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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
po měsíci Vás opět zdravím na stránkách našeho Dubského zpravodaje, abych Vás informoval
o tom, co přinesly poslední čtyři týdny našemu
městu. Snad již mohu konstatovat, že míříme
k prvním jarním dnům a že kalamitní stavy spojené s letošní zimou jsou již definitivně za námi
a že snad se již můžeme těšit na první dny, které
nám přinesou příjemnou jarní pohodu se snad
i příjemnými denními teplotami.
 Jistě mi dáte za pravdu vy, kteří jste předposlední únorovou středu přijali pozvání do Domu
porcelánu s modrou krví a zúčastnili se vernisáže výstavy originálních filmových kostýmů s názvem „Filmové role Ivy Janžurové“, kterou nám
slavná herečka zahájila, že jsme prožili vskutku
příjemný večer ve společnosti paní Ivy Janžurové,
která se s námi podělila o své vzpomínky na
natáčení filmů a zavzpomínala na spolupráci
nejen s režiséry, ale i na své kolegy, s nimiž se
v průběhu svého hereckého života setkala. Myslím, že i samotná výstava, kterou nám instalovaly
zaměstnankyně Fundusu Barrandov Studio, byla
velmi dobře koncipována a zaznamenala dobrou návštěvnost.
Stejně dobře se vydařily oba naše maškarní karnevaly, z nichž ten odpolední byl určen našim
dětem a večerní pak dospělým návštěvníkům,
i v letošním roce se představily velmi nápadité
masky a o oba plesy byl velký zájem. Jsem velmi
rád, že všechny akce, které připravuje Městské
kulturní zařízení, se setkávají s Vaším zájmem.
 V měsíci únoru se sešli na své schůzi jak zastupitelé města, tak svou schůzi měla rovněž
Rada města Dubí. Na jednání Zastupitelstva
města Dubí jsme projednali a poté vyjádřili
souhlas s Rozhodnutím o poskytnutí dotace
v rámci projektu „Šance pro každého“, kterou
nám poskytuje Ministerstvo práce a sociálních
věcí České republiky. Městu Dubí se podařilo získat dotaci na projekt, kterým reaguje na problémy v sociálně vyloučené lokalitě Dubí – Pozorka.
Smyslem projektu je podpora začleňování pomocí nových a adresně koncipovaných nástrojů
komunitní sociální práce. Zejména v Pozorce se
koncentrují problémy související s dlouhodobou
nezaměstnaností, zadlužeností, gamblerstvím
a jinými závislostmi, záškoláctvím, nízkou vzdělaností a životní úrovní. Účelem je nastartovat
osobní rozvoj jednotlivců i snížení socioekonomických rozdílů mezi obyvateli Pozorky a ostatních částí města. V období od března tohoto
roku až do února roku 2020 budou probíhat různé aktivity zaměřené na tuto cílovou skupinu.
Poskytováno bude např. dluhové a sociální poradenství, bude posílena asistence rodinám a zároveň projekt pomůže ke zkvalitnění spolupráce
poskytovatelů sociálních služeb. Díky projektu
budou pokračovat rovněž dosud oceňovaní asistenti prevence kriminality.
 Již v minulých vydáních Dubského zpravodaje jsem informoval o plánu výstavby Komunitního centra v Pozorce. Tato velká akce patří mezi
významné investice roku 2017 a 2018. Bude tak
vytvořeno kvalitní zázemí pro poskytovatele sociálních služeb. Dosavadní péči o klienty ztěžují
nevyhovující provizorní podmínky, neboť služby
jsou poskytovány na různých místech a v nedostatečných prostorách. Do nového se přesune
například klub Magnet, poradenská pracoviště
a další služby pro sociálně slabé občany. Dospělí i děti získají prostor pro volnočasové aktivity
v příjemném prostředí. Záměr vybudovat nový
objekt byl podpořen přislíbenou dotací z Integrovaného regionálního operačního programu.
Projekt je plně připraven k realizaci. Předpokládáme, že děti a další klienti sociálních služeb bu-

2

dou moci překročit práh nového komunitního
centra do konce tohoto roku. Zde patří velký dík
za dobře odvedenou práci našemu projektovému týmu pod vedením paní Ladislavy Hamrové.
Toto zařízení bude sloužit lidem žijícím v této
lokalitě a určitě pomůže významným způsobem
snížit občasná napětí mezi majoritním obyvatelstvem a romskou komunitou v městské části
Pozorka.
 Na schůzi Rady města Dubí jsme vydali souhlas panu řediteli Základní školy Dubí 1, který
nás žádal o povolení cvičení speciální pořádkové jednotky Policie České republiky v objektu
školní budovy na Školním náměstí. Podstatou
tohoto nácviku, který proběhne v tomto a v příštím měsíci, bude nácvik chování za mimořádné
situace, v měsíci červnu se uskuteční takové cvičení znovu, a to již za účasti žáků i zaměstnanců školy. Jsem přesvědčen, že nácvik chování
v takových situací je v dnešním neklidném světě
velmi potřebný, třebaže si všichni přejeme, aby
nás život před takovou situaci nikdy nepostavil.
Po projednání jsme vydali souhlas se snížením
prodejní ceny knihy „Dubí – město lázní, skla
a porcelánu“ a to z původní ceny Kč 470,00 na
novou cenu ve výši Kč 295,00. Jedná se zatím
o knihu v takovém rozsahu, ale i svou reprezentativností první, která poskytuje obraz nejen
o historii našeho města, ale dobře plní roli také
průvodce naší přítomností. Je doplněna bohatým fotografickým doprovodem, a to jak záběry
historickými, tak i těmi současnými. Jsem rád, že
naše město má nyní v této publikaci důstojnou
literární práci hodnou jeho významu. Všem našim občanům, ale i návštěvníkům našeho města
ji mohu pouze doporučit, protože je skutečně
dobrým průvodcem po dějinách našeho města
a přináší také odpovědi na řadu otázek, které
nám historie od roku 1494, kdy se objevila první zmínka o dnešním městě Dubí, pokládá. Po
projednání jsme rovněž schválili podání žádosti o dotaci na projekt „Podpora mladých hasičů
v Dubí“, a to z Programu 2017 pro poskytování
dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a souhlasili se
závazkem spolufinancování tohoto projektu ve
výši 10 procent z celkových uznatelných nákladů. Jsem rád, že i nadále se zájem o hasičskou
práci mezi dubskými dětmi a jejich rodiči setkává s dobrou odezvou, že kroužek malých hasičů
je navštěvován a právě tento projekt poslouží
k pořízení chybějícího vybavení pro naše nejmenší hasiče, protože takové vybavení je zapotřebí k nácviku při požárním sportu.
 Z odboru dopravy Krajského úřadu Ústeckého kraje se nám dostalo informace o výsledku
jednání právě mezi Krajským úřadem Ústeckého
kraje a německou dopravní společností Verkehersverbund Oberelbe (VVO), která nám však
nesplnila naše očekávání, protože výsledkem
není znovuzavedení možnosti nákupu zpáteční
jízdenky ze Saska za české koruny tak, jak tomu
bylo do konce loňského roku. Podle této informace, kterou přináší na straně 3 podrobněji toto
vydání Zpravodaje, se podařilo vyjednat kompromis, a to v podobě zlevněné jízdenky ze stanice Altenberg ve výši 3,50 eur. Na straně jedné
jistě všichni vítáme rozšíření spojů této mezinárodní linky, ale na straně druhé nám jistě přináší
i omezení právě ve výši ceny jízdenky pro cestu
ze Saska zpět. Pro naše město je však tento spoj
důležitým ještě z dalších dvou cílů, jichž se nám
v minulých letech podařilo dosáhnout: jednak
to je zachování, ba dokonce zlepšení dopravní
obslužnosti Cínovce, kam byla od 90. let linková
doprava omezována a navýšením těchto spojů
i další rozšíření přímého spojení Dubí se spádovými Teplicemi, kdy jízdní doba činí cca 10 minut,

