálně-právní ochrany dětí, stejně tak
jako poslední představovaná služba s názvem
Doprovázení pěstounů; ta pracuje s pečujícími a dětmi v náhradní rodinné péči. Jejím
cílem je podpora zdravého fungování náhradní rodiny tak, aby byla schopna zabezpečit
dítěti uspokojivý vývoj. Služba nabízí doprovázení, ale také vzdělávání pečujících osob,
odborné poradenství, zprostředkování kontaktu s biologickou rodinou, atd. Kancelář se
nachází v Teplicích, Školní 349/2 ve 4. patře
budovy. Konzultační hodiny jsou v úterý
od 8:00 hodin do 12:00 hodin, ve středu od
8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin
do 16:00 hodin. Kontakt na sociální pracovnici Mgr. Světlana Veselá Nová, tel.: 725 947 609,
email: veselanova@oskvetina.cz.
Květina, z. s. poskytuje sociální služby bezplatně. Finančně jsou podpořeny Ústeckým
krajem a také aktuálně Evropským sociálním
fondem, Operačním programem Zaměstnanost. S detailními informacemi o jednotlivých
službách, jejich efektivitě a výsledcích je možné se více seznámit prostřednictvím sjednané
schůzky či na webových stránkách organizace
www.oskvetina.cz.
Mgr. Barbora Vernerová,
terénní sociální pracovník

ZAJÍMAVÁ EXKURZE
Dne 7. dubna místní skupina Českého
červeného kříže Novosedlice, Dubí
a Proboštov navštívila s dětmi z kroužku a několika členy teplickou hasičskou
stanici. Teplickým hasičům mnohokrát
děkujeme za suprový přístup a možnost prohlédnout si hasičárnu, auta
a dokonce si vyzkoušet zatím rozestavěný výcvikový polygon. Děti si odnesly
spoustu zajímavých zkušeností a nových zážitků. Další exkurzi plánujeme
v červnu na krajskou záchrannou službu.
Teď se musíme připravit na soutěž první
pomoci, která je před námi.
Jiří Herlitze
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ZAJÍMAVÉ BESEDY
Aby se děti dozvěděly o práci Policie ČR, přišel k nám na
besedu nadpraporčík Erich Michajlák. Vyprávěl, co je hlavní
pracovní náplní policistů, jak zasahují a co se může v době
výkonu služby všechno stát. Pro děti bylo nejdůležitější, že
se je snažil naučit telefonní čísla na policii státní, hasiče, záchrannou službu a městskou policii. Několikrát jsme si je zopakovali, a tak doufám, že v případě nutnosti se dětem vybaví. Došlo i na dotazy dětí a opravdu nejvíc je zajímalo, jakou
rychlostí mohou jet policisté služebním autem k případu.
Na závěr dostaly děti jako dárek za pozornost omalovánky
a pastelky. Za besedu i dárečky panu nadpraporčíkovi Erichu
Michajlákovi moc děkujeme.
Hanka Šírová a děti z 2. odd. ŠD Dubí 2

KNIHOVNA INFORMUJE…
V měsících březnu a v dubnu proběhly v naší knihovně, stejně jako každý rok,
besedy pro děti.
„Březen, měsíc knihy“ jsme si připomněli s dětmi ze základních škol v Dubí 1
a Dubí 2.
Školáci z prvních tříd se seznámili s provozem knihovny, řazením a s lokací knížek v dětském oddělení. Zajímali se nejen o pohádkové příběhy, ale také o tituly
odborné literatury, zejména knížky o zvířatech.
Tématem besed pro děti od druhé až do čtvrté třídy bylo 205. výročí narození
autora dětských pohádek K. J. Erbena. Žáci se seznámili s jeho životem i dílem. Na
závěr besedy luštily děti křížovku, ve které byl tajenkou název jedné z nejznámějších pohádek z pera K. J. Erbena.
Během dubna navštívily naší knihovnu děti z mateřských škol Cibuláček,
Křemílek a Dubánek. Opět se setkaly s jejich kamarádkou, maňáskem Evičkou, a jejími přáteli z knížek. Například s Ferdou Mravencem, nebo Štaflíkem a Špagetkou.
Evička jim představila své další knižní přátele z knihy Povídání o pejskovi a kočičce
od spisovatele Josefa Čapka. Děti si pak poslechly si příběh o tom, jak spolu pejsek
a kočička pekli dort, potom si mohly prohlédnout ještě jiné pohádkové knížky,
hlavně velmi oblíbené příběhy O Mášence a medvědovi, O hodném dinosaurovi
a další. Na konci besedy dostal každý malou sladkou odměnu a obrázek.
H. Paurová, knihovnice

