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červen 2017
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
srdečně Vás po měsíci rád všechny zdravím na stránkách našeho Zpravodaje, abych Vás informoval o všem důležitém,
co minulé čtyři týdny přinesly našemu městu.
 Minulý měsíc jsem se s Vámi loučil s přáním pěkného
prožití májových dnů, nyní již stojíme na prahu léta a počasí
nám již dopřálo hezké slunečné dny s příjemnými letními
teplotami, které již umožnily jak první letošní koupání, tak
i opalování. I na našem koupališti skončily všechny přípravné práce, v letošním roce bylo opraveno dno bazénu a ochozy, jako každoročně byly provedeny kompletní nátěry jak
bazénu, tak i ochozů, v těchto dnech se dokončují všechny
úklidové práce tak, aby mohla být zahájena plavecká sezóna
ve čtvrtek 15. června. Naše městské koupaliště je hojně navštěvováno jak našimi občany, tak i návštěvníky z blízkých
Teplic, kde takovéto koupaliště chybí.
 Měsíc červen je zároveň měsícem, kdy mají napilno
žáci a studenti všech typů škol, kdy se snaží jistě dosáhnout
co nejlepších výsledků a pěkných známek na vysvědčení.
Přeji všem, aby tomu tak bylo a na prázdniny odcházeli
s pěkným hodnocením jejich celoroční školní práce.
 Ke dni 1. června se rozhodla do důchodu odejít pracovnice našeho informačního střediska, a to paní Eva
Severiniová, která na Městském úřadě Dubí pracovala od
1. srpna 2007. Myslím, že ji mohu jménem všech poděkovat
za práci, kterou pro Úřad i pro město Dubí vykonala, byla
prakticky v každodenním kontaktu s občany města Dubí,
jimž vyřizovala nejrůznější agendu. S vysloveným poděkováním za její práci jí zároveň i přeji dobré zdraví, pohodu
a spokojenost v této etapě jejího života. Na její místo nastoupila paní Hedvika Horáčková, která se vrátila z mateřské dovolené, a jí přeji, aby byla ve své pracovní pozici spokojena.
 V našem městě probíhají rekonstrukční práce, jako například oprava elektroinstalací v obytném domě v Mírové
ulici č. 92, rekonstrukce sociálního zařízení již začala v budově mateřské školy Dubánek, v těchto dnech jsou v závěrečné fázi rovněž přípravné a organizační práce pro zahájení
nejrůznějších oprav v budovách našich základních škol
i v dalších školách mateřských, které tradičně probíhají
v době letních prázdnin, aby nebylo ve školách narušeno
vyučování. Opravy také probíhají, a již jsou v dokončovací
fázi, v zadní budově našeho městského úřadu, kde v kancelářích Technického odboru a Stavebního úřadu probíhá
rekonstrukce elektroinstalace, počítačových rozvodů, rekonstrukce podlah a výmalba. To mělo a ještě má vliv na
výkon těchto dvou složek, a proto se za případné nepohodlí
při jednání s nimi v průběhu prací omlouváme.
 V měsíci květnu se rovněž na své schůzi sešla Rada
města Dubí, kde jsme vedle projednání materiálů majetkoprávního charakteru, které se týkaly např. zřízení věcných
břemen, umístění inženýrských sítí, žádosti týkající se pronájmů pozemků apod. Rovněž jsme posoudili a poté vydali
souhlasná stanoviska s rozpočtovými změnami, které se
tentokrát týkaly např. rozdělení výtěžků z reprezentačního
plesu města Dubí, maškarních bálů, které pravidelně rozdělujeme mezi naše školy. Po projednání jsme vydali souhlasné stanovisko s podáním žádostí o dotaci s realizací projektů
mateřským školám Cibuláček, Dubánek a U Křemílka. Tyto
žádosti si připravují samy mateřské školy a takové projekty
podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Dalšími tématy, o která projevily paní ředitelky našich mateřských
škol zájem, je např. logopedie, zlepšování matematické
a předčtenářské gramotnosti, ale především, a to vidím jako
velmi důležité, je samotná výměna zkušeností mezi jednotlivými mateřskými školami, což může velmi pomoci výchovně-vzdělávací činnosti v jednotlivých školách. Výsledkem
pak bude lepší usnadnění přechodu dětí z mateřské školy
do 1. třídy základní školy a spolupráce s rodiči dětí. Proto
jsme s podáním těchto žádostí vyslovili souhlas s přáním,
aby naše mateřské školy byly úspěšné v procesu hodnocení tohoto typu projektových žádostí. Rovněž jsme vyjádřili
souhlas s oplocením části pozemku pod prodejnou Penny
Market v Pozorce, která bude sloužit pro potřeby města jako
mezideponie stavebních materiálů. Na jednání Rady města
jsme rovněž otevřeli diskusi týkající se sportovního areálu
v Bystřici, kde se koná většina našich kulturních akcí.
Diskutovali jsme jednak o zřízení nové desky pod pódium,
ale především o osvětlení celého areálu, jelikož některé kulturní akce končí až v pozdních večerních hodinách. Velmi
nepříjemně jsem byl překvapen informací, že v tomto areá-
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lu, který slouží jak sportovním, tak i kulturním aktivitám, ale
i nejrůznějším volnočasovým aktivitám rodin s dětmi jsou
venčeni psi. Zde bude napříště volné pouštění psů zakázáno a pejskové zde budou moci chodit na návštěvu pouze na
vodítku svých majitelů. Je smutné, když zjistíte, že majitelé
svých čtyřnohých miláčků venčí psy tam, kde si hrají děti
a je jim jedno, že po nich zůstávají „dárečky“ s nepříjemným
zápachem. Není bez zajímavosti, že tam dle našeho zjištění chodí venčit psy obyvatelé z nejbližšího okolí, kteří mají
své zahrady a dvorky. Zde je na místě otázka, proč nevenčí
pejsky u sebe doma? Asi tam nechtějí mít výkaly od svého
miláčka, ale proč to mají trpět ostatní ve veřejném prostoru? Toto je zkrátka neustálé téma, protože neukázněných
a bezohledných majitelů pejsků, kteří ostatně sami za nic
nemohou, je neustále dostatek.
 Na počátku minulého měsíce se na své schůzi rovněž
sešli zastupitelé, kde jsme projednali a přijali usnesení k řadě
materiálů majetko-právního charakteru, na která žadatelé
čekají. Důležitým bodem, který jsme projednali, byl návrh
Závěrečného účtu města Dubí za rok 2016, který zpracovala
a zastupitelům k projednání předložila paní vedoucí finančního odboru. Jako každoročně došlo k přezkoumání hospodaření a se závěrečnou Zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření města Dubí za rok 2016 i se Závěrečným účtem
města Dubí za rok 2016 jsme po projednání vyjádřili souhlas s výhradami, ale především s navrženými opatřeními,
která povedou k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. Byla
nám vytčena tři drobná pochybení při zaúčtování různých
účetních položek, která byla ihned odstraněna. Jednalo se
o drobná technická pochybení, která neměla na výsledek
hospodaření žádný vliv. Zároveň s tímto materiálem jsme
projednali a schválili účetní závěrku města Dubí za rok 2016.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem zastupitelům za
racionální přístup při projednávání těchto velmi důležitých
materiálů, oba jsme schválili všemi hlasy 19 přítomných zastupitelů, stejně tak bych rád poděkoval finančnímu odboru
za jejich přehledné zpracování. Také jsme se zastupiteli projednali materiál týkající vyjádření našeho souhlasu s ukládáním lidských ostatků do neveřejného pohřebiště – rodinné
hrobky rodiny Clary a Aldringen v kostele Neposkvrněného
početí Panny Marie. Jak jsem Vás již několikrát informoval, se
členy této rodiny, kteří žijí ve Spolkové republice Německo,
jsme navázali pěkné vztahy a začali jsme rovněž spolupracovat. Rodina Clary a Aldringen se na mne v této záležitosti
obrátila a já osobně jsem od samého počátku považoval za
rozumné této rodině umožnit další používání jejich rodinné hrobky. Tento návrh jsem s mým vysvětlením předložil
zastupitelům, zdůraznil jsem, že vše bylo konzultováno se
Stavebním úřadem MěÚ Dubí, který potvrdil, že z hlediska
stavebního zákona objekt odpovídá požadavkům na neveřejné pohřebiště tak, jak ukládá zákon č. 256/2001 Sb.
Zákon o pohřebnictví, celou věc jsme rovněž konzultovali
s Krajskou hygienickou stanicí v Ústí nad Labem, která nám
také potvrdila, že pokud bude vše v souladu se Zákonem
o pohřebnictví, nemá žádné připomínky k používání tohoto
neveřejného pohřebiště. Na samém počátku této žádosti totiž stálo přání pana knížete Hyeronyma Clary a Aldringena
mít možnost právě v této rodinné hrobce pohřbít dva již zemřelé členy jeho rodiny, kteří za svého života vyjádřili prosbu spočinout právě zde. Jedná se o dědečka a babičku pana
knížete. I za vyjádření souhlasu k této velmi citlivé osobní
prosbě členů rodiny Clary a Aldringen bych chtěl rovněž
všem zastupitelům velmi poděkovat. Jsem přesvědčen, že
toto naše rozhodnutí bylo velmi správné, když jsme 72 let
po tragické události, kterou druhá světová válka pro všechny byla, umožnili této rodině nadále používat jejich hrobku,
kterou si ostatně sami jako celý kostel Panny Marie v Dubí
postavili. Jsem opravdu rád, že jsme se shodli hlasy všech
přítomných zastupitelů a toto právo užívání pro rodinu
Clary a Aldringen bylo trvale pro další časy potvrzeno. Jen
pro úplné upřesnění, aby nevznikly nějaké hloupé dohady,
chci uvést, že se nejedná o navrácení jakéhokoliv majetku,
kostel včetně krypty zůstává nadále nezpochybnitelným
majetkem města Dubí a souhlas byl dán pouze k užívání,
které tak jako tak již existuje. Vždyť ti dříve zemřelí členové
rodiny Clary a Aldringen v této hrobce již více než století jsou.
 Ve středu 24. května proběhla na Městském úřadě kontrola ze strany Ministerstva vnitra České republiky, jejímž
předmětem bylo prověření správnosti vedení agendy při nakládání s majetkem a poskytování informací veřejnosti tak,
jak ukládá zákon. V minulém vydání Zpravodaje jsem infor-