což – předpokládám – mnozí z Vás vítáte. Už to
tak prostě v životě bývá, že na straně jedné se určitá věc zlepší, na straně druhé zhorší a nám nyní
nezbývá nic jiného než ji přijmout a vyrovnat se
s touto změnou. V závěru prvního březnového
týdne jsme rovněž obdrželi další informaci týkající se dopravní obslužnosti, kdy dochází k dílčím
změnám některých autobusových linek, které
se však přímo netýkají našeho města. Některých
z Vás se může týkat zavedení nové zajížďky linek
č. 484 a 487 do průmyslové zóny Krupka. Seznamte se tedy s těmito skutečně dílčími změnami rovněž u autobusových linek č. 486 a 495
na webových stránkách Ústeckého kraje, a to
v sekci Doprava a následně v podsekci Doprava
Ústeckého kraje.
 V současné době úspěšně pokračuje výstavba splaškové kanalizace v Běhánkách a já vás rád
pravidelně informuji o realizaci této velké a náročné stavby. Stavba pokračuje dobře i navzdory
letošní zimě, která byla bohatá na sníh a mrazy.
Stavba byla sice zpomalena, ale časový harmonogram se stále dodržuje. Jako každá stavba takového rozsahu působí nejen obyvatelům jisté
komplikace. Pracovníci úřadu i stavební firma
se snaží pružně reagovat na aktuální problémy.
„Dotčení obyvatelé Běhánek i projíždějící řidiči
nám vycházejí vstříc svou mimořádnou trpělivostí a ukázněností," mě informovala zástupkyně investora a naše projektová manažerka paní
Ladislava Hamrová. K ukončení stavebních prací
dojde v červenci 2017, a proto vyzýváme občany dotčené lokality, aby intenzivně pokračovali
v přípravě svých vlastních kanalizačních přípojek tak, aby vše bylo v plánovaném termínu
řádně ukončeno. I já bych rád poděkoval za pochopení a trpělivost všech obyvatel, kterým tato
stavba přináší určité nepohodlí, ale už se vše pomalu blíží ke konci a určitě této lokalitě přispěje
zprovoznění kanalizace ku prospěchu.
 Také mi dovolte, abych Vás jako každý měsíc
pozval na připravené kulturní akce, jimž tento
měsíc bezesporu dominuje Reprezentační ples
města Dubí, kdy jste zváni v pátek 24. března
do Lidového domu v Pozorce, kdy k tanci bude
po celý večer hrát taneční orchestr OH BAND,
připravena je rovněž bohatá tombola. Plesu
bude předcházet tradiční Vítání jara, a to v úterý
21. března, kdy jako každoročně zapálíme morénu a vhodíme ji do potoka, čímž se – jak si zřejmě
většina z nás již přeje – definitivně rozloučíme
s letošní zimou.
 Dříve, než se pro tento měsíc s Vámi rozloučím, mi dovolte, abych nejen popřál našim učitelům k jejich svátku, ale zároveň jim poděkoval za
jejich nelehkou a důležitou práci. Den narození
Jana Amose Komenského je tradičně spojován
s tímto svátkem a naši pedagogové si poděkování určitě zaslouží, protože odvádějí svou práci
nejen ve školních třídách, kdy předávají žákům
nové znalosti a učí je novým dovednostem,
ale zúčastňují se s nimi rovněž nejrůznějších
mimoškolních akcí. Nezastupitelnou je ve vyučovacím procesu rovněž složka výchovná, na
níž se velkou měrou vedle učitelů podílejí rovněž
naše paní vychovatelky ve školních družinách.
Přeji tedy všem našim pedagogům vše nejlepší
a hodné a učenlivé žáky a těším se na konci tohoto měsíce na setkání s nimi, abych jim vedle
poděkování za jejich práci předal i malý dárek.
 V úplném závěru mého příspěvku přeji Vám
všem, abyste si v dobrém zdraví a spokojenosti užívali první jarní dny a za měsíc se s Vámi se
všemi těším na stránkách Dubského zpravodaje
na shledanou.
Ing. Petr Pípal, starosta

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
RM na své schůzi dne 31. ledna mj. projednala:
 Usnesení č. 1055/39/2017: RM po projednání
schvaluje Smlouvu o výpůjčce ZŠ Dubí 1 a Smlouvu o výpůjčce MŠ Dubánek. (Jedná se o Smlouvu,
v níž došlo k doplnění užívání části budovy Školní
nám. 188, Dubí 1 a Smlouvu, v níž došlo k úpravě
z důvodu vyřazení majetku z evidence, a to houpačky
a dětského dřevěného vlaku – pozn. red.)
 Usnesení č. 1056/39/2017: RM po projednání
schvaluje předložený program „Dubské slavnosti
2017“ (Podrobný program bude zveřejněn v červencovém a v srpnovém vydání Dubského zpravodaje,

SNÍŽENÍ CENY KNIHY
Rada města Dubí na své schůzi dne 21. února po
projednání rozhodla o snížení prodejní ceny knihy
„Dubí – město lázní,
skla a porcelánu“, a to z původní prodejní
ceny ve výši
Kč 470,00 na
novou prodejní
cenu Kč 295,00.
Knihu lze zakoupit pouze v Infocentru ve vestibulu Městského
úřadu Dubí.
Lenka Orgoňová,
odbor vnitřních věcí

MĚSTSKÁ POLICIE DUBÍ
V době, kdy na komunikacích a chodnících leželo hodně sněhu, že mnohdy znemožňoval průjezd vozidel a bezpečnou chůzi
zi
po chodnících, prováděli strážníci kontroly
l
střech, kde hrozilo, že zmrzlé nánosy sněhu způsobí při pádu na chodník zranění chodců. Majitelé
nemovitostí, kteří byli strážníky upozorňováni, reagovali poměrně rychle a téměř ve všech případech
hned hrozící nebezpečí odstranili. Rovněž strážníci
ve spolupráci s firmou, která z komunikací a parkovišť odvážela hromady sněhu, žádali majitele
vozidel, aby si je přeparkovali, což téměř vždy řidiči
pochopili a bez problémů vyšli vstříc vzniklé situaci a své vozidlo přeparkovali.
Žena z Pozorky přivedla na služebnu městské
policie dva nezletilé chlapce a řekla, že předchozí
den utekli z výchovného ústavu v Liberci. Jeden
z chlapců byl syn ženy, která je přivedla, a druhý
byl jeho kamarád z výchovného ústavu. Žena měla
obavu, aby chlapci neměli problémy ve výchovném ústavu a jejich útěk neměl za následek nějaký
výchovný trest. Strážníci oba utečenče převezli na
služebnu Policie ČR, která po nich vyhlásila pátrání.
Operátor kamerového systému spatřil skupinku mladistvých, kteří šli po ulici Střední v Pozorce.
Když procházeli kolem dvou mladíků, kteří šli opodál, jeden z nich se rozeběhl, doběhl ke mladíkům
a jednoho z nich udeřil. Napadený nereagoval
a pokračoval dál v chůzi. Útočník se vrátil ke skupince a rovněž z místa pokračoval dál. Operátor
poslal za napadeným hlídku městské policie, aby
se událost vysvětlila. Napadený mladík nebyl zraněn a odmítal lékařské ošetření. Strážníkům popsal
útočníka a ti hned věděli, o koho se jedná. Mladík
byl stejným chlapcem napadán dle jeho výpovědi
opakovaně. Strážníci dojeli do místa bydliště útočníka, kde jim otevřela jeho matka. Strážníci matku

na webových stránkách MKZ Dubí, ve vývěsních skříňkách MKZ a na výlepových plochách – pozn. red.)
 Usnesení č. 1057/39/2017: RM po projednání
bere na vědomí výroční zprávu MěÚ o poskytování
informací, stížnosti a petice – vše za rok 2016.
 Usnesení č. 1058/39/2017: RM po projednání
bere na vědomí rozbor přestupků za rok 2016.
 Usnesení č. 1059/39/2017: RM po projednání souhlasí s převodem majetku (stůl + zásuvková
skříňka) Základní škole Dubí 2
 Usnesení č. 1062/39/2017: RM po projednání
schvaluje příspěvek ve výši Kč 5 000,00 na konání
akce – Festival dětí MŠ – Mateřinka v Krušnohorském

divadle v Teplicích dne 23. února 2017. (Festivalu se
pravidelně zúčastňují rovněž děti z dubských mateřských škol – pozn. red.)
 Usnesení č. 1063/39/2017: RM po projednání uděluje výjimku z obecně závazné vyhlášky
č. 3/1998 o vyhlášení stavební uzávěry, a to pro
záměr redukce počtu výdejních stojanů a výstavbu nového kiosku s občerstvením v areálu bývalé
čerpací stanice pohonných hmot na Cínovci dle
předložené žádosti.
 Usnesení č. 1064/39/2017: RM po projednání
schvaluje Směrnici o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu.
(šl)