PROJEKT TONDA OBAL NA ZŠ DUBÍ 2
V úterý 5. dubna se žáci páté až deváté třídy naší školy zúčastnili projektu autorizované obalové společnosti Ekokom nazvaného Tonda Obal na cestách. Cílem je
podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru
odpadů.
Děti se v hodinové přednášce dověděly spoustu zajímavostí o možnostech třídění odpadů, ale hlavně o recyklaci odpadů a o nakládání s odpady, které již recyklovány nebudou. Žáci i z krátkých videí získali přehled o tom, jak se postupuje
s odpady při ukládání na skládce nebo ve spalovně, aby naše životní prostředí
utrpělo co nejméně. Sami žáci zasypávali lektora spoustou dotazů i zkušenostmi
s tříděním, které mají z domova i ze školy. Toto ekologické téma naše děti opravdu
zajímá a naprostá většina poctivě třídí i odpadky od svých svačin ve škole. Ve třídách sbíráme i víčka od pet lahví, která pak darujeme na dobročinné účely.
Na závěr byli nejpilnější diskutující oceněni drobnými dárky a škola získala
množství výukových a propagačních materiálů pro další ekologickou výchovu.
Mgr. Marie Hůlková, ZŠ Dubí 2
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V úterý 5. dubna nás ve 3. oddělení školní družiny při ZŠ Dubí 2 navštívil pan Jiří
Nejedlý. Pan poručík si připravil pro naše
třeťáky velmi zajímavou besedu na téma
„Celní správa České republiky“. Žáci se dozvěděli o důležité práci našich celníků, pohráli si s obrazovým materiálem (časopisy,
puzzle). Na památku dostali papírové skládanky celních aut a tužky. Moc děkujeme.
Mgr. Libuše Oudová a děti ze 3. třídy ZŠ Dubí 2

DEN ZEMĚ
Ani letos jsme nezapomněli navázat na oslavu svátku Země tradiční úklidovou akcí v našem městě.
Tentokrát jsme si za cíl zvolili prostředí kolem fotbalového hřiště pod restaurací Sokolovna v ulici U Hřiště. A že ke sběru se toho v místním remízku
skrývalo nemálo. Být odpadkovým houbařem, ocitli bychom se rázem v pozemském ráji.
Je téměř k nepochopení, co vše jsou nezodpovědní lidé schopni „uklidit“ do lesíku, zatímco sběrný dvůr mají nadohled. Od PET-lahví, igelitů, plastů,
skleněných střepů, přes starý porcelán, nádoby od sprejů a plechovky od barev, pneumatiky až po koberce, lina, matrace… a tak bychom mohli pokračovat dál a dál, až do naplnění téměř celého kontejneru, který po zvážení přibral na hmotnosti o plných 14 metráků!
Z množství vysbíraného odpadu by se leckdo mohl radovat, pro nás však toto číslo představuje smutnou skutečnost, kolik nepořádku se na dalších
místech v našem okolí může ještě nacházet.
Technický odbor Mě Ú Dubí

DEN ZEMĚ TROCHU JINAK
Tak jako každý rok, tak i ten letošní se naše škola zúčastnila oslav Dne
Země. Tentokrát v duchu luštěnin, neboť rok 2016 je celosvětově věnován
právě jim. Žáci si hravou a zábavnou formou upevnili znalosti jednotlivých
druhů těchto plodin a ověřili si, že fazole, čočka, hrášek a cizrna nepatří jen
na talíř, ale že se s nimi dají dělat neuvěřitelné věci. Ať už hrát čáru, foukanou,
vytvářet nápaditá loga naší školy, či skládat básně. A protože byla vyhlášena
soutěž o nejnápaditějšího básníka, myslím, že není od věci, když se s Vámi
o „top“ dílo podělíme. Autorem je asistent naší školy, Bc. Rudolf Štěrba, který se luštěninami nechal strhnout také...