moval o tom, že jakýsi „anonym“ dal podnět Policii ČR k prošetření nakládání s majetkem v našem městě. Ten „anonym“
to ještě zdokonalil o opět anonymní podnět na Ministerstvo
vnitra ČR, a to přijelo provést kontrolu. Mohu říci, že tomuto
„anonymovi“ lze než poděkovat, protože jsme nyní ujištěni,
že nakládání s majetkem probíhá v našem městě v souladu
se zákony a ještě jsme byli pochváleni za bezvadné vedení
této agendy. Jediné, co nám bylo vytčeno, že sice informace
o vyřizovaných peticích a stížnostech občanů řádně zveřejňujeme, ale ne ve formátu, který vyžaduje vyhláška. Toto
bylo ihned napraveno, neboť se jednalo pouze o technické
pochybení. Tím je snad celá věc vyřízena a věřím, že ke stejnému závěru dojde i policie, tam to však bude trvat určitě
déle, protože bude muset psát různá dožádání a za státní
peníze zatěžovat další úřady. Jen si pokládám otázku, kdy
toto období státem podporovaného anonymního udávání
skončí? Není již více než čtvrtstoletí po listopadu 1989? Proč
má mnohdy anonymní udání přednost před řádným podáním konkrétní osoby a policie a úřady se tím zabývají? Proč
mnohdy naprosto nesmyslná anonymní udání jsou prošetřována za peníze nás všech, a když se ukáže, že se jedná o lež
či snahu někomu ublížit, tytéž orgány nepátrají po pisateli,
aby ho potrestaly za křivé obvinění? Asi uteče ještě hodně
vody ve Vltavě, než se staneme normální demokracií.
 V pátek 2. června jsme se již po několikáté sešli se zaměstnanci radnice z Altenbergu, s nímž máme rovněž podepsánu partnerskou smlouvu. Tato setkání mají vždy nějaký
program, letos byla návštěva spojena s prohlídkou výroby
v podniku Český porcelán a.s. a expozice Domu porcelánu
s modrou krví a po tomto oficiálním programu pokračuje
setkání přátelským sousedským posezením s dobrou hudbou a zábavou. Podobné setkání na podzim tohoto roku
plánujeme také se zaměstnanci a zastupiteli našeho dalšího
partnerského města v Sasku, a to se Svazkem obcí Bannewitz,
s nímž – a musím zde uvést, že jsem za to velice rád – probíhá
bohatá spolupráce, jsme ve vzájemném kontaktu prakticky
celoročně, vzájemně se navštěvují nejen školy, bohatou spolupráci má rovněž naše Základní umělecká škola se hudebním spolkem Musikverein, rozmanitá je rovněž vzájemná
spolupráce v oblasti kultury, spolupráce se také dobře začala rozvíjet mezi hasičskými sbory. V těchto vzájemných kontaktech vidím pouze pozitiva, poděkování patří především
panu starostovi Frösemu, který stejně jako já naše vzájemné kontakty velmi nejen podporuje, ale i iniciuje, stejně tak
paní Ryssel, která ve spolupráci především s našimi školami
všechny akce připravuje a organizuje.
 S velikou radostí mohu ve své další informaci sdělit radostnou zprávu, že úspěšně pokračuje generální oprava varhan v našem kostele, již hraje první rejstřík, a pokud půjde
vše dobře, tak se dočkáme prvního koncertu u příležitosti
111. výročí posvěcení našeho kostela, které oslavíme dne
22. září tohoto roku. Už se všichni těšíme.
 Vážení občané, dovolte mi, abych Vás v závěru svého
příspěvku jako tradičně pozval na naše kulturní akce, které jsou pro následující čtyři týdny připraveny: především
se jedná o mezinárodní porcelánovou výstavu s názvem
Porcelánové reflexe, jejíž vernisáž proběhne 13. června
v Domě porcelánu s modrou krví, na poslední červnový
víkend je připravena Tradiční mstišovská pouť se všemi
atrakcemi, které ke správné pouti patří, stejně tak je připraven bohatý kulturní program a můžeme si jen přát, aby
nás nezklamalo počasí a pouť splnila všechna očekávání
především těch nejmladších. Rád zvu dubské děti s jejich doprovodem na první prázdninový výlet do parku Mirakulum, který
nabízí bezpočet nejrůznějších atrakcí a rozmanitých aktivit.
 V úplném závěru přeji, abyste červnové dny prožili v dobrém zdraví a spokojenosti, až se prostřednictvím
mého příspěvku setkáme příště, léto a prázdniny již budou
v plném proudu, proto přeji všem žákům a studentům pěkné
prázdniny, které si po celoročním plnění školních povinností
jistě zaslouží, jejich učitelům a vychovatelům rovněž, a to
s poděkováním za jejich celoroční pedagogicko-výchovnou
práci. Mé poděkování rovněž patří Vám všem, kteří se ve
svém volném čase věnujete práci s dětmi a mládeží zejména
v oblasti sportu a při nejrůznějších volnočasových aktivitách. Všem Vám, kteří již v tomto měsíci či na začátku července odjíždíte na dovolenou, přeji šťastnou cestu a abyste
dny zaslouženého volna prožili s Vašimi blízkými v dobré
pohodě a spokojenosti a se všemi se těším s přáním všeho
dobrého na shledanou v červencovém vydání Dubského
zpravodaje.
Ing. Petr Pípal, starosta