KE ZPÁTEČNÍM JÍZDENKÁM AUTOBUSOVÉ LINKY Č. 398…
Vážení občané,
jak jsem slíbil, předávám informaci týkající se možnosti nákupu zpátečních jízdenek v mezinárodní
autobusové lince č. 398, kterou jsem získal na odboru dopravy Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Bohužel Vám musím sdělit, že zakoupení zpáteční jízdenky za české koruny nebude nadále možné.
Za české koruny bude možno si zakoupit na území České republiky pouze jízdenku jednosměrnou do
Vaší cílové stanice v Sasku, zpáteční bude třeba zakoupit při nástupu do autobusu při cestě zpět, a to za
eura. Dle informace, kterou jsem získal, z Altenbergu do Dubí bude jednorázová jízdenka stát v eurech
3,50 a z Dippoldiswalde 5,50. Při cestě do Drážďan a zpět je i nadále výhodnější zakoupení síťové jízdenky „Labe-Elbe“. Tarif pro linku 398 vychází z tarifu DÚK a tarifu VVO a vzájemných dohod těchto integrovaných doprav. Ani v jednom z těchto tarifů (DÚK a VVO) není zakotven prvek zpáteční jízdenky, a proto není
zpáteční tarif ani pro cesty Teplice – Dresden apod. Cena nového tarifu pro linku 398 vychází z kompromisu
a je sestavena tak, aby cesty začínající v Německu (směr Česko) nebyly nižší než domácí tarif (VVO), protože
nemůže dojít k podjíždění tržeb domácího tarifu VVO. Oby tarify však nabízejí denní síťové jízdenky, jejichž
ekvivalentem pro tuto linku je jízdenka Labe-Elbe, která platí jako denní jízdenka pro celé území VVO a DÚK,
sděluje odbor dopravy Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Výše uvedené nabývá platnosti dnem 1. dubna a alespoň přináší mírné zlevnění jízdného ze stanice
Altenberg do Dubí, a to z původních 4,10 eur na 3,50 eur. Nicméně se domnívám, třebaže jsem dnes
nebyl poslem dobrých zpráv, že výhodou této linky pro naše město zůstává především dobrá dopravní
obslužnost Cínovce a přímé spojení Dubí s Teplicemi, o něž jsme dlouhodobě usilovali.
V případě jakýchkoliv změn Vás samozřejmě budu informovat.
Jiří Šiller

• Střední 154, 417 03 Dubí • Telefon + Fax: 417 571 637, Tel.: 417 571 200
informovali o jeho chování a zároveň jí
sdělili, že se jeho chováním vykazujícím
zznaky přestupku bude zabývat přestupkov
ko
ková komise města Dubí a oddělení sociálně právní ochrany, kterým byl přestupek předán.
Strážníci provedli kontrolu ve všech restauračních zařízeních a barech na území města Dubí na
dodržování novely zákona o hazardních hrách, která od prvého ledna letošního roku zakazuje umístění výherních hracích automatů v restauracích
a barech vyjma heren a kasin, kterým jejich provoz přesně reguluje. Při kontrole nebylo v žádné
restauraci či baru zjištěno porušení tohoto zákona.
Operátoři kamerového systému v posledních
dnech zaznamenali, že některé prostitutky začaly
vodit své zákazníky na parkoviště u Penny marketu
a na parkoviště u Čtyřlístku. Cesty na odlehlejších
místech jsou většinou ještě podmáčené a tlačit zapadlé vozidlo po pracovním výkonu se jim nechce.
Operátor spatřil v dopoledních hodinách osobní
vozidlo, jak přijelo na parkoviště za Čtyřlístkem
a nikdo z něho po zaparkování nevystoupil. Přivolaní strážníci provedli kontrolu osádky vozidla, a protože se potvrdilo podezření, že se jedná
o prostitutku se zákazníkem, udělili oběma na místě blokovou pokutu za porušování vyhlášky města.
Strážníci přijeli právě včas.
Operátorka kamerového systému spatřila u večerky na rohu ulic Střední a Ruská dva muže, kteří
se usadili na betonovou rampu a popíjeli slivovici.
Přivolaní strážníci oběma mužům udělili na místě blokovou pokutu za porušení vyhlášky města,
která zakazuje konzumaci alkoholických nápojů na
vymezených místech.

na chodníku nad kostelem sedí starší muž a nemůže se zvednout. Přivolaná hlídka městské policie
zjistila, že se jedná o pána z domova důchodců bez
viditelného zranění. Muž odmítal lékařskou pomoc, jen chtěl, aby ho strážníci převezli do domova
důchodců. Když ho přivezli na místo, kde bydlí, tak
od personálu domova zjistili, že pán před nedávnem prodělal mozkovou mrtvici, proto i přes jeho
nesouhlas na místo přivolali záchrannou službu,
aby ho lékaři prohlédli. Záchranná služba muže odvezla na vyšetření do nemocnice.
Strážníci při své práci často využívají mobilní
kameru, která je napájena z akumulátoru, a proto
není závislá na připojení k elektrické síti. V době,
kdy bylo na Cínovci velké množství sněhu, byla
kamera využita na kontrolu zaparkovaných vozidel
běžkařů, kteří často na Cínovec jezdí za sportovním
vyžitím. Operátoři kontrolují správné parkování,
aby zaparkovaná vozidla nebránila v průjezdu
místním obyvatelům, kteří často kvůli špatně zaparkovaným vozidlům nemohou projet ke svým
domům. Zároveň operátoři kontrolují, aby se odstavená vozidla nestala terčem nenechavců, kteří
často tyto situace vyhledávají a poté vykrádají zaparkovaná vozidla, jak jsme tomu svědky v Krkonoších,
kde dochází k vykrádání vozidel každodenně. Za
celou dobu lyžařské sezóny nebyl na Cínovci nahlášen ani jeden případ, že by došlo k vykradení
či odcizení vozidla. Při tání sněhu byla mobilní
kamera přesunuta do Mstišova k vodní nádrži, kde
se vlivem tání sněhu vždy zacpe naplaveninami odtok a přitékající voda se vylévá do přilehlých domů
a zahrad. Na základě obrazu z kamery strážníci
ve spolupráci s místními hasiči vždy včas ucpaný
odtok pročistili, aby nedošlo k vylití nádrže, čemuž
se podařilo letos několikrát zabránit.
Tomáš Pykal, velitel MP Dubí