OSLAVA DNE ZEMĚ
V pátek 22. dubna slavila naše Země svůj den. Děti ze mstišovské školky
jí chtěly k jejímu svátku udělat radost. Ale jak potěšit Zemi? No přece uklidit
ji! Tak si děti navlékly pracovní rukavice a reflexní vesty a vydaly se uklidit
okolí školky. Během chvilky naplnily několik pytlů odpadky. Při své práci
se také dozvěděly, jak dlouho se v přírodě rozkládá igelit nebo sklo. Jelikož
jsou to stovky let, měly děti radost, že přírodě a Zemi alespoň trochu pomohly. A pomáhat budou dál. Třeba tím, že nebudou odhazovat odpadky
a budou mít povědomí o ochraně přírody. Země jim bude vděčná.
Kolektiv MŠ Mstišov

V létě vedro, žádná vločka,
hodně zdraví, kde je čočka.
V dešti není žádný prach,
hodně zdraví, kde je hrách.
Ve městě jsme bez pole,
chybějí nám fazole.
Zdravý život není dřina,
když je doma luštěnina.
Jak sami můžete posoudit, tak nejen žákům, ale i pedagogickému sboru se Den Země líbil, a tak si ho náležitě se všudypřítomnými luštěninami užili. Navíc pak na strávníky v jídelně čekal zdravý oběd a jak jinak,
než luštěninový...
Ing. Martina Blahoutová

AKCE "UKLIĎME ČESKO" POPRVÉ I V DUBÍ
V rámci již třetího ročníku celostátní iniciativy „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ proběhl úklid tří lokalit našeho města zatížených rozsáhlými černými
skládkami.
Jako první se s letitým nepořádkem podél lesní
cesty za ulicí Krátká v Pozorce vypořádala skupina
pracovníků dubské společnosti UNIFRAX. Jejich
úklid proběhl již ve čtvrtek 14. dubna a zaměstnanci UNIFRAXu odlehčili přírodě o téměř jednu
tunu odpadu.
O dva dny později, 16. dubna, se úklidu ujaly další dvě skupiny dobrovolníků, a to nejen dubských
občanů. První skupina pod vedením rodiny pana
Valenty, p. Šelbického, paní Hynkové, p. Hniličky
a pomocníků z řad dětí čistila okolí „drahůnské
cesty“, která spojuje ul. Drahůnskou a Komenského náměstí v Drahůnkách.
U závory na začátku Mstišova naproti odbočce vedoucí k okálům Na Výsluní se sešla druhá skupina občanů, kteří nejsou lhostejní ke svému okolí.
Lesní pozemky kolem cesty k vodní nádrži ČSM uklízela paní Basbasová, paní Štajnerová a pánové Kytka, Sedlák, Štajner, Doležal, Štorkán a Erben.
Městský úřad zajistil potřebný servis v podobě nářadí, rukavic, pytlů a následného odvozu sesbíraného odpadu.
Počasí nám přálo, avizovaný déšť přišel až po ukončení akce. Děkujeme všem účastníkům a firmě UNIFRAX a budeme rádi, pokud se příští rok při této
akci opět shledáme.
Technický odbor Mě Ú Dubí
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„ODEMYKÁNÍ KOUZELNÉHO LESA“

ZUŠ V PRAZE
Tentokrát vyjeli žáci výtvarného oddělení ZUŠ. Cestou z nádraží si prohlédli sochu Sv. Václava od V. Myslbeka a sešli dolů po Václavském náměstí. Na trase obdivovali krásné secesní a funkcionalistické domy, děti
fotografovaly celky i detaily.
Na Staroměstském náměstí účastníci zhlédli radnici, orloj, kostel
Sv. Mikuláše, sousoší s Janem Husem, pomazlili se s živými zvířátky
(chystaly se zde velikonoční trhy) a potom už zamířili k hlavnímu cíli
exkurze – do Městské knihovny. Zde byla instalována výstava výtvarnice paní Květy Pacovské. Ujali se jich studenti PF UJEP, kteří pro děti měli
připraven moc pěkný program. Šťastná náhoda tomu chtěla, že se na
výstavě objevila i sama paní autorka, která se s našimi dětmi pozdravila
a vyfotografovala. MgA. Jana Linharová, učitelka výtvarného oboru ZUŠ

Odemykání a zamykání lesa se stalo v Mateřské škole Dubánek již tradicí,
více než 10 let probíhají dvakrát ročně společné nedělní akce dětí, rodičů,
prarodičů a pedagogů.
V neděli 17. dubna v rámci tříměsíčního projektu „Máme rádi přírodu“ se
děti z Dubánku doprovázené rodinnými příslušníky vydaly lesem po vyznačené trase plnit úkoly zaměřené na ochranu životního prostředí, odpovídat na otázky lesním skřítkům, překonávat přírodní překážky, zasadit
společnými silami stromek a před symbolickým otočením dřevěného
klíče najít oblíbený poklad. Nezapomněli jsme si připomenout světový
Den Země.
Odcházeli jsme domů s pěknými zážitky a dobrým pocitem, jaké štěstí je
mít školku v krásném prostředí blízko lesa.
Za kolektiv pedagogů Dagmar Riesová