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
RM na své schůzi dne 4. dubna mj. projednala:
 Usnesení 1125/42/2017: RM po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č.15/2017 ve výši
4,32 tis. Kč – finanční příspěvek pro ZUŠ Dubí
na úhradu účastnického poplatku dvou žákyň
ZUŠ Dubí k realizaci mezinárodního projektu
„ensemble interregio“, vč. změny závazných ukazatelů. (Oba koncerty proběhly ve dnech 6. května
v kostele Panny Marie v Dubí a 7. května v Lukaskirche v Drážďanech – pozn.red.)
 Usnesení č. 1126/42/2017: RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2017
ve výši 11 tis. Kč. – finanční příspěvek pro
ZŠ Dubí 2 na dopravu autobusem, který poveze
žákyně školy na dvoudenní republikové finále
ČR ve florbale, vč. změny závazných ukazatelů.
 Usnesení č. 1127/42/2017: RM po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2017 ve výši
5,5 tis. Kč – finanční příspěvek pro ZŠ Dubí 1 na dopravu autobusem pro florbalové družstvo děvčat
do Prahy a zpět, vč. změny závazných ukazatelů.
 Usnesení č. 1128/42/2017: RM po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2017 ve výši
76,59 tis. Kč – navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický
odbor – zasíťování pozemků ve Mstišově.
 Usnesení č. 1129/42/2017: RM po projednání schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Dubí/MKZ na dopravu Arkádie o. p. s.

do Harkány (Maďarsko), a to výši 5 tis. Kč.
 Usnesení č. 1130/42/2017: RM po projednání schvaluje propůjčení nebytových prostor v objektu MKZ – Lidový dům v termínu od 20. 7. 2017
do 30. 7. 2017, sdružení Aktivní rodina, z. s. Objekt
bude propůjčen na základě smlouvy bezplatně. (Proběhne zde soustředění zaměřené na práci
s textem a na nacvičení divadelní hry; toto soustředění Aktivní rodina z. s. v našem městě probíhá pravidelně již od r. 2013 a je vždy zakončeno představením pro veřejnost; podrobnější informace vč. data
divadelního představení přinese červencové vydání
Dubského zpravodaje – pozn. red.)
 Usnesení č. 1131/42/2017: RM po projednání povoluje výjimku z nejvyššího počtu dětí
ve třídách MŠ pro školní rok 2017/2018 těmto
MŠ: a/ MŠ Cibuláček do počtu 28 dětí na třídu;
b/ MŠ U Křemílka do počtu 26 dětí na třídu;
c / 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. 1132/42/2017: RM po projednání bere na vědomí termín a místo pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro
školní rok 2017/2018 v MŠ Cibuláček, MŠ Dubánek, MŠ U Křemílka, MŠ Mstišov. (Zápisy proběhly
dne 4. května t. r. – pozn. red.)

ÚPRAVA OTEVÍRACÍ DOBY MěÚ DUBÍ

ŽIVOTNÍ JUBILEUM

Od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017, tj. po dobu letních prázdnin,
dochází k úpravě otevírací doby Městského úřadu
Dubí – informačního střediska, které bude každý
dý
pátek otevřeno pro veřejnost do 11:30 hod.
Provoz informačního střediska MěÚ /platby,
ověřování, podatelna/:
Pondělí 8.00 - 11.30
12.30 - 17.00
Úterý
8.00 - 11.30
12.30 - 14.30
Středa
8.00 - 11.30
12.30 - 17.00
Čtvrtek 8.00 - 11.30
12.30 - 14.30
Pátek
8.00 - 11.30
--Úřední hodiny Městského úřadu pro veřejnost::
Pondělí 8.00 - 11.30
12.30 - 17.00
Středa
8.00 - 11.30
12.30 - 17.00
Ing. Jan Pšenička, Odbor vnitřních věcí, Město Dubí
bí

MĚSTSKÁ POLICIE DUBÍ
V nočních hodinách byl spatřen operátorem kamerového systému muž, který přijel na
parkoviště v Pozorce, když z vozidla vystoupil,l,
bylo z jeho pohybů patrné, že je pod vlivem alkolko
holu či jiné návykové látky. Z vozidla vystoupili i další
spolujezdci. Řidič znovu usedl za volant a jel po ulici
Střední. To již operátor na místo vyslal hlídku městské
policie. Řidič strážníkům předložil občanský průkaz, ale
řidičský průkaz odmítl předložit, protože prý není řidič.
Strážníci ho vyzvali k provedení orientační dechové
zkoušky, kterou odmítl s vysvětlením, že ho před chvílí
kontrolovali dopravní policisté a ti mu již orientační dechovou zkoušku prováděli. Při komunikaci z něho byl
cítit alkohol. Muž uzamkl vozidlo a šel do svého bydliště. Řidiči ve správním řízení, kam bude spolu s oznámením o podezření ze spáchání přestupku postoupen
i záznam z kamerového systému, hrozí za odmítnutí
orientační dechové zkoušky pokuta v maximální výši
a zákaz řízení motorových vozidel.
Operátorka kamerového systému vyslala hlídku
městské policie na dětské hřiště v ulici Tovární, kde
v altánku seděl muž, který tam kouřil. Při vstupu na
hřiště je všude označení upozorňující na zákaz kouření.
Cedule byly nainstalovány i do altánku. Dětské hřiště je
určeno pro děti. Prostor hřiště je monitorován kame-

 Usnesení č. 1133/42/2017: RM po projednání souhlasí: 1/ s pořízením digestoří do
školní kuchyně ZŠ Dubí 1 v celkové částce
Kč 81 902,00; 2/ se změnou závazného ukazatele 2017 v odst. B) bodě 4. „Dotace na investice“
ZŠ Dubí 1 ve smyslu povolení dotací na investice;
3/ souhlasí s tím, aby ZŠ Dubí 1 část svého rezervního fondu ve výši Kč 82 000,00 použila k posílení
svého fondu investic.
 Usnesení č. 1134/42/2017: RM po projednání
souhlasí s pořízením dataprojektoru v celkové částce Kč 37 558,00 z rezervního fondu ZŠ Dubí 2.
 Usnesení č. 1136/42/2017: RM po projednání souhlasí, aby firma SPRINT Horka nad
Moravou užila znak města Dubí na pohlednice
s motivy Ústeckého kraje.
 Usnesení č. 1137/42/2017: RM po projednání
souhlasí s výměnou oken u objektu sauny ve sportovním areálu v Dubí 2, Sportovní ul. 200 s tím, že
náklady spojené s celou výměnou ponese SK Dubí z. s.
 Usnesení č. 1138/42/2017: RM po projednání
schvaluje výběr zhotovitele na akci „Opravy výtluků na místních komunikacích ve městě Dubí v roce
2017“, a to firmu Marius Pedersen, a. s. Teplice.
 Usnesení č. 1139/42/2017: RM po projednání
souhlasí se zasíťováním pozemků p. p. 365/1, 365/2,
365/6 k. ú. Mstišov vč. zpracování projektové dokumentace, kterou provede firma PS Projekty spol. s r. o.,
a to za cenu Kč 63 300,00 bez DPH.
(šl)