Na služebnu městské policie bylo oznámeno, že
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BILANCE ROKU 2016
Ve středu 8. února se ve společenském sále Tereziných lázní uskutečnilo již tradiční zhodnocení
loňského roku, Bilance roku 2016. Úvodní slovo patřilo panu starostovi, který přivítal všechny přítomné, zejména zahraniční hosty z našich partnerských měst Bannewitz a Altenberg.
Pak již dostala slovo slečna Veronika Machovcová, která za hudebního doprovodu pana profesora
Jana Valty z teplické konzervatoře přednesla píseň „Tam pod horami“, která je hymnou města Dubí.
Poté již pan starosta a místostarosta seznámili všechny přítomné se svými zprávami o činnosti
jednotlivých odborů Městského úřadu Dubí, Městského kulturního zařízení Dubí, o výslednosti práce Městské policie Dubí informoval její velitel, pan Tomáš Pykal.
Poté již následovala slavnostnější část celého večera, kdy hned v jejím úvodu poděkovali představitelé města za osobní přínos pro rozvoj spolupráce s Městem Dubí jednak panu generálnímu
řediteli akciové společnosti Český porcelán, Ing. Vladimíru Feixovi, který se v letošním roce dožívá
významného životního jubilea, a jednak panu faráři ThDr. Patriku Maturkaničovi, Ph.D. za duchovní
služby nejen farníkům, ale i všem občanům města Dubí.
Poděkování s malým dárkem předal pan starosta společně s panem místostarostou vybraným
občanům města Dubí, pedagogům našich škol i nepedagogickým pracovníkům, a to za práci, kterou pro naše město vykonali či ještě stále vykonávají. Poděkování směřovalo i k našim sportovcům
za výbornou reprezentaci a stejně tak za práci, které se ve svém volném čase věnují v jednotlivých
sportovních oddílech. Oceněni byli také žáci našich základních škol za výborný prospěch a reprezentaci nejen školy, ale rovněž našeho města na nejrůznějších soutěžích.
Součástí slavnostního večera byly kulturní vstupy, které si připravili žáci Základní umělecké školy
Dubí pod vedením paní ředitelky Valtové, jíž patří za přípravu těchto vystoupení poděkování.
Anna Gürtlerová

Zvláštní poděkování
Ing. Vladimír Feix
za osobní přínos při spolupráci s Městem Dubí
ThDr. Prokop Patrik Maturkanič, Ph. D. CFSsS za osobní přínos při spolupráci s Městem Dubí a za duchovní služby

Občané
MUDr. Kurt Frey
Ladislav Fiedler
Jiřina a Dušan Rubešovi

za dlouholetý přínos v oblasti péče o zdraví občanů města Dubí
za osobní přínos v začátcích samosprávy Města Dubí v letech 1990 - 1994
za organizaci společenských a sportovních akcí

Základní školy a Základní umělecká škola
Pedagogové a nepedagogičtí pracovníci
Mgr. Marie Hůlková
za dlouholetou práci v oblasti pedagogiky
Růžena Chmelová
za dlouholetou práci v ZUŠ Dubí v oblasti hospodářské správy
Mgr. Soňa Korbová
za dlouholetou práci v oblasti pedagogiky
Žáci
Barbora Charouzová
Veronika Kopecká
Adéla Ouředníková
Ivana Rutschová

za reprezentaci školy a města Dubí v oblasti sportu
za reprezentaci školy a města Dubí v oblasti sportu
za příkladnou pomoc při organizaci školních akcí
za reprezentaci ZUŠ a města Dubí v oblasti umění

Sport, tělovýchova
Jan Brezovský
Roman Čáp
Ing. Jiří Janeček
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za dlouholetý přínos v oblasti sportu
za dlouholetý přínos v oblasti sportu
za dlouholetý přínos v oblasti sportu

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

OZNÁMENÍ O ZÁPISU DO MŠ

V měsíci dubnu 2017 připravuje Město Dubí
slavnostní obřad
„Přivítání nových občánků města Dubí do života“.
Pokud máte zájem zúčastnit se s Vaším miminkem
slavnostního obřadu, přihlaste se na matrice
Městského úřadu Dubí.
Kontakt: tel. 417 554 611, 417 571 041, email: orgonova@mesto-dubi.cz

Dne 4. května 2017 se konají zápisy
do dubských mateřských škol.
Konkrétní čas bude upřesněn v dubnovém vydání Dubského zpravodaje.
Eva Rigová,
odbor školství a soc. věcí MěÚ Dubí

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ZŠ DUBÍ 2

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

v pátek 24. března od 14:00 do 18:00 hodin na obou budovách (Tovární 110, Dlouhá 167)
Webové stránky školy: www.zsdubi2.cz
Telefon: 417 571 177

ZÁPISY DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL V DUBÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÍ 1
Zápis se koná v pátek 7. dubna 2017 od 14:00 do 17:00 hodin a v sobotu
8. dubna 2017 od 9:00 do 12:00 hodin v budově ZŠ Dubí 1, Tovární 364
Rodiče prosíme, aby s sebou přinesli vyplněný zápisový list (pokud ho
nemáte, obdržíte ho při zápisu),svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Dále prosíme rodiče, pokud se z jakéhokoliv důvodu nemohou dostavit
s dítětem k zápisu, aby nám to oznámili na telefonní číslo 417 571 016.
Mgr. Jan Holub, ředitel školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÍ 2
Zápis proběhne v budově 1. stupně v Běhánkách, ul. Dlouhá 167/27
v pátek 7. 4. 2017 od 14:00 do 18:00 hodin
a v sobotu 8. 4. 2017 od 9:00 do 12:00 hodin.
S sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz rodičů. Kolektiv školy s paní
ředitelkou Mgr. Soňou Kosovou se těší na Vaši návštěvu. V případě
nemoci si domluvte náhradní termín na telefonním čísle 417 571 177
Webové stránky školy: www.zsdubi2.cz

SVS ZAHÁJILA REKONSTRUKCI PORUCHOVÉHO VODOVODU V DUBÍ, V DUBSKÉ UL. A OKOLÍ
Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Teplicku plánovanou investiční akci roku 2017 – rekonstrukci
poruchového vodovodu v městské části Dubí - Běhánky, v ulicích Dubská, Lesní, K. H. Máchy a Nerudův sad.
Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Obnova majetku je trvale v centru našeho
zájmu. Z letošní částky na investice 1,31 miliardy korun dáváme téměř 86 %, tj. 1,123 miliardy korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. V rámci naší zahájené investiční akce v Dubí vyměníme v celkové délce 1010 metrů poruchový
vodovodní řad, na který je připojeno cca 130 obyvatel. Stavbu provádíme v koordinaci s naplánovanými akcemi města.“
Více o stavbě:
V Dubí – Běhánkách město plánuje výstavbu splaškové kanalizace. SVS zde v předstihu provede rekonstrukci vodovodních řadů, které pocházejí
z roku 1934 a dnes jsou ve špatném technickém stavu, inkrustované přes 40 % a poruchové. Řady jsou vedeny v místní asfaltobetonové komunikaci
v hloubce cca dva metry.
Rekonstrukce bude provedena zčásti v samostatném výkopu a zčásti v souběhu s kanalizací. Celkem bude zrekonstruováno 1009,52 metrů vodovodu. Bude použito potrubí z litiny vnitřního průměru 80 mm v délce 731,46 metrů, z vysokohustotního polyetylénu o průměru 90 mm v délce
173,03 metrů a o průměru 63 mm v délce 105,03 metrů. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Její součástí je přepojení všech stávajících domovních vodovodních přípojek na trase a napojení navazujících řadů. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 26. ledna 2017. Stavební práce již začaly a podle schváleného harmonogramu
mají být dokončeny do 31. července 2017. Stavba SVS je koordinována s plánovanými investičními akcemi města – výstavbou splaškové kanalizace
a závěrečnou obnovou svrchní vrstvy komunikace.
Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 127 milionů korun bez DPH.
Více o SVS:
Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod.
Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Rozsah majetku
SVS na území dvou krajů je v rámci ČR ojedinělý: 54 úpraven vody, 994 vodojemů, 8982 km vodovodů (bez přípojek),
192 čistíren odpadních vod a 3954 km kanalizace (bez přípojek). Prioritou SVS je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků
legislativy. Více informací na www.svs.cz.
Kontakt:
Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail: jiri.hladik@svs.cz
Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz
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VÝLET NA LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA PRAHA
Dne 15. února uspořádalo Městské kulturní zařízení pro děti a dospělé v rámci jarních prázdnin výlet na Letiště
Václava Havla Praha. Během dvou hodin nás pan průvodce poutavě seznamoval s provozem letiště i jednotlivými druhy letadel. V letištním exkurzním autobuse jsme
projeli letiště křížem krážem a viděli v bezprostřední blízkosti přistání i odlety několika dopravních letadel. Prohlídku
jsme zakončili návštěvou hasičů a byli jsme seznámeni s jejich automobilovým vybavením. Příští výlet pro děti bude na začátku prázdnin a pozveme je do zábavného
parku Mirákulum. Těšíme se na Vaši účast.
Lenka Bláhová, MKZ Dubí