INFORMACE O DALŠÍ STAVBĚ SVS A. S. NA TEPLICKU
Jedná se o rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu
v Dubí, a to ve Střední ulici.
Stávající kanalizační stoka z roku 1930 je z betonu, který je silně zkorodovaný a to je důvodem havarijního stavu stoky, jak prokázala její kamerová
prohlídka. V souběhu s kanalizací je vedený vodovod z litiny vnitřního průměru 150 (z roku 1968) a vnitřního průměru 125 mm (z roku 1934). Řad je
také ve špatném technickém stavu a opakovaně poruchový, proto SVS a. s.
rozhodla o jeho souběžné rekonstrukci s kanalizací.
V rámci naší investiční akce tak budou zrekonstruovány poruchové úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 80 obyvatel.
Stavební práce byly zahájeny 11. dubna a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. června.
Mgr. Jiří Hladík, SVS a.s.
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DUBSKÁ KULTURNÍ OLYMPIÁDA
Každým rokem probíhá Dubská kulturní olympiáda, které se účastní žáci dubských základních škol. Také v letošním roce se soutěžilo v ZUŠ Dubí 2,
pod vedením paní ředitelky Evy Valtové. Děti se utkaly v těchto oborech: taneční, hudební, výtvarný a literární. V porotě zasedli učitelé a ředitelé
ZŠ, nejvíce je nadchly výkony dětí při improvizacích na hudbu latinských rytmů, Labutího jezera, hip hopu a free style. V literárním oboru přednesly
děti krátké i delší básně, v hudebním písně a porota dokonce hodnotila i hry na hudební nástroje. Ve výtvarném oboru děti kreslily obrázky na daná
témata. Benjamínci soutěže ztvárnili „Co se vyklube z vajíčka“, starší „Jak roste semínko“ a ostřílení borci malovali „Model retro telefon“. Všichni
zúčastnění se snažili ze všech sil podat co nejlepší výkony a byli za to právem oceněni.
Celkovým vítězem se stala Sára Váchová z 9. třídy ZŠ Dubí 2.
Mgr. Kateřina Čapek Kottová, ZŠ Dubí 2

Letos se 1. dubna uskutečnil již dvacátý první ročník této akce, kterou pořádá ZUŠ v Dubí pro
všechny dubské děti. Naše děti přípravu rozhodně nepodcenily, pilně zpívaly, hrály na nástroje,
malovaly, recitovaly i tančily. Své nasazení pak zúročily v konkurenci dětí z ostatních škol. Tento ročník byl pro naši školu mimořádně úspěšný, mezi oceněnými celkovými vítězi všech kategorií bylo
dvanáct našich žáků, ostatním ponechali jen osm dalších míst.
Mimořádný úspěch zaznamenala kategorie nejstarších žáků, které se zúčastnili pouze žáci naší
školy. Jsme moc rádi, že ani naše osmáky a deváťáky neopouští chuť reprezentovat školu a věnovat
svůj volný čas ušlechtilé kulturní zábavě.
Absolutní vítězkou celé olympiády se stala Sára Váchová z naší 9. třídy. Ve své kategorii naprosto
uchvátila porotce zejména svou kresbou, ale i tancem. Na závěrečném vystoupení předvedla nádherné baletní číslo na hudbu Labutího jezera a dokonale sladěný společný volný moderní tanec
s ostatními soutěžícími, a to Matějem Matoušem a Veronikou Bímovou.
Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci, blahopřejeme vítězům a těšíme se na další ročník
olympiády.
Mgr. Marie Hůlková, ZŠ Dubí 2
Letošní soutěžní klání na kulturním poli se neslo ve znamení výjimečných výkonů. Hned několik
jedinců zaujalo v tanečním oboru, zcela výjimečný výkon však předvedla Sára Váchová, která skutečně bravurním provedením strhla posluchače i porotu přednesením úryvku z Labutího jezera.
Strhujícím projevem recitace vtipné básně Jiřího Žáčka rozesmála publikum Adéla Ouředníková.
Nádherně tklivě zazpívala Helena Kroková a tak by šlo vyjmenovat několik dalších. Dobře připraveni byli letos však všichni soutěžící, o čemž svědčí jejich výborné bodové ohodnocení.
Spolupráce členů porot byla bezproblémová (což je ostatně každým rokem), nálada mezi účastníky přejícná, pohoštění milé. Stejně tak vyhlášení výsledků a exhibiční vystoupení vybraných
olympioniků. Dojemně jsme se loučili s „deváťáky“, kteří letos soutěžili naposledy. V příštím roce, doufejme, přijdou nováčci z prvních tříd, a to je koloběh života. A je to tak dobře.
Eva Valtová, ředitelka ZUŠ Dubí