Dne 18. června se dožívá významného životního jubilea, 85 let, pan Ing. Vladimír Feix, který je nositelem
titulu „Čestný občan města Dubí“.
Naše město mělo to velké štěstí,
štěs když v roce 1947 nastoupil do tehdejší Blochovky do učení v oboru
keramik – modelář
mo
tehdy 15 letý chlapec Vladimír Feix. Zřejmě ani on tehdy netušil, že svůj profesní život plně zasvětí – jak se tehdy důvěrně říkalo – dubské
Blochovce a že Dubí se mu stane domovem. Je jen stěží uvěřitelné, že v letošním
roce p
pan Ing.
Ing
g Vladimír Feix v plné síle pracuje v tomto oboru celých 70 let, stojí v čele
akciov
akciové společnosti Český porcelán, jejíž výrobky míří prakticky do celého světa
a dě
dělají vynikající jméno nejen této firmě, ale rovněž našemu městu a v neposled
slední řadě i celé naší zemi. I já jsem měl to štěstí, že již před více než 10 lety
osu
osud tomu chtěl, že jsem se s tímto vynikajícím odborníkem, ale hlavně též
če
čestným a charakterním člověkem setkal, že s ním mohu spolupracovat
a že nás rovněž spojuje pěkné přátelství. Pokud se ohlédneme za prakticky celoživotní profesní i osobní dráhou pana Ing. Vladimíra Feixe, tak
mu za jeho práci můžeme jen poděkovat a do dalších let mu popřát
především dobré zdraví, ale vyslovit rovněž přání, aby ho neopouštěl
jeho optimismus, nadšení a um pro další, další a další roky v „dubské porcelánce“, které svým entuziasmem a lidským přístupem dal
vynikající jméno.
Ing. Petr Pípal, starosta
• Střední 154, 417 03 Dubí • Telefon + Fax: 417 571 637, Tel.: 417 571 200

rovým systémem, aby nedocházelo k ničení
herních prvků a k nepořádku, což je docela
častým
jevem. Muži byla na místě udělena
č
pokuta.
pok
po
Ve večerních hodinách spatřil operátor kamerového
systému na zastávce MHD ležet na zemi muže, který
se snažil vstát a vždy, když se mu to podařilo, tak zase
upadl. Než na místo dojela přivolaná hlídka městské
policie, tak se při pádu na zem udeřil hlavou o obrubník vedle silnice. Strážníci poskytli zraněnému první
pomoc a vyčkali do příjezdu záchranné služby. Muž byl
pravděpodobně pod vlivem návykových látek a silně
agresivní. Muž z Duchcova byl převezen záchrannou
službou do nemocnice na ošetření za asistence strážníků, aby cestou nedošlo k napadení zdravotnického
personálu záchranné služby.
Žena z Mikulova oznámila, že se nemůže spojit se
svou příbuznou z Dubí, která jí nezvedá telefon. Oznamovatelka měla podezření, že se jí něco stalo. Když
hlídka přijela na místo, oznamovatelka již byla u dveří
bytu v panelovém domě, kde žena bydlí. Přes dveře
bylo slyšet volání o pomoc. Žena sdělila strážníkům
přes dveře, že spadla z postele a nemůže vstát. Protože
žena nebyla v přímém ohrožení života a nehrozilo nebezpečí z prodlení, strážníci na místo přivolali hasičský

záchranný sbor, který je vybavený prostředky na otevírání dveří, aby zbytečně nedošlo k jejich nevratnému
poškození. Hasiči byt otevřeli bez poškození a ženu si
převzala přivolaná záchranná služba .
Žena z Dubí oznámila, že do Mstišova přijela skupina cizinců a nabízí lidem výměnu okapů. Na místo
okamžitě vyjela hlídka městské policie, ale cizince
již nezastihla. Strážníci projeli okolí, ale bezvýsledně.
S největší pravděpodobností se jednalo o Rumuny,
kteří tyto práce po České republice nabízí. Když narazí
na staršího důvěřivého občana, tak cenu služby, kterou
nabízí, několikanásobně předraží nebo získají od důvěřivého občana zálohu a poté se již neukáží. Pokud
bude někdo nabízet podobné služby či jiné podobné
práce u nemovitostí, doporučuji všem občanům Dubí,
aby ihned kontaktovali městskou policii na tísňové lince 156, která nabízené služby prověří a zjistí totožnost
osob a legálnost jejich nabídky.
Asistenti prevence kriminality oznámili, že se po
Dubí pohybuje muž, který utekl z nemocnice, kde
se léčí s nakažlivým syfilisem. Strážníci se telefonicky spojili s nemocnicí, kde doposud nezjistili, že muž
z nemocnice utekl. Zadržený muž byl převezen zpět do
nemocnice, aby dokončil léčbu této nakažlivé choroby.
Tomáš Pykal, velitel MP Dubí
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červen 2017
LINKA 398 – JEDNODUŠŠÍ DOPRAVA MEZI SOUSEDY
Od 1. května 2017 platí na přeshraniční regionální autobusové lince 398
Teplice – Altenberg/Krušné hory a dále do Drážďan mezi systémy dopravy Ústeckého kraje (DÚK) a Dopravního svazu Horní Polabí (VerkehrsverbundOberelbe; VVO)
poprvé nový přechodový tarif.
Reforma tarifu mezi oběma dopravními systémy rozšiřuje dosavadní platnost jízdenek pro tuto linku a zlepšuje tarifní nabídku. Nyní bude možné
zakoupit si mezi Teplicemi a Dubím-Cínovcem i jízdenku do všech cílů spádového území VVO. Cestující z Čech tak mohou v rámci územní a časové
platnosti jízdenky příjemně objevovat i krásy Východního Krušnohoří. Pro jednodenní výlet do Svazku obcí Bannewitz, který je partnerem města Dubí,
nebo do saského hlavního města Drážďany se všemi jeho pozoruhodnostmi, jako je Semperova opera, kostel Frauenkirche, Zwinger, Knížecí průvod
(Fürstenzug) a mnoho dalšího, je atraktivní nabídkou jízdenka Labe-Elbe za Kč 250,00 pro jednu osobu nebo Kč 550,00 pro skupinu do 5 osob. V tarifech
přeshraniční autobusové dopravy zůstanou i nadále časové jízdenky na 7 dní (týdenní) a 30 dní (měsíční). Ty mohou být v integrovaném území mezi
Teplicemi a Drážďany zajímavé například pro pendlery. V Euroregionu Elbe-Labe/Labe-Elbe tak bude učiněn další krok ke srůstání sousedních oblastí.
V autobusech přeshraniční regionální linky 398 se nyní dají zakoupit i jízdenky ze sortimentu DÚK Ústeckého kraje a systému integrované dopravy
VVO. Přeshraniční regionální autobusová linka 398 Drážďany - Teplice zahájila provoz 26. září 1994. Zájem obyvatel z obou regionů od té doby neustále
narůstal, takže linka dnes poskytuje 7 denních spojů ve dvouhodinovém taktu v každém směru.
Všechny informace k nové nabídce, umožňující dobré nalezení cíle a pohodlné cestování, naleznete na internetových stránkách www.rvd.de a www.vvo-online.de.
Volker Weidemann, tiskový mluvčí, Regionalverkehr Dresden GmbH