VALENTINSKÁ POUŤ
Jako každoročně se sešli farníci a další hosté na tradiční Svatovalentinské pouti v kostele v Novosedlicích, který je tomuto svatému
zasvěcen. Hlavním celebrantem této poutní mše byl litoměřický
biskup Msgre. Jan Baxant. Ve své promluvě zdůraznil důležitost
mezilidských vztahů a vzájemnou soudržnost, poté všem v závěru požehnal a popřál pěkné prožití tohoto svátečního dne. Spolu
s ním mši sloužil i farář farnosti Novosedlice, Dubí a Cínovec
P. Patrik Maturkanič, který rovněž v závěru všem poděkoval za
přítomnost na slavnostní mši a se všemi přítomnými se rozloučil
s přáním všeho dobrého do dalších dnů.
za farníky Jana Dudysová

POZVÁNKA NA JARNÍ VÝSTAVU FIGUREK ZE ŠÚSTÍ
MKZ - MIC Dubí Vás srdečně zve do Domu porcelánu
s modrou krví na jarní výstavu figurek z kukuřičného
šústí. Výstava ukáže na 200 figurek. Vedle velikonoční
tematiky ukáže i nejrůznější lidová řemesla. Figurky
nám na výstavu vyrobí a zapůjčí paní Marie Kočišová
z Hodonínska, která se hlásí k rodinnému odkazu
Ludmily Kočišové, "Nositelky tradice lidových řemesel".
Výstavu bude možné navštívit od 3. do 21. dubna.
Těšíme se na Vás v Domě porcelánu s modrou krví.
Jana Zajoncová, Martina Vlková a Marie Davidová,
www.infocentrum-dubi.cz
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MAŠKARNÍ BÁLY
Sobota 25. února patřila v našem městě maškarním bálům. Odpoledne bylo věnováno přehlídce
dětských masek, které jako každý rok charakterizovaly pestrost a nápaditost, a tak jsme se mohli
v průběhu celého odpoledne potkat s princeznami, vojákem a dalšími pohádkovými postavami.
Deset nejnápaditějších masek dostalo sladkou odměnu. Celé odpoledne bylo v režii Divadélka Uličník v čele s jeho principálem Jirkou Baldou, který pro děti připravil velmi zajímavý, ale hlavně veselý
doprovodný program.
Sobotní večer pak patřil dospělým, již před 20. hodinou do velkého sálu Lidového domu v Pozorce
začaly přicházet medúzy, čarodějnice, nechyběli ani upíři, indiáni, přítomni byli rovněž zástupci
šlechty i církve.
I celý večer byl v režii Jirky Baldy, který připravil soutěže, z nichž největšímu zájmu se těšila ta,
která mapovala český film, vždyť nejrůznější hlášky z filmů zlidověly a všichni jsme si je rádi připomněli.
Soutěžící rovněž velmi pobavil tanec s balonkem, vítězně vyšli vlastně všichni, protože tento
tanec přinesl především skvělou zábavu.
Vítanou součástí byla tombola s nejrozmanitějšími cenami, její výtěžek stejně jako výtěžek ze
vstupného bude rozdělen mezi dubské školy na jejich volnočasové aktivity.
I oba letošní maškarní plesy přinesly především dobrou pohodu a spokojenost a my vás již dnes
Anna Gürtlerová, MKZ
zveme na naše další kulturní akce.
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MATEŘINKA 2017
Již několik let se naše MŠ Mstišov účastní festivalu mateřských škol
Mateřinka. Pro letošní rok jsme s dětmi připravili vystoupení s názvem
„Co se stalo na louce“. Diváci ve zcela zaplněném Krušnohorském divadle
viděli napínavý příběh o ukradeném motýlím miminku a statečných
včelkách, které ho zachránily. Děti se svých rolí zhostily opět parádně.
Vystoupení se jim moc povedlo, odměnou jim byl potlesk diváků a dárečky od pořadatelů.
Kolektiv MŠ

Děti z Mateřské školy U Křemílka se zúčastnily festivalu teplické Mateřinky, v Krušnohorském divadle v Teplicích, kde vystoupily se cvičením
na gymnastických míčích jako mravenečkové, a to v choreografii paní
učitelky Květy Koritkové. Děti na sobě nedaly znát kousek nervozity a vystoupení si užily. Domů si odnesly knížku, do školky stavebnici, ale hlavně
dobrou náladu a pěkný kulturní zážitek.
Za kolektiv MŠ, Michala Bímová

BALYNKA UČILA DĚTI TŘÍDIT V DUBÍ
Po třech týdnech odpočinku se Balynka, psí detektiv, vypravila očuchávat české domácnosti tentokráte do Ústeckého kraje. Divadelní konvoj vyrazil
do Klášterce nad Ohří. Klášterecké publikum má k divadlu tradičně blízko, a to se projevuje v interakci mezi publikem a jevištěm v průběhu představení.
Tak tomu bylo i v pondělí 6. února, kdy první představení začalo v 9:30 a druhé v 10:45 hodin. Průběh obou dvou představení byl jako podle šablony
naplánované dramaturgie. Děti se aktivně zapojovaly jak do zpěvu třídícího chorálu, tak do vlastního třídění při a po představení. Všem účastníkům
byly rozdány prográmky k představení a pověřovací listinky, které lidská mláďata opravňují k pročichání jak u nich doma, tak i u babiček a dědečků,
strejdů a tetiček a nejbližších sousedů.
Jana Balonová

Talentované psí štěně Balynka naučila třídit desetitisíce dětí po celé České republice
Balynka v roce 2016 odehrála 116 představení v celé republice, západem Čech počínaje až po Slezsko, a navštívila tak 30 tisíc dětí. Na cestách ji provázela výstava
o sofistikovaném způsobu třídění domácího odpadu Brána recyklace. Tato výstava našla své nové místo v malebném západočeském městě Bečově nad Teplou,
a když právě neputuje se souborem Karlovarského hudebního divadla po českých divadelních scénách a kulturních zařízeních, plní svoji úlohu environmentálně orientované osvěty,
ročně na ni zavítají desetitisíce dospělých i dětí.
Pohádka O Balynce, dobrém štěněti, je součástí vzdělávacího programu na podporu třídění a recyklace společnosti EKO-KOM a spolu s projekty jako Tonda Obal nebo Brána recyklace
oslovily za 15 let své existenci již přes dva miliony dětí.
S Karlovarským hudebním divadlem přímo spolupracovalo na přípravě představení
465 pedagogů a pracovníků v oblasti kultury, realizaci podpořilo přes 66 divadelních mistrů
techniky světelné i hudební. Herci ujeli napříč republikou 65 000 km. Zájem o představení
pro roky 2017 a 2018 projevilo přibližně 320 školských subjektů, které jsou ochotny spolupracovat na organizaci, metodické přípravě, vlastní realizaci, ale hlavně na následné podpoře reálného dopadu představení na okolí v podobě vytříděného odpadu.
V únoru navštívila Balynka v rámci svého turné po republice Ústecký kraj. Od 6. do
10. února jste se s ní mohli postupně potkat v Klášterci nad Ohří, Dubí, Chabařovicích,
Libouchci a Chomutově. Novinkou bude blížící se realizace druhého dílu pohádky, která zatím pod pracovním názvem Kterak drak Yvorlak pozřel Karla netrpělivě,
v podobě scénáře, přešlapuje v divadelním šuplíku.
Nezisková společnost EKO-KOM provozuje již od roku 1999 celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu. Tento systém je
založený na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí a společností nakládajících s odpady a zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, upraveny, dotříděny a konečně využity jako náhrada primárních surovin. Aby byl systém dostatečně efektivní, je třeba motivovat
společnost ke třídění, a to zejména děti. Společnost EKO-KOM má svojí nezpochybnitelnou a nezastupitelnou roli při vzdělávání obyvatel ke třídění a recyklaci odpadů.
Jana Balonová