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
0. kategorie
1. Vladyková Beáta D1
1. Hájková Tereza D1
3. Bukačová Lilly D2
čestné uznání: Crháková Terka D2
čestné uznání: Ryšavá Adéla D 2
čestné uznání: Linc Štěpán D1
1. kategorie
1. Kimová Pavlína D2
2. Panská Veronika D2 .
3. Schindlerová Petra D1 .
2. kategorie
1. Hrubešová Ema ZUŠ
1. Rudněva Alexandra D1
2. Vacková Veronika D2
čestné uznání: Nedvědová Karolína D2
3. kategorie
1. Ouředníková Adéla D1
2. Fišerová Natálie D1
3. Baladová Karolína D2
4. kategorie
1. Váchová Sára D2
2. Matouš Matěj D2
3. Bímová Veronika D2
HO
Kimová Pavlína D2 1. kat.
Kroková Helena D1 2. kat.
TO
Váchová Sára D2 4. kat.
VO
Váchová Sára D2 4. kat.
Panská Veronika D2 1. kat.
LDO
Paurová Natálie D1 2. kat.
Vacková Veronika D2 2. kat.
Absolutní vítěz
Váchová Sára D2 4. kat.

261 b.
260 b.
249 b.
246 b.
245 b.
244 b.
257 b.
254 b.
253 b.
253 b.
253 b.
252 b.
246 b.
248 b.
234 b.
231 b.
282 b.
247 b.
236 b.
71 b.
71 b.
73 b.
75 b.
74 b.
72 b.
71 b.
282 b.
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VÍTÁNÍ JARA V PODKRUŠNOHORSKÝCH DOMOVECH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Dne 2. dubna jsme se v našem domově pro seniory v Dubí Na Výšině sešli, abychom společně přivítali jaro. Ještě v pátek ráno to s počasím vypadalo nahnutě, a tak jsme váhali, kam
všechny „atrakce“ umístit. Dnes ráno se na nás však jaro řádně usmálo a my ho mohli náležitě
přivítat. Od devíti hodin si klienti našeho domova a spolu s nimi i všichni příchozí mohli vyzkoušet, jaké to je být připoután na invalidním vozíku, jaké to je mít zhoršený zrak a jak obtížně
se nalévá voda z láhve jen jednou rukou. Připravenou jsme měli i dětskou dílničku, kde si děti
mohly nazdobit papírové motýly, vymalovat jarní obrázky a zkusit si tupování podle šablony.
Jako občerstvení se podávala káva, čaj a sušenky, jež napekly a nazdobily naše seniorky
v rámci pečení. Na místě byla i možnost zhlédnutí klientských výrobků a zároveň byla možnost
si je zakoupit. K tomu všemu nám hrála živá hudba. Ta utichla až v jedenáct hodin, kdy jsme
se všichni shromáždili před recepcí domova, abychom vyprovodili Moranu na její poslední
cestu k ohništi. Během průvodu jsme lákali přicházející jaro písněmi. Morana úspěšně vzplála
a sluníčko, které nás celým dopolednem provázelo, bylo pro všechny ujištěním, že jaro už je tu!
Mgr. Kateřina Zemanová

PROJEKTOVÝ CIRKUS V BANNEWITZ
Již po čtvrté jsme obdrželi z partnerského města Bannewitz pozvání
na představení projektového cirkusu. Vybraní žáci z prvního stupně měli
možnost zhlédnout vystoupení kouzelníků, klaunů, artistů, žonglerů či
dalších čísel.
V cirkusovém„šapito“ profesionální artisté nacvičili s dětmi GS Bannewitz
během dvou dnů jednotlivá vystoupení. V závěru projektu žáci při představeních předvedli nastudovaná čísla nejen dětem z ostatních škol,
ale i rodičům. Každé dítě zazářilo jako opravdová hvězda manéže. Nejen
pro diváky, ale určitě i pro samotné účinkující žáky to byl krásný zážitek.
Naše poděkování patří nejen partnerskému městu Bannewitz a paní
Kerstin Ryssel za pozvání, ale také Městu Dubí, které nám poskytlo finanční
prostředky na dopravu. Děkujeme.
Mgr. Hana Dubnová, ZŠ Dubí 1