INFORMACE VLASTNÍKŮM NEMOVITOSTÍ
Městský úřad Dubí vyzývá všechny vlastníky nemovitostí na území města, kteří nemají svou nemovitost označenou, aby tento nedostatek napravili a nemovitost označili číslem, které jim bylo úřadem přiděleno. V případě jakýchkoliv nejasností se mohou vlastníci nemovitostí obracet přímo na odbor vnitřních věcí
Městského úřadu Dubí, kde se jim úředníci budou snažit vyjít vstříc. V případě dotazů či nejasností lze využít i tohoto telefonního čísla: 417 554 613
Na mnoha místech a stavebních objektech označení chybí, přestože bylo majiteli nemovitosti přiděleno, v jiných případech bývá nečitelné. To může
způsobovat v kritických situacích velké problémy v orientaci hasičům, záchranářům, policistům, ale i poštovním doručovatelům, či návštěvníkům.
Cílem je, aby byly označeny všechny nemovitosti ve městě, tedy objekty určené k trvalému i rekreačnímu účelu či komerční budovy.
Tuto problematiku řeší platná vyhláška ministerstva vnitra číslo 326/2000 Sb., která říká, že každá budova se označí pouze jedním číslem popisným
a orientačním. Dále stanoví, že popisná, evidenční a orientační čísla se barevně od sebe liší a umisťují se tak, aby byla dobře viditelná. Čísla orientační
se navíc umisťují vždy pod tabulku s číslem popisným.
Město Dubí nemá vyhlášku, která by striktně ukládala vzhled tabulky s číslem popisným. Tabulka s číslem popisným měla historicky červený podklad
s bílými arabskými číslicemi. V případě, že majitel nemovitosti zvolí jiný tvar čísla popisného, nelze mu nic vytýkat, všem nám jde jen o to, aby nemovitost byla číslem popisným řádně označena. Pokud však jde o číslo orientační, které slouží zejména záchranným složkám ve městě, tak tabulka by měla
mít modrý podklad s bílými arabskými čísly.
Označení ulic a veřejných prostranství ve městě
Často se stává, že po úpravě fasády nemovitosti vlastník zapomene vrátit na svůj dům tabulku s označením názvu ulice. Dle §30 zákona o obcích
provede označení ulic a jiných veřejných prostranství na svůj náklad obec. Vlastník nemovitosti je však povinen strpět bezúplatné připevnění tabulky
s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti.
Od června tohoto roku začínáme evidovat všechny nedostatky a rozpory, na které při pravidelných pochůzkách městem narazíme. Městský úřad
Dubí – odbor vnitřních věcí bude pak kontaktovat majitele neoznačených budov s informací, že jejich nemovitost není řádně označena. Úřad hodlá jít
cestou ověření skutečného stavu a ve spolupráci s majiteli nemovitostí docílit správného označení, a tím celkově zlepšit orientaci nejen pro občany,
ale i pro návštěvníky města, ale především pro hasiče, záchranáře a policisty.
Ing. Jan Pšenička, odbor vnitřních věcí, Město Dubí

PODMÍNKY PRO KONÁNÍ VENKOVNÍCH SŇATEČNÝCH OBŘADŮ
1) Venkovní sňatečný obřad může být vykonán po předchozí domluvě s matrikářkou
MěÚ Dubí, a to na základě písemné žádosti a po uhrazení správního poplatku.
2) Venkovní sňatečné obřady lze provádět v období květen – září daného
roku a za předpokladu, že venkovní teplota neklesne pod 15 stupňů Celsia.
3) Při nepříznivém počasí za deště, větru, v mlze pouze v případě,
že budou zajištěny vhodné podmínky nebo případně vhodný vnitřní
prostor k vykonání důstojného sňatečného obřadu.
4) Toto nařízení platí v celém správním obvodu matričního úřadu Dubí.
5) Tyto podmínky jsou platné od 1. 2. 2017.
Mgr. Radek Kindl, tajemník Městského úřadu

PROVOZNÍ DOBA MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN
Budova MKZ včetně tělocvičny bude z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřena
od 10. července do 6. srpna 2017.
(mkz)
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ZÁPIS DO MĚSTSKÉ KRONIKY
Dne 6. června projednala a schválila na své
sschůzi Rada města Dubí koncept zápisu kroniky za
rok 2016. Zápis ručně přepíše paní kronikářka Soňa
ro
Kosová v průběhu měsíce července. Všichni zájemci
K
se budou moci seznámit s obsahem zápisu za loňský
rok od srpna v Městské knihovně Dubí, a to po předro
chozí domluvě s paní knihovnicí.
Redakční rada
ch

Z PARTNERSKÉHO MĚSTA…
V sobotu 13. května jsem se společně s panem starostou zúčastnil Dne pro Evropu,
a to v našem partnerském městě, v durynském Arnstadtu. Po celý den byl připraven
zajímavý program složený z diskusních příspěvků, hudebních vstupů a tanečních vystoupení. Diskutována byla nejrůznější témata, která jsou aktuální pro dnešní Evropu,
stejně tak některé příspěvky byly směrovány k evropské budoucnosti.
V úvodu vystoupil pan starosta Alexander Dill, který přivítal všechny přítomné a pozdravil hosty, kterým posléze předal slovo. Byla to paní Dr. Babette Winter, státní tajemnice pro kulturu a evropské záležitosti, a paní Petra Enders, zemská radní Ilm-Kreis.
V časných odpoledních hodinách se svou zdravicí vystoupil rovněž starosta města
Dubí, pan Ing. Petr Pípal, který zároveň představil naše město. U jednotlivých tematicky řazených stánků bylo možno se seznámit s nejrůznějšími materiály týkající se dnešní
Evropské unie, a to v pohledech společenských, politických, ekonomických i kulturních, děti absolvovaly znalostní kvíz o Evropě. I jednotlivé hudební vstupy byly evropsky motivovány, a to formou hudební cesty jednotlivými evropskými státy. Příjemnou
atmosféru celého dne narušilo v odpoledních hodinách jen několik dešťových přeháněk, které se nad touto částí Durynska vytvořily.
Jiří Šiller

INFORMACE PRO OBČANY
Již čtvrtým rokem působí v našem městě terénní pracovník, na kterého Město Dubí i v tomto roce získalo dotaci v rámci projektu, který byl realizován
za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.
Těžištěm terénní práce je přímá práce s klientem. To znamená, že terénní pracovník vyhledává potenciální účastníky projektu v jejich přirozeném
prostředí. Tento způsob práce umožňuje kontakt s lidmi, kteří z různých důvodů sami institucionální pomoc nevyhledávají, případně zpočátku i odmítají. Terénní pracovník mimo to i nadále velmi úzce spolupracuje se základními školami, kde zastává funkci prostředníka v komunikaci mezi rodiči
a základní školou. Nabídnout vám může i základní sociální poradenství, pomoc při řešení osobních záležitostí (sepsání žádostí, různé korespondence
apod.), může být pro vás též poradcem a prostředníkem při vyřizování nejrůznějších záležitostí na úřadech a při komunikaci s různými institucemi.
I v tomto roce na zmíněné pracovní pozici působí slečna Veronika Tesárková, která je vám k dispozici každý pracovní den v kanceláři v Dubí - Pozorce,
jež se nachází v přízemí budovy Základní školy Dubí 1 na adrese Střední 120. Vzhledem k velmi časté práci v terénu je vhodnější si s terénní pracovnicí
předem domluvit schůzku na telefonním čísle 776 591 773, nebo prostřednictvím e-mailu: tesarkova@mesto-dubi.cz. Veronika Lipertová, vedoucí OŠ