O Balynce
V úterý 7. února byly naše první a druhé třídy pozvány na divadelní pohádku O Balynce do Lidového domu
v Pozorce. Ale nebyla to jen tak obyčejná pohádka, byla
to pohádka ekologická. Hlavní hrdina, malé štěně, miluje čarování. Jenže kouzla nefungují ve znečištěném
životním prostředí. Společně s kluky z ulice nepořádek
v zahradě uklidí, ale bohužel se vše opakuje. Nakonec
však záhadu vyřeší a vše napraví. Štěňátko se seznámí
s mnoha zvířátky, ale hlavně se naučí společně s dětmi třídit odpad do kontejnerových nádob podle barvy.
V naší škole se snažíme vést žáky ke zdravému životu
a zodpovědnosti k přírodě a životnímu prostředí. A tak
se nám pohádka moc líbila. Byla plná veselých písniček,
a jestli někdo z dětí pozapomněl, nebo ještě neznal barevné kontejnery, teď se už jistě nesplete.
Mgr. P. Kolouchová, Mgr. K. Čapek Kottová, ZŠ Dubí 2
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ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE
Dne 10. února se na ZŠ Dubí 1 uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Přihlášeni byli žáci od
první do osmé třídy, kteří byli rozděleni do kategorií podle věku. Nejvíce byly zastoupeny mladší děti. V porotě zasedli vyučující a zástupci školního parlamentu. Výkony soutěžících byly velice
pěkné, porota proto neměla snadnou práci. Vítězové byli odměněni diplomem, drobným dárkem
a sladkostí, pozornost v podobě lízátka dostali všichni soutěžící i členové poroty. Dva nejlepší
z každé kategorie postoupili do městského kola, které proběhlo 22. února na ZUŠ v Teplicích.
Vybraní žáci druhého stupně reprezentovali naší školu v okresním kole olympiády z českého,
německého i anglického jazyka a zeměpisu.
Děkujeme nejen žákům za reprezentaci, ale také všem učitelům, kteří se podíleli na přípravě.
Mgr. Markéta Vágnerová, ZŠ Dubí 1

BESEDA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Městský strážník Ota Rössler přišel za dětmi, aby jim nastínil rizika spojená se zimním
obdobím. Protože zima není jen o radovánkách, ale čekaly na nás i mnohé nástrahy. Na
chodnících číhal namrzlý sníh, na střechách rampouchy a ani sáňkování a bobování nemusí být všude zcela bezpečné. Helma na lyžích by měla být samozřejmostí, ale není tomu
vždy tak. Bruslení připravené na umělé ploše je bezpečnější, než na zamrzlém rybníku.
Proto jsme probrali i to, kdo a jak zjistí, že je led na sportování bezpečný a co dělat pro
záchranu bruslaře, který se nešťastnou náhodou probořil. Na horách je nutno se vždy řídit
pokyny Horské služby. Ani obyčejná koulovaná nemusí být úplně bez zdravotních rizik. Pozor na zmrzlý sníh, zasažení hlavy a hlavně řádit se smí jen na místech bez provozu silniční
dopravy. Tuto zimu jsme všichni přežili ve zdraví, panu strážníkovi děkujeme za poutavou
a poučnou besedu.
Hanka Šírová a děti z 2. odd. ŠD ZŠ Dubí 2

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY CIBULÁČEK
ÚNOROVÉ ČTENÍ
Ve středu 8. února jsme se s dětmi vypravili opět do teplické Regionální knihovny na další Čtení pro prťata. Tentokrát se čtení neslo v duchu
karnevalu. Poslechli jsme si pohádku o Žofce, která v ZOO uspořádala
karneval a co všechno se přihodilo, společně jsme si přečetli obrázkové
čtení o myšce, která se vydala na karneval za netopýra, tak jako vždy
nás čekalo několik hádanek
a nakonec jsme si vyposlechli karnevalový příběh
o Matýskovi a Majdalence.
Tak jako každý měsíc čtení
v teplické knihovně nezklamalo a moc jsme si ho užili!
Kateřina Kazdová,
MŠ Cibuláček

TAJEMSTVÍ SOLNÉ JESKYNĚ
Tak jako každý rok jsme se rozhodli s dětmi absolvovat ozdravnou kúru
v solné jeskyni, která je zaměřená zejména na posílení dýchacích cest.
V úterý 17. ledna jsme tedy vyrazili společně (Sýkorky a Slavíci) do solné
jeskyně poprvé. Nadšení bylo
obrovské! Kromě samotné jeskyně sklízel velký úspěch krásný dětský koutek, kde jsme se
společně při čekání na kamarády vystřídali. Aby měl ozdravný
pobyt smysl, čeká nás těchto
prima výjezdů ještě devět. Už
teď se těšíme na další!
Kateřina Kazdová,
MŠ Cibuláček

PINOCCHIO
Ve středu 18. ledna jsme se společně s dětmi vydali na zájezd do Divadla Rozmanitostí, kde nás čekala krásná pohádka o Pinocchiovi. Sledovali jsme,
jak se z kusu dřeva zrodil dřevěný panáček Pinocchio, který obživl. Hned se také vydal do školy. Bohužel po cestě ho zlákalo divadlo a do školy vůbec
nepřišel. A tak začal celý příběh o dřevěném klukovi. Pinocchio se musel naučit, že cizím lidem nemůže důvěřovat a že není nejlepší rozhodnutí upřednostnit zábavu před povinnostmi. Na cestě za dobrodružstvím Pinocchio ztratil svého tatínka, a tak mu nezbývalo nic jiného, než se ho vydat hledat.
A nebyla by to pohádka, kdyby vše dobře nedopadlo.
Kateřina Kazdová, MŠ Cibuláček

ÚNOROVÉ AKCE NA ZŠ DUBÍ 2
Letos jsme na 2. stupni naší školy oslavili Mezinárodní den mateřského jazyka speciálním projektem věnovaným
spisovatelce Boženě Němcové. Děti nejprve zhlédly filmové ztvárnění Babičky a pak ve skupinách zjišťovaly informace o samotné spisovatelce i o jejím díle. Každá skupina charakterizovala a nakreslila zadanou postavu z této knihy. Poté se žáci věnovali samostatné literární tvorbě a napsali pohádku se zadanými kouzelnými prvky. Děti mohly
projevit svou kreativitu výtvarnou i literární, prohloubily své schopnosti vyhledávání informací a v neposlední řadě
si odnesly skvělý emocionální zážitek z filmového díla, o jehož částech se ve skupinách hojně diskutovalo.
Na filmy se u nás ale pouze nedíváme. Zapojili jsme se do soutěže „Za časů české královny Marie Terezie“, kterou
letos vyhlásilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského k 300. výročí narození Marie Terezie.
Paní učitelka Hůlková se sedmou třídou natočila krátký film o Marii Terezii, když v konci své vlády chtěla zhodnotit význam svých reforem. Ve filmu si zahrály téměř všechny děti a ostatní děti se podílely na úpravě scény nebo
jako šikovná nápověda. Celé dílko si žáci natočili sami svými mobily a fotoaparátem. Všichni se snažili co nejpřesněji zachytit dobu dostupnými prostředky. Při některém z dalších projektů rádi svůj film promítneme i ostatním
spolužákům.
Mgr. Marie Hůlková, ZŠ Dubí 2
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březen 2017
ŠKOLNÍ ČTENÁŘSKÉ KLUBY NA 2. STUPNI ZŠ DUBÍ 1
Ve spolupráci s obecně prospěšnou společností NOVÁ ŠKOLA, o.p.s.
se naše škola od února 2017 zapojila do projektu „Školní čtenářské
kluby na 2. stupni základní školy.
NOVÁ ŠKOLA, o.p.s. je nevládní, nezisková organizace, která od
roku 1996 podporuje inkluzivní vzdělávání menšin, cizinců či jinak
sociálně či kulturně znevýhodněných dětí a mládeže.
Cílem projektu je rozvíjet v dětech zábavnou formou čtenářské
dovednosti a zájem o čtení jako takové. K tomu poslouží zajímavé knihy pro mládež, jejichž velkou část škola již obdržela, a k příjemné atmosféře jistě přispěje i malé občerstvení a drobné dárky pro členy klubu.
Klubová setkání se budou pod vedením Mgr. Markéty Vágnerové a Mgr. Adély Hufové konat od 6. února vždy v pondělí od 13:45
do 15:15. Projekt je plánovaný na tři roky a předpokládá se, že členství
dětí v klubu bude dlouhodobé, proto jsou cílovou skupinou pro zahájení činnosti zejména žáci 6. ročníku.
Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Mgr. Hana Dubnová, ZŠ Dubí 1