PARTNERSTVÍ DUBÍ  BANNEWITZ
V tomto duchu se nesla návštěva
našich přátel z Musikverein Bannewitz,
manželé Elizabeth a Gerald Scholzovi,
které jsem pozvala na závěrečný den
7. ročníku mezinárodní soutěže Teplické
flautohry. Vyslechli jsme si vynikající výkony, provedla jsem je budovami Konzervatoře Teplice a při kávičce jsme dolaďovali detaily blížícího
se koncertu v dubském kostele dne
4. června od15:00 hodin. Tímto zveme
i dubské občany na toto vystoupení
mezinárodního orchestru „ensemble
interregio“, kde budou hrát i tři naši žáci.
Eva Valtová

POZVÁNKA

ŠKOLA V PŘÍRODĚ V BLATNÉ
Stovka žáků ze ZŠ Dubí 1 si užila báječný týden na škole v přírodě v Jihočeském kraji nedaleko Blatné. Děti byly rozděleny do
oddílů, vymyslely si název a vyrobily vlajku. Počasí bylo pěkné
a sluníčko lákalo ven, kde si děti užily spoustu pěkných her, soutěží, hledání pokladu i vycházek do krásného okolí. Žáci prvního
stupně navštívili úžasnou zrekonstruovanou kozí farmu v Jaroticích, kde viděli spoustu hospodářských zvířat (někteří poprvé na
vlastní oči). Druhostupňové děti si pěknou procházkou došly do
městečka Sedlice. Večer samozřejmě nechyběly diskotéky a karneval. Kromě úžasných zážitků a nových kamarádství si všechny
děti dovezly i ceny, které v soutěžích vyhrály. Při tak nabitém programu nebylo příliš času na stýskání, ale při sobotním návratu se
hlavně malé děti vrhly do náručí maminek a tatínků.
Markéta Kolínková, ZŠ Dubí 1
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JARO V ZŠ DUBÍ 2

KRUŠNOHORSKÝ PŮLMARATÓN
Málokdo ví, že v sobotu 9. dubna se
v Dubí konal lesní Krušnohorský půlmaratón a nebylo to poprvé, byl to
již 3. ročník. Pořadatelem této vydařené akce je sportovní klub Outdoor
team Teplice a celou ji podporuje Město Teplice a Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice,
které poskytují nejen zázemí pro běžce,
ale i občerstvení a oběd. Za město Dubí
se celé akce zúčastnil starosta města,
Ing. Petr Pípal, jemuž se líbila.
Letos se neběžel jen půlmaratón, ale i
vložené závody na 5 km a 10 km. Trať je
vedena pouze lesními cestami a pěšinami mezi Dubím a Mikulovem. Díky tomu
je velmi členitá a převýšení, které museli
běžci zdolat, bylo 500 m.
Start i cíl se nacházely v areálu Podkrušnohorských domovů sociálních služeb,
kde po doběhu mohli závodníci využít
sprchy, toalety a šatny. S nejlepším časem celého závodu (1 hodina 27 minut
a 37 vteřin) doběhl Petr Veselý. Kategorii
žen vyhrála Alena Vrátná. Běh na 5 km vyhrál Adam Rez a vítězství ze závodu na 10 km si odnesl Ludvík Kollár.
Závod se skutečně vydařil. Počasí bylo ideální, zajištěné občerstvení bylo velmi dobré a nezbývá
než poděkovat všem organizátorům a spolupodílejícím se subjektům za skvělou akci.
Další informace k závodu – včetně fotografií a výsledků – naleznete na web.stránkách pořádajícího sportovního klubu: www.antlikteam.8u.cz.
Mgr. Kateřina Zemanová

DUBSKÝ KLUB LEONIDAS GYM
Dne 10. dubna se konal Maximus Cup a 9. kolo
ligy MČR pořádaný C.M.T.A v pražské TJ Pankrác.
Náš klub Leonidas Gym Muay Thai Teplice vyslal
do boje patnáct bojovníků, kteří v pyramidách
usilovali o titul mezinárodního Mistra České
republiky.
Ladislav Horejš, Leonidas Gym

Na naší školní zahradě v Tovární ulici si užíváme
jarní květeny.
Žáci 2. stupně ZŠ Dubí 2