DOBRÁ RODINA
Slyšeli jste už o pěstounské péči? Nebo vás už dokonce někde v koutku napadlo,
jestli by náhradní rodičovství nebyla cesta právě pro vás? Pokud máte rádi děti,
umíte to s nimi a máte ve svém srdci ještě jedno místo, možná byste opravdu byli
skvělými náhradními rodiči! V českých ústavech vyrůstá bez mámy a táty 9 tisíc dětí
a všechny potřebují někoho, kdo je bude mít rád.
Na neformálním setkání Moderní pěstounství můžete 14. června 2017 od 15:00 do
18:00 hodin o náhradní rodinné péči zjistit víc. Setkání pořádá obecně prospěšná společnost Dobrá rodina a konat se bude v její teplické pobočce na adrese
Novoveská 3107.
Na Moderním pěstounství se setkávají ti, jež uvažují nad dlouhodobou pěstounskou péčí, pěstounskou péčí na přechodnou dobu, hostitelskou péčí,
osvojením či jen nad dobrovolnickou činností nebo jinou formou pomoci. Na setkání je možné položit jakékoliv otázky, vyjádřit upřímně své obavy.
Účastníci dostanou kvalifikovanou a praxí podloženou odpověď zkušených
lektorek a také pěstounů, kteří se přijdou podělit o své osobní zkušenosti.
Vzít si do péče dítě je velkým životním krokem. Dobrá rodina vám ráda
pomůže k zodpovědnému rozhodnutí. Setkání stojí 100 korun a pokrývá
výhradně výdaje spojené s jeho konáním. Na setkání je nutné se předem přihlásit na adrese akce.dobrarodina.cz/moderni-pestounstvi nebo u koordinátorky
Lenky Ryskové: +420 778 499 119.
Děti v ústavech mají hračky, okolo sebe hodné tety, kde spát i co jíst. Přesto jim ale
chybí to nejdůležitější – máma a táta. Přijďte se s Dobrou rodinou poradit, jestli
byste těmto dětem nemohli pomoci právě vy.
Julie Kochová, Dobrá rodina, o. p. s.
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VÝLET ZA POZNÁNÍM
Ve středu 17. května uspořádalo Městské kulturní zařízení letošní první výlet pro seniory za
poznáním, a to na zámek Frýdlant, který je jedním z nejnavštěvovanějších historických objektů
v České republice.
Tento komplex skládající se ze středověkého hradu a renesančního zámku stojícím na mohutné čedičové skále nad řekou Smědá v Jizerských horách patří k nejvýznamnějším památkovým
celkům v Česku. Prohlídka začala v kapli zasvěcené sv. Anně, dále jsme prošli celým zámkem
s hostinskými pokoji včetně dámských a pánských pokojů a reprezentačních salonů, ale i funkční kuchyní. Všechny prostory jsou vybaveny původním nábytkem, obrazy, porcelánem a dalšími
doplňky. Průvodci, kteří nám poskytli veškeré informace o historii a odpovídali na zvídavé otázky,
závěrem sklidili potlesk. Po celý den všech sedmdesát účastníků provázelo krásné počasí a zůstal čas i na
oběd či prohlídku města. Jízda dobře vybaveným a pohodlným autobusem v obou směrech byla
velmi příjemná a mnozí už se těší na další plánované výlety.
Anna Gürtlerová, MKZ

BESEDA SE SPISOVATELEM
Středeční podvečer 3. května v Domě porcelánu s modrou krví nám svou návštěvou zpříjemnil
Vlastimil Vondruška. Přestože má svůj pracovní diář plný a přednášky domlouvá na dva roky předem,
udělal si čas přijet do Dubí a strávit zde dvě hodiny s nadšenými čtenáři. Návštěvníci z řad autorových
fanoušků zaplnili celý přednáškový sál a užili si vyprávění o životě i díle Vlastimila Vondrušky, které
vedl velmi přátelskou a veselou formou. Mnozí uvítali možnost společně se vyfotografovat a nechali
si podepsat svou oblíbenou knihu. Návštěva tohoto známého českého spisovatele a historika, autora
především historických detektivních příběhů, kterých napsal již velmi mnoho, nás všechny potěšila.
V roce 2013 se stal Vlastimil Vondruška nejpůjčovanějším autorem v českých knihovnách. Nejinak je
tomu i v naší dubské knihovně, kde si čtenáři mohou vybrat z 55 Vondruškových titulů. Vzhledem
k velkému zájmu o akce tohoto typu vám i v příštím roce rádi připravíme další besedu s nějakým ze
zajímavých autorů, o které budete včas informování. Těšíme se na vás.
MIC Dubí ve spolupráci s Městskou knihovnou Dubí, www.infocentrum-dubi.cz

ČARODĚJNICKÝ REJ V SENIORCENTRU POHODA
V Seniorcentru Pohoda se dne
3. května uskutečnil rej čarodějnic.
Zaměstnankyně Seniorcentra se
převlékly do masek čarodějnic
a společně s uživateli strávily příjemné odpoledne při opékání klobásek.
Uživatelé si také pochutnali na dobrém pití a domácím zákusku. Všichni přítomní se pobavili, zasmáli se
i zatančili. Společné odpoledne
mělo velký úspěch. Ostatní krásné květnové dny uživatelé tráví
posezením na terase Seniorcentra
a čerpáním energie a vitaminu D ze
sluníčka.
Bc. Tereza Nétková Dis.,
Seniorcentrum Pohoda
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POZVÁNKA NA MEZINÁRODNÍ VÝSTAVU PORCELÁNU 13. 6. - 13. 7. 2017
Město Dubí Vás srdečně zve do Domu porcelánu s modrou krví na slavnostní zahájení
výstavy Porcelánové reflexe, které se uskuteční v úterý 13. června v 17:30 hodin. Projekt
mezinárodní putovní výstavy porcelánového designu Porcelánové reflexe vznikl v roce
2016 na popud belgické kurátorky a výtvarnice Patty Wouters. Ta oslovila téměř dvacet
světových designérů porcelánu a sochařů, z jejichž děl vytvořila prestižní výběr, který
od října 2016 putuje po několika vlámských kulturních centrech a evropských galeriích.
Ve výběru vystavujících osobností se Patty Wouters zaměřila na rozličné formy pojetí
a zpracování porcelánu, zaměřené jak na tradiční techniky a tvarosloví, tak na pestrou
škálu sochařských a konceptuálních projevů. Jednotícím prvkem celého projektu
se ale stalo zásadní východisko společné
všem osloveným umělcům, a to je práce
s nádobou a její volné transformace. Putovní výstava ale záhy dostala další rozměr. Vedl k myšlence přizvání studentů
z různých holandských a belgických výtvarných akademií. Záměrem bylo vyzvat
tyto studenty, aby vytvořili práci z porcelánu inspirovanou tvorbou jednoho (nebo
vícero) vystavených profesionálních umělců
pracujících s tímto médiem a konfrontovat
je v rámci tohoto výstavního projektu. Přizvaní studenti tak vytvořili vlastní reflexe
díla renomovaných autorů a dostali možnost polemizovat s konkrétními přístupy.
Hlavním jmenovatelem zůstává nádoba,
tedy základní produkt keramické tvorby.
Město Dubí se rozhodlo do projektu
mezinárodní putovní výstavy Porcelánové reflexe zapojit po strategickém připojení do nově založené Asociace českých
keramických měst, která byla ustanovena
v Kunštátě v srpnu 2016 a do níž se město
Dubí zapojilo jako jedno ze zakladatelských měst. Výstava a související doprovodný program formou série prezentací vystavujících umělců se koná ve
spolupráci s Ateliérem designu keramiky Fakulty umění a designu UJEP a se společností Český porcelán, a.s. Termín konání výstavy byl zvolen záměrně
v době konání čtrnáctého ročníku Mezinárodního hrnkového sympozia společnosti Český porcelán, a.s. v Dubí, jehož se tři z celkem dvaceti vystavujících umělců zúčastní (Paula Bastiaansen, Willy Van Bussel a Mami Kato). Záštitu nad výstavou převzalo Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze. Výstavu
si v Domě porcelánu s modrou krví můžete prohlédnout až do 13. července 2017. Těšíme se na Vaši návštěvu.
MIC Dubí, www.infocentrum-dubi.cz

HEUHOJ-CAMP 2017 HLEDÁ ÚČASTNÍKY...
Telnice (CZ)/ Bielatal u Altenbergu (DE)
8. - 16. července 2017
Kosení a hrabání sena na prosluněných krušnohorských loukách, poznání historie regionu i německých sousedů, dobré jídlo a zábava – to je náplň
česko-německého workcampu ve Východních Krušných horách! HeuHoj-Camp je otevřen každému
(17+), kdo je rád v přírodě, šlape do pedálů kola
a chce se aktivně podílet na česko-německé spolupráci v Krušných horách. Jazykové znalosti nepředstavují
žádnou podmínku účasti – ruce, nohy, otevřenost
a tlumočník zajistí, že si budeme dobře rozumět!
Čekají nás 4 dny práce na českých a německých květnatých loukách – budeme
kosit louky, hrabat a obracet seno, prořezávat kamenné snosy, a to ve třech
dnech, kdy se seznámíme s příběhem a současností regionu. Čekají na nás také
zajímavé výlety a diskuze (např. s Petrem Mikšíčkem).
Na HeuHoj-Camp je možné se přihlásit pomocí online formuláře na
webové stránce www.heuhoj.de. Více informací lze najít na webu nebo na
facebook.com/heuhoj.
HeuHoj-Camp organizují spolky Grüne Liga Osterzgebirge e.V. & Antikomplex
z.s. Akci finančně podporuje Česko-německý fond budoucnosti, Landesdirektion
Sachsen, Město Dubí a sponzoři. Jitka Pollakis, organizátorka (heuhoj@gmail.com)