KLUB MAGNET  OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2016 A PLÁNY NA ROK 2017
Klub Magnet působí v Dubí – Pozorce od června 2014. Slouží mladým lidem jako útočiště i zázemí pro odpočinkové i aktivní využití volného
času bez alkoholu či omamných látek a nabízí podporu a pomoc nejen v nouzi. Otevřeno máme každé pondělí, středu, čtvrtek a pátek od 13:30 do
18:30 hodin. Během provozní doby lze využít prostor herny, počítač, klidné prostředí v učebně k doučování a přípravě do školy nebo se zúčastnit některého z kroužku (poznávací, vaření, čtenářský, deskových her, výtvarný, tvořínek, pohybovka a box).
Během roku 2016 byly též realizovány výjezdní akce – Zoopark v Chomutově, geocoaching cestou z Komáří vížky či návštěva 3D bludiště a discgolfového hřiště v Oseku. V lednu jsme se stejně jako mnoho dalších dobrovolníků zapojili do Tříkrálové sbírky a spolupodíleli se tak na pomoci malému
Krištůfkovi z Krupky. Na jaře jsme se s pracovnicí kontaktního centra WHITE LIGHT I. prošli Pozorkou a „Zvonečkovou loukou“ a do připravených pytlů
sbírali nalezené odpadky. Akce „Čisté město“ byla spojena s preventivní přednáškou o drogách a v terénu i s likvidací nalezených injekčních stříkaček.
Během roku jsme navštívili seniory v Podkrušnohorských domovech sociálních služeb v Dubí Na Výšině. Před Vánoci jsme s pásmem vánočních koled
a básniček vystoupili v Domově pro seniory v Chlumci.
V letošním roce jsme se již stihli opětovně zapojit do Tříkrálové sbírky, kterou každoročně pořádá Charita České republiky a jejíž výnos je z největší
části věnován na podporu lidí v nouzi na území naší republiky. Rádi bychom poděkovali Oblastní charitě Teplice za spolupráci a možnost zapojit se,
našim dobrovolníkům, kteří i přes silné mrazy koledovali a předávali radostné poselství, pohodu a štěstí do celého nového roku, a také všem, kteří
sbírku podpořili.
V oblasti preventivních aktivit plánujeme pokračovat ve spolupráci s Kontaktním centrem WHITE LIGHT I.
v oblasti drogové prevence, navázání spolupráce
s Probační a mediační službou v Teplicích a prohloubení spolupráce s Městskou policií Dubí.
Všechny tyto aktivity by nebylo možné realizovat
bez podpory Ústeckého kraje, Města Dubí a v rámci
grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2017 také
Nadačního fondu Albert.
Bc. Veronika Klaus Horčíková,
vedoucí sociální pracovník
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Magnet
Střední 120/30 a Mírová 218/6, Dubí III – Pozorka
+420 725 470 979, klaushorcikova@oskvetina.cz
www.oskvetina.cz

VÝLET DO SVĚTA KRIMINALISTIKY
První únorové pondělí jsme na naší škole měli možnost uvítat milé lektorky z VŠCHT, které za námi přijely s přednáškami z oboru forenzní analýzy.
Děvčata a chlapci z 8. a 9. třídy se tak během čtyř vyučovacích hodin měli možnost podívat do světa kriminalistiky. Dozvěděli se o historii tohoto oboru,
jaké známé tváře odborníků stály za jejím zrodem a nejen to: za vydatné spolupráce lektorek si žáci vyzkoušeli snímání otisků prstů, jejich zviditelňování daktyloskopickým práškem a dokonce i určovali, jaké tvary otisků mají na svých prstech ruky.
Jen u daktyloskopie ovšem nezůstalo. Žáci se dozvěděli řadu zajímavostí ze získávání důkazů vzorků krve, DNA a ostatních tělních tekutin. Zhlédli
zajímavé pokusy a měli tak šanci nahlédnout pod pokličku kriminalistického vyšetřovaní.
Dopoledne se tak neslo v duchu odborném, velice zajímavém a navíc „badatelském“…
Ing. Martina Blahoutová, ZŠ Dubí 1
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POZDRAVY Z PARTNERSKÉHO MĚSTA  ARNSTADT
Milá čtenářko, milý čtenáři,
obě naše města již po celé roky přátelsky spojuje dohoda o partnerství.
Tímto dopisem bychom chtěli zainteresovaným občanům partnerských
měst poskytnout nějaké informace a zprávy z Arnstadtu, a tak jim naše domovské město přiblížit.

ARNSTADT
byl poprvé písemně zmíněn v roce 704 a je tak nejstarším městem
na území Německa, které nebylo založeno Římany. V roce 1266 obdržel
Arnstadt městská práva a s nimi mnoho hospodářských, právních, správních, fiskálních a kulturních možností pro své občany a dobrý rozvoj města.
Dnes má Arnstadt asi 25 000 obyvatel. Neslavnějším občanem je Johann
Sebastian Bach, který v letech 1703 - 1707 působil jako varhaník v tehdejším Novém kostele (Neue Kirche) nyní Bachově kostele (Bachkirche) .
Bachovo město nabízí pestrou kulturní paletu se slavnostmi, koncerty
apod. O potěšení obyvatel a hostů se stará Divadlo v Zámecké zahradě
a Zámecké muzeum s proslulými městečky loutek „Mon Plaisir“.
Na okraji Arnstadtu se v největší průmyslové zóně Durynska usídlily
moderní průmyslové podniky.
Buďte někdy zvědavi a navštivte nás v našem městě.
Rok 2016 byl pro Arnstadt rokem oslav k 750. výročí udělení městských
práv. Ke zdaru akcí přispělo i mnoho z více než stovky spolků města. Některé z nich udržují dobré vztahy rovněž se spolky v partnerských městech.
Náš Podzimní a selský trh organizuje pravidelně Živnostenský spolek
(Gewerbeverein). V tomto slavnostním roce poskytl nahlédnutí do dějin
města Arnstadt.
V době Vánoc se město halí do slavnostního hávu. První adventní víkend organizuje spolek Střed města
(Stadtkern e. V.) Bachův advent. Domy vyzdobí své dvory ve vánoční atmosféře a otvírají je obchodníkům nebo
umělcům. Výkladní skříně obchodů se stávají velkým muzeem betlémů (tzv. betlémskou cestou) a radniční
balkon se promění v hudební adventní kalendář, který každý adventní večer naladí malým koncertem srdce
návštěvníků a místních obyvatel na vánoční čas.
2. advent se z náměstí stává Arnstadtský vánoční trh a 3. adventní víkend organizuje spolek Neideckverein
spolu s Technickými závody města ve zřícenině hradu Neideck „Advent pod věží“.
Všem čtenářům a přátelům v našich partnerských městech zasíláme srdečné pozdravy
Spolek pro přátelství s partnerskými městy Freundschaftsverein Arnstadt e. V.