OZNÁMENÍ REDAKČNÍ RADY
Vážení čtenáři, vážení přispěvatelé,
na základě zkušenosti, kdy v den redakční uzávěrky 25. dne v měsíci přicházejí příspěvky nejen
v pozdních odpoledních, večerních, ba i pozdně večerních hodinách,

bude uzávěrka došlých příspěvků 25. dne v měsíci, a to v 15:00 hodin.
Dále prosíme, příspěvky zasílejte elektronicky, a to zásadně formou přílohy; je skutečně
organizačně nemožné tyto příspěvky přepisovat z rukopisu či je kopírovat z běžného mailu.
Pokud potřebujete v této záležitosti pomoci, využijte bezplatně tuto službu v městské knihovně, kdy Vám paní knihovnice nejen ochotně poradí, ale zároveň i odešle Váš příspěvek na adresu
Dubského zpravodaje.
Všechny příspěvky je třeba opatřit podpisem autora, u společenské kroniky si dovolujeme Vás
poprosit zároveň o uvedení kontaktu pro případ nějaké doplňující informace.
Pokud z nějakých důvodů vychází Zpravodaj jiný den, než je 12. den v měsíci, vždy toto vč.
důvodu změny dne vydání oznamujeme v předchozím čísle Dubského zpravodaje. Stejně tak,
pokud je změněn termín uzávěrky příspěvků, je Vám to vždy včas oznámeno.
Prosíme, čtěte i takové informace a vezměte je v potaz.
Za pochopení děkuje Redakční rada Dubského zpravodaje
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květen 2016
TURNAJ VE STOLNÍCH HRÁCH MEZI ŠKOLNÍMI DRUŽINAMI
Již poněkolikáté děti ze školní družiny v Dubí 1 se svojí paní vychovatelkou navštívily školní družinu v Dubí 2. Tentokrát jsme se dohodli, že se
děti utkají ve stolních hrách. Soutěžilo se v Člověče, nezlob se, Prší, Grabolo a Uno. Všechny děti se poctivě vystřídaly u stolečků s hrami a hrály
s nasazením profesionálních hráčů. Přestože se děti z naší školní družiny velmi snažily, bohužel prohrály. A tak jsme si slíbili, že budeme pilně
trénovat a příště vyhrajeme my. Sladkou odměnu nakonec dostali všichni. Těšíme se na další společné akce a děkujeme za příjemně strávené
odpoledne.
Vychovatelka Iveta Petrová a děti ze ŠD Dubí 1

DUBSKÁ KULIČKIÁDA
I letošní jaro se neslo v duchu tradic, a tak se v sobotu 23. dubna
sešlo na hřišti ZŠ Dubí 2 bezmála sedm desítek účastníků 13. ročníku
Dubské kuličkiády. Příjemným překvapením byla účast dětí a jejich
doprovodu z dětského domova v Krupce.
Tentokráte se závodníci – cvrnkači rozdělili do čtyř netradičních
kategorií 0 – 6 let, 6 – 12 let „A“, 6 – 12 let „B“ a 16 až …. hodně.
A jako vždy se bylo na co dívat. Bez ohledu na věk se všichni pustili do
nelítostivých soubojů o medailové příčky. Po hodince a půl zápolení
bylo jasno.
V první kategorii 0 – 6 se na třetím místě umístil Eda Duna, druhá byla Katrin Slepčíková a první cenu získala Viktorka Kokinčáková.
V druhé kategorii 6 – 12 „A“ se ne třetím místě umístila Veronika
Diwocková, druhý byl Jakub Kaya a první Leila Kaya. V třetí kategorii 6 – 12 „B“ se na bronzovou příčku docvrnkal Jindřich Kosina, na
stříbrnou Václav Bayer a zlato skončilo v rukou Anežky Kokinčákové.
A v té poslední a nejsoutěživější kategorii si třetí místo vycrnkal Petr
Felt, druhé Josef Vondra a na to zlaté Jiří Slivoně. Cenu nejmladšího
účastníka si tentokráte odnesla Laurinka Milcová a cenu za nejstaršího účastníka Jaroslav Zeman. A než přišel déšť, obdrželi ti, co se
umístili na pomyslné bedně vítězů diplom, medaile a věcné dary.
Kdo právě necvrnkal, mohl se zapojit do připravených soutěží
o barvící bonbóny a medaile či si jít prozkoumat služební vůz městské policie. A na koho přišla žízeň či hladík, mohl popoběhnout k občerstvení. O to kulturní duševno se libými tóny postaralo duo Lucka
a Wendy.
Na závěr mi prostřednictvím těchto řádků dovolte poděkovat
zejména Městu Dubí za jejich podporu, krajské zastupitelce
Jitce Hanouskové za sponzoring, poslanci Evropského parlamentu
Ing. Jaromíru Kohlíčkovi a poslanci PS PČR Ing. Josefu Šenfeldovi
za jejich účast a podporu, MKZ Dubí, redakční radě Dubského zpravodaje, Soně Kosové za zapůjčení útočiště, Městské policii Dubí za
zapůjčení vozu a strážníků, Jiřímu Slivoněmu za občerstvení, Lůce
a Wendy za hudební vystoupení a úplně celému organizačnímu
týmu za jejich čas a dobře odvedenou práci.
V neposlední řadě Vám, účastníkům za podporu naší společné tradiční akce. A na další se s Vámi všemi těšíme na shledanou.
Za organizátory Tomáš Zíka, zastupitel města Dubí
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BLAHOPŘÁNÍ
Dne 23. května oslaví 60. narozeniny