PROVOZ KNIHOVNY BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN
Vážení čtenáři,
od 3. července do 14. července
a
od 14. srpna do 18. srpna
bude knihovna z důvodu čerpání dovolené uzavřena.
H. Paurová,knihovnice
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA V DUBÍ
Dubská kulturní olympiáda 2017

0. kategorie:

Ve čtvrtek 27. dubna se v koncertním sále Základní umělecké ško- 1. Jandejsková Kateřina
D1 255
ly v Dubí konalo slavnostní vyhlášení výsledků 21. ročníku Dubské 2. Ševčíková Kateřina
D1 252
kulturní olympiády. Všem oceněným předal diplomy a drobné dárky Čestné u.: Konrád Adam
D2 239
starosta města Dubí, pan Ing. Petr Pípal společně s paní ředitelkou
ZUŠ Dubí Evou Valtovou a paní ředitelkou ZŠ Dubí 2 Mgr. Soňou
Kosovou. V závěru slavnostního odpoledne se mladí umělci představili všem hostům ve svých oborech. V úplném závěru pan starosta
všem poděkoval a popřál hodně zdaru v další umělecké činnosti
a mnoho tvůrčí kreativity a dobrých nápadů.
Vítězka literárně-dramatického oboru: Šlapáková Blanka D2
Vítězky hudebního oboru: Bláhová Marie + Rudová Sára
+ Ho Hoang Minh Anh D2
Vítězky tanečního oboru: Hlavatá Dominika D1
+ Hrubešová Ema ZUŠ + Rutschová Ivana D2
Vítězové výtvarného oboru: Hessová K. D2
+ Hrubeš Matěj G. J.A.K. + Blanka Šlapáková D2
Zvláštní cena poroty za mimořádný výkon ve výrazovém tanci:
V. Adamec G JAK
Absolutní vítězka: Hadrabová Andrea ze ZŠ Dubí 1 - 290 bodů
Andrea Hadrabová
Eva Valtová, ředitelka ZUŠ

1. kategorie:
1.Rutschová Ivana
2.Semerádová Barbora
3.Linhartová Zuzana

D2
D1
D2

2. kategorie:
1. Hadrabová Andrea
2. Hrubešová Ema
2. Šlapáková Blanka
Čestné u.: Hessová Kateřina

3. kategorie:
1. Rytychová Karolína
2. Báhová Marie
3. Rudová Sára
4. kategorie:
1. Hlavatá Dominika
2. Hrubeš Matěj
3. Horáčková Zuzana

D1
ZUŠ
D2
D2

284
267
260
290
284
283
270

G JAK 258
D2
248
D2
242
D2 264
G JAK 253
ZUŠ 248

Čestné u.: Ho Hoang Minh Anh D2

240

Mezinárodní mládežnický orchestr v Dubí

V našem družebním městě Bannewitz působí společnost Musikverein, která již několik let spolupracuje se ZUŠ
Dubí. Kromě společných koncertů komornějšího zaměření, společných výstav a vzájemných návštěv či výletů se
podílíme na realizaci projektu mezinárodního mládežnického orchestru „ensemble interregio“. Cílem je koncertní
vystoupení tohoto tělesa, které čítá okolo devadesáti členů z Německa, České republiky, Polska a Běloruska.
Ovšem tomu předcházejí hodiny společného nácviku po způsobu symfonických orchestrů, včetně dělených
zkoušek. K tomuto účelu se účastníci sejdou na třídenním víkendovém soustředění v příjemných, většinou
rekreačních lokalitách na německém území. Letos to bylo dokonce v romantickém prostředí na hradě Hohnstein,
kde také absolvovali první koncert formou veřejné generálky. Další víkend se sešli přímo v Bannewitzu a odsud
podnikali výjezdy na koncertní pódia. Letos to bylo už po druhé, kdy tento ansámbl vystoupil i v našem dubském
„benátském“ kostele. Přestože to bylo tentokrát v době tzv. prodlouženého víkendu, a navíc se hrál hokejový
zápas s Běloruskem, přišla slušná návštěva dubských občanů. Další produkcí je pak koncert v kostele Lukaskirche
v Drážďanech a tím se celá akce završí. Do velmi pestrého programu byly zařazeny i skladby Antonína Dvořáka,
ale také některé české filmové melodie. Za velkou pomoc při organizaci koncertu v Dubí já osobně děkuji vedení Města Dubí, Městskému kulturnímu
zařízení. Městskému informačnímu centru, Městské policii Dubí a Jednotce sboru dobrovolných hasičů Dubí za dohled během celé akce a v neposlední
řadě pak Základní škole Dubí 2, a to zejména jejím paním kuchařkám za už osvědčený vynikající guláš. Radě města Dubí také děkujeme za přidělení
příspěvku k úhradě účastnického příspěvku.
Eva Valtová, ředitelka ZUŠ Dubí

Talentové zkoušky a zápis do ZUŠ
Vyučované obory jsou dva: hudební a výtvarný.
Přijímáme žáky od pěti let.
Akce školy: koncerty, zájezdy, výměnné zájezdy do zahraničí, soutěže, výstavy výtvarných prací; program pro děti předškolního věku, pro starší hra
v souborech; hudební divadélko pro mladší žáky; speciální hudební nauka pro pokročilé (dějiny kultury); poznávací výlety.
Nově začínáme s výukou hry na trubku. Vše se o nás dozvíte na www.zusdubi.cz . Dotazy vám rádi zodpovíme na čísle 417 571 797
nebo e-mailem zusdubi@volny.cz. Navštívit nás můžete na adrese: Dlouhá 134, Dubí 2.
Na setkání v ZUŠ se těší Eva Valtová a kolektiv školy

NÁŠ MÁJOVÝ VÝLET
Do Opárna na čtyřdenní výlet jsme vyjeli z teplického nádraží už v pátek 5. května odpoledne. Bylo nás 26. Ubytovali jsme se v chatkách v kempu Jordán a spěchali na večeři.
V sobotu se konal Den s Lesy ČR na hradě Sukoslav v Kostomlatech. Byly tam stánky s výrobou mýdel a výrobou čajů
– vše zdarma. Vyrobili jsme si dárky pro maminky ke Dni matek. Vylezli jsme na věž a opekli si buřta na zpáteční cestu.
Byla náročná, protože bylo vedro a pití došlo. Ten den jsme
ušli 13 kilometrů až do Žalan na vlak a v kempu nás čekala
opět dobrá večeře.
Druhý den jsme začali vydatnou snídaní, sbalili si svačiny
a pití a šlo se na Lovoš. Na vrcholu Lovoše byla nádherná
vyhlídka nejen na Milešovku, ale až na Bezděz. V chatě na
Lovoši jsme si dali bramboračku a po cyklostezce kolem
Labe jsme došli do Žernosek k přístavišti a nechali se převézt
přes řeku na druhý břeh. Na zpáteční cestě jsme prošli vesnicí kolem dětských hřišť až k našemu kempu. Po večeři byl
rituální oheň se šamanem Mírou.
Sváteční pondělí začalo výpravou na hrad Opárno s kontrolami přírodovědné stezky, kterou připravili instruktoři. Po
obědě už se muselo balit a jeli jsme domů. Májový výlet se
vydařil.
Za pionýrskou skupinu Dubí zapsali
Lukáš Ptáček a Kája Baladová
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EVROPSKÉ PENÍZE POMÁHAJÍ BYSTŘICKÉ ŠKOLE
Již od září 2016 jsme zapojeni v projektu Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání – Zlepšování kvality vzdělávání v Základní škole Dubí 2.
Snažíme se o to, aby se naše škola stále zlepšovala ve vzdělávání žáků, podporovala všechny pedagogy ve všech oblastech jejich
nelehké práce. Protože vyučujeme anglický jazyk od 1. třídy, pedagogové cizích jazyků studují a zdokonalují se v kurzech metodických, didaktických
i praktických. Žáci jsou díky projektu doučováni podle zájmu. Všichni učitelé se pravidelně setkávají v týmech, provádějí tandemovou výuku, to znamená, že se v jedné hodině vystřídají dva odborníci. Zvláštní a zajímavou nabídkou u nás ve škole v Dubí 2 jsou deskové hry. Děti, které se přihlásily, si
trénují logické myšlení, úsudek, orientaci v prostoru, paměť i zdravou soutěživost. Kroužek vede učitel Mgr. Jakub Říha s vědomím, že je nutno neustále
sledovat nejnovější trendy i v této problematice. Po velkých zkušenostech s vedením školy začala studovat naše paní ředitelka Soňa Kosová i mentoring, aby se mohla stát odborníkem i v oblastech poradenství s nezkušenými učiteli, v řešení lidských problémů a zvládání stresových a konfliktních
situací na pracovišti i v soukromí. Dvouleté období a finanční částka z Evropské unie ve výši 750 000,- Kč, která je určena pro všechny žáky, učitele
i moderní výuku, určitě posune naši školu dopředu o kousek dál ke spokojenosti všech.
Pedagogický sbor ZŠ Dubí 2

OSLAVA VÝROČÍ MARIE TEREZIE
V týdnu od 15. do 19. května proběhl na Základní škole Dubí 1 "Týden Marie Terezie".
Tato naše velká panovnice, která je známá svými reformami, by oslavila tři sta let od
narození, a to konkrétně 13. května.
Pedagogové se snažili připomenout a rozšířit znalosti žáků a připravili pro ně interaktivní nástěnky s informacemi a úkoly. Každý den se na nástěnce objevila sada otázek,
na které si mohly děti najít odpovědi v učebnicích, nebo právě na jedné z nástěnek.
Poté mohly vhazovat odpovědi do speciální krabice a druhý den bylo vyhodnocení
a nová sada otázek. Takto byli žáci motivováni a účast byla hojná! Však také odměnou
byly sovičky – místní školní maskot a znak, vytištěný na kartičce, za který si děti mohou
při příležitosti nějaké zvláštní akce pořizovat zajímavé věci v takzvaném „sovashopu“.
První den se zúčastnilo méně dětí a docela málo jich správně odpovědělo, v úterý
však nastal boom a sovičku bralo 15 dětí. Tento trend se udržel až do konce týdne, kdy
byl vyvěšen souhrnný test.
Bylo velmi překvapivé, co všechno děti znaly a jak se zapojily.
Těšíme se na další akce ZŠ Dubí!
Bc. Tereza Šmídová, ZŠ Dubí 1

VÝSTAVA BODY THE EXHIBITION
Ve středu 3. května se žáci 8. a 9. třídy vydali do Prahy na velkolepou a nevšední výstavu lidských těl. Děvčata a chlapci tak měli jedinečnou možnost
na celkové ploše 2000 m² za doprovodu vyškolené studentky medicíny nahlédnout do hlubin lidského těla. Žáci si detailně prohlédli kosterní soustavu, svaly, nervovou soustavu, trávicí, dýchací, reprodukční a oběhový systém. Zároveň měli možnost nakouknout pod pokličku vývoje lidského plodu,
kterému byla věnována zvláštní galerie. A nejen to: pro silnější nátury pak byla jedna z částí expozice věnována i onemocněním, která patří do nepříliš
veselé části života nemocných. Exponáty lidských těl byly vystaveny v různých pozicích, aby všem návštěvníkům přiblížily, co se v lidském těle děje
při běžném pohybu, odpočinku či sportu. Na samém konci výstavy si pak žáci mohli pod odborným vedením vyzkoušet na figurínách základy první
pomoci.
Co závěrem dodat? Výstava Body TheExhibition patří mezi světové unikáty a pokud je někdo z vás jen nepatrně malým příznivcem anatomie
lidského těla, myslím, že bude z edukativní výstavy doslova nadšen. Alespoň naši žáci to o sobě mohou tvrdit.
Ing. Martina Blahoutová, ZŠ Dubí 1
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PROJEKTOVÝ DEN "SLAVNÉ EVROPSKÉ OSOBNOSTI"
Dne 26. dubna jsme na naší škole uspořádali projektový den s názvem „Famous Europeans“ tedy „Slavné evropské osobnosti“. V rámci projektu byli
žáci rozděleni do několika různorodých skupin a postupně navštěvovali stanoviště, kde se vždy seznámili se slavnou evropskou osobností. Během
dne se tak žáci ze třetích až osmých tříd setkali například s J. K. Rowlingovou, Marií Terezií, Jaromírem Jágrem, královnou Alžbětou, Václavem Havlem,
ale také například i s Justinem Bieberem, Martinou Sáblíkovou či Albertem Einsteinem. Aby si žáci vyzkoušeli angličtinu v praxi, probíhal celý projekt
v anglickém jazyce. Do příprav celého projektového dne nebyli zapojeni jen vyučující anglického jazyka, ale také vybraní žáci z osmé třídy, kteří si tak
vyzkoušeli roli učitele. Zároveň se do projektu zapojily i dvě rodilé mluvčí – Maria, dobrovolnice působící na naší škole, a Isabell, rovněž dobrovolnice,
jež působí na teplickém gymnáziu.
Mgr. Kristina Illéšová, ZŠ Dubí 1

DEN OCHRANY ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ
V polovině května navštívili žáci druhého stupně ZŠ Dubí 2 Muzeum civilní obrany v Ústí nad Labem.
Muzeum bylo vytvořeno ze starého válečného protileteckého krytu, což dokládá i výstavka dobových
fotografií, které byly pořízeny po bombardování v roce 1945.
Děti se rozdělily do skupin a s průvodci absolvovaly praktické workshopy. Zde si zastřílely kuličkovými
samopaly na cíl, seznámily se s moderní vojenskou technikou, procvičily si první pomoc, zvláště resuscitaci, a poznaly i zásady bezpečného zacházení s chemikáliemi a jak zacházet s ochrannou maskou.
V dalších přednáškách se žáci dozvěděli o historických tradicích naší armády a prodiskutovali, jak se
chovat při nucené evakuaci obyvatelstva v době ohrožení a co si vše zabalit do evakuačního zavazadla. Jako bonus si někteří odvážlivci vyzkoušeli trenažér – gyroskop, na kterém trénují i piloti stíhaček
a kosmonauti. Den byl doslova nabitý novými zážitky.
Mgr. Marie Hůlková, ZŠ Dubí 2

SOUTĚŽE MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ
Ve středu 10. května a v pátek 12. května proběhla dvě kola soutěže mladých zdravotníků. Ve středu soutěžili žáci 1. stupně ze
základních škol z celého okresu. Celkem se zúčastnilo 11 týmů ze základních škol a tým MS ČČK NDP. Děti soutěžily na 8 různých
stanovištích. Na těchto stanovištích prokazovaly nejen své znalosti ošetřování, ale i transportu či dopravního provozu. Na jednom
stanovišti si mohly ověřit i vědomosti o historii Červeného kříže, který celou akci spoluorganizoval. U některých týmů byla znát
nervozita, což se pak bohužel odráželo i ve výsledcích. Na medailových pozicích se umístily týmy ZŠ Novosedlice (3. místo), ZŠ Bílá
cesta (2. místo) a MS ČČK NDP na první pozici. V pátek soutěžily děti 2. stupně. Zde bylo obsazení o jeden tým větší, tedy 13 týmů.
Zde se umístila na prvním místě ZŠ Bílá cesta, na druhém ZŠ Maršovská a na třetím místě ZŠ Proboštov. Jiří