JAK LÉPE STRÁVIT SOBOTNÍ ČAS…
V sobotu 28. ledna se od 15:00 hodin ve sportovní hale
Rudolfka v Dubí uskutečnil volnočasový turnaj ve florbalu.
Mohli si zde zahrát jak registrovaní hráči, tak i široká veřejnost. Akci pořádal za SK - a Dubí Josef Sklenička ve spolupráci
s Českou florbalovou unií a Městem Dubí.
Turnaj byl rozdělen do dvou věkových kategorií. Na mladší
od 3 do 7 let a starší od 8 do 10 let. V každé kategorii byly čtyři týmy sestavené ze dvou dětí a dvou dospělých. Po zvolení
si názvu týmu se začaly odehrávat jednotlivé zápasy stylem
každý s každým. A tak po dlouhých a mnohdy i vyostřených
bojích vzešlo následující pořadí. V kategorii 3 – 7 let: 4. místo Ohniváci, 3. místo Lego, 2. místo Nerezky a 1. místo Blesci.
V kategorii 8 – 10 let: 4. místo Vikingové, 3. místo Sataňáci,
2. místo Pistolníci a 1. místo Androidi.
Nakonec všechny týmy obdržely poháry, medaile a krásné
věcné ceny, které za Florbalovou unii rozdal Petr Neumaer, za Město Dubí radní Tomáš Zíka a za SK Dubí Josef Sklenička. A tak vlastně nebylo ani důležité, jak dopadly jednotlivé zápasy, protože odměnu za sportovní výkony obdrželi všichni.
Děkuji prostřednictvím těchto řádků všem organizátorům a sponzorům této velmi vydařené akce. A nezbývá než dodat, že nebylo jak lépe strávit
volný sobotní čas.
Tomáš Zíka, hráč týmu Sataňáci

NOVÝ ROK SE SOUSEDY
Letošní akce "Cínovecká novoroční čočka 2017" z 1. ledna. Na setkání jsme pozvali okolo 20 cínoveckých rodin a účast byla asi 95 procent. Pozvání přijalo i několik německých
občanů z Zinnwaldu.
Počasí bylo naprosto dokonalé, čočková polévka se povedla a svařáček bublal nad kotlíkem. Sousedé Radek s Janou, Vilda a Lednovi přivezli dřevo na oheň, pan Šedivec provedl
fotodokumentaci celé akce, poskytl toalety a mytí nádobí ve svém domě. Snad všichni ze
zúčastněných přinesli něco k pití a sladkosti od Vánoc. Prostě krásný novoroční den.
Akce by nevznikla díky nápadu Marie Volfové s rodinou. Právě jim patří velké poděkování
za pomoc i spolufinancování celé naší společné akce.
Městu děkujeme za možnost setkat se na místním, skoro "fotbalovém hřišti„.
Veronika Pacáková
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Koupím v Dubí RD
se zahradou nebo pozemek.
Telefonický kontakt: 774 879 740

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

Koupím porcelán ROYAL DUX
sošky, zvířata, vázy, malé i velké,
jen nepoškozené, platím hotově,
přijedu; tel. 731 490 278
VÝSADBA STROMŮ UNIFRAX
Již po druhé jsme si připomněli Den stromů, který vychází na 24. října.
Tentokrát jsme se dohodli na spolupráci s Městem Dubí, které zajišťuje
výsadbu stromů a revitalizaci města. Naše společnost zaplatila a pomohla s výsadbou tří vzrostlých listnatých stromů v parčíku na pravé straně
od vrátnice, před areálem závodu. Tato akce proběhla v úterý 1. listopadu za účasti našich zaměstnanců a představitelů Města Dubí. Je důležité si připomenout, že společnost Unifrax prosazuje politiku Greener,
Cleaner, Safer, tedy zelenější, čistější a bezpečnější svět pro všechny. To dokazujeme nejen svými výrobky, které snižují emise, spoří energii a zvyšují
požární bezpečnost, ale i těmito akcemi, které nám připomínají, že je velice
důležité pečovat o naše životní prostředí a budovat pro další generace lepší svět. Děkuji všem, kteří se této akce zúčastnili a podíleli se na organizaci
a pomoci při výsadbě.
M. Kříž, manažer rizik
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BLAHOPŘÁNÍ
Dne 16. února oslavila 65. narozeniny

Anna
Dieneltová
paní

Vše nejlepší,
mnoho zdraví, štěstí
a spokojenosti přejí
pan Kolář a synové
Jiřík a Jaroslav

Dne 7. března oslavila
paní Julie Pospíšilová

Dne 13. března oslaví 82. narozeniny
naše drahá a milovaná maminka,
babička a prababička

Zdeňka Zbořilová

zD
Dubí
ubíí 2 kkrásné
rássné 80
rá
80. n
80.
narozeniny.

paní

K životnímu jubileu
přejeme hodně štěstí,
zdraví a plno životního
optimismu. Soňa
a Milan s rodinami
a přítel
Vlasta

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

Dne 28. února oslavila
krásných 70 let

paní Květoslava Strnadová
a dne 7. března svou krásnou
čtyřicítku paní Jana Krausová
Oběma do dalších let vše nejlepší
a hodně zdraví přeje celá velká
rodina.

OZNÁMENÍ KNIHOVNY

PODĚKOVÁNÍ SK DUBÍ
Rádi bychom poděkovali SK Dubí za peněžní dar ve výši 3000,- Kč, který naše MŠ
Mstišov převzala na Dubské všelidové veselici. Potěšilo nás, že si sportovci na naši školku vzpomněli.
Děkujeme!
Kolektiv MŠ Mstišov

Knihovna bude ve dnech
od 28. března do 31. března 2017
z důvodu čerpání dovolené uzavřena.
H. Paurová, knihovnice

VZPOMÍNKY
Dne 14
14. úúnora
nora tomu bbylo
ylo
l 7 llet,
et, co nás
á
op
pustil náš milovaný manžel, tatínek,
opustil
ddědeček
ědečeek a ka
kkamarád,
kama
mará
rád
ádd,
ppan
an A
Arnošt
rnnošt

Kirsch.

Vzpomínáme
V
zpom
mínám
me na tebe,
m
anželka T
hea
manželka
Thea
a dě
ěti
děti

Dne
Dn
ne 21
21. února upl
uplynulo
lynullo již ddvanáct
vanáct llet,
et,
co nás
á navždy
ždy op
opustil
pustil
til náš
áš milovaný
il
ý
tatínek, dědeček, strýc a bratr

pan JJan Siedtmann.
Stále
S
tálle vz
vzpomíná
zpomíná zarmoucená
rodina a ppřátelé.
řátelé.
Dubský
Dub
ský zpravodaj,
zprav
zp
ravoda
odajj, měsí
m
měsíčník,
ěsíční
čníkk, per
period
periodický
iodick
ickýý tisk
tisk územního
územn
úz
emního
ího samosprávného
samos
sa
mosprá
právné
vného
ho
Č 00266281,vychází s povolením MK Č
R E 11312.
celku, IČ
ČR
V
há í 12
ě í i v nákladu
ákl d 2 000 výtisků.
ýti ků Vydává
V dá á Město
Mě t Dubí,
D bí
Vychází
12. d
den v měsíci
Ruská 264/128, 417 01 Dubí. Občanům je vydáván zdarma.
Redakční rada: Mgr. Soňa Kosová - šéfredaktorka,
Anna Gürtlerová - redaktorka,
Jiří Šiller - redaktor
Sazba a tisk: ALWAC, a. s.
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Františkem
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l
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k
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Příspěvky,
Přís
spěvky, náměty a dotazy
spěvky
dot 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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