pan Richard Šída
Vše nejlepší, mnoho zdraví,
štěstí a spokojenosti přejí
syn Martin, dcera Markéta,
sourozenci Mireika, Eliška,
Baruška, Eliane, Yaquelin,
Vlasta, Michal, Albert, Vlastík
a bývalí hráči SK Dubí.

Dne 26. dubna oslavila 75. narozeniny

paní Marie Paterová z Dubí 1.
Vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí do
dalších let přejí synové Jaroslav
s Gitou, Pavel s Marcelou,
vnoučata Jára se Sabinou, Jakub
s Ivou, Marcela s Jeronem, Honza
s Bárou, pravnoučata Jaroušek,
Kubíček, Jiříček a ostatní
příbuzní a kamarádky z Dubí.

Dne 26. dubna oslavila významné životní jubileum
Maruška Paterová, členka Klubu seniorek v Dubí 1.
Dodatečně ještě tímto způsobem jí chceme popřát
hlavně hodně štěstí, spokojenosti a především
dobré zdraví. Ale také stálou radost z dětí,
vnoučat i pravnoučat. Maru, at´mezi nás chodíš
stále ráda ještě mnoho let, at´rozdáváš radost, legraci
a pohodu, aby nám bylo hezky.
Za všechny členky klubu Věra Fabianová
K přání se připojuje kamarádka Anina
a švagrová Mela

INZERCE

ÚSPĚCH MLADÝCH TANEČNÍKŮ
Dne 16. dubna jsme vyjeli napříč republikou až do dalekého
Zlína, kde se v neděli 17. dubna konalo MČR v 10-ti tancích. Naše
město reprezentoval tanečník Petr Vengrynský a jeho partnerka
Laura Kopecká. Po příjezdu jsme s dětmi navštívili Baťovo muzeum a Baťovy domky. Výstava byla velice zajímavá a moc se
nám líbila. MČR v 10-ti tancích probíhalo už od 7. hodiny ranní až do pozdních večerních
hodin. Petr s Laurou tancovali
v kategorii Jun I. V latině se
jim dařilo velice dobře, ale
v části standardní už to bylo
horší kvůli výškovému rozdílu, který mezi sebou mají.
Laura a Petr se dohodli, že
jejich společnou taneční cestu ukončí. Oba už mají nové
taneční partnery z Prahy, kam
budou dvakrát týdně dojíždět na tréninky. Přejeme jim
mnoho radosti a úspěchů
v tanci.
Jana Vengrynská,
Gabriela Kopecká

VZPOMÍNKY
Dne 29. května uplyne 15 let od
tragické nehody, kdy nás náhle
opustil náš milovaný tatínek,
pan Antonín Čepelák
ze Mstišova.
S láskou stále vzpomínají děti
Helenka s Danielem, Helena
a sestra Hana s rodinou.
Za tichou vzpomínku děkujeme
všem známým a přátelům.

Dne 7. května uplynulo dlouhých
pět let, co nás navždy opustila
moje manželka,
milovaná maminka a babička
paní Marie Průšová.
Stále vzpomínají manžel,
syn Jaroslav, dcera Marcela
a vnoučata Tibor,
Tereza a Adélka.
Za tichou vzpomínku děkujeme.
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Dne 2. května uplynul rok,
co nás opustil milovaný
manžel, tatínek a dědeček
pan František Zámyslický.
Vzpomíná manželka
Vlasta s dcerou Petrou,
děti a vnoučata.
Kdo jste ho znal,
vzpomeňte s námi.
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Příspěvky, náměty a dotazy do Dubského
Dubského zpravodaje
zpravo je zasí
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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květen 2016
MKZ zve...

www.mkzdubi.cz

PROGRAM:
Kostel Panny Marie v Dubí:
18:00 Vzácný host večera :
pan VÁCLAV HUDEČEK
Téma přednášky: „Život a tvorba“
19:30 koncert houslového virtuóza pana VÁCLAVA HUDEČKA
se souborem BAROCCO SEMPRE GIOVANE
21:00 - 22:00
historie kostela Panny Marie, prohlídka kostela a krypty
22:00 meditace s požehnáním a ukončení akce
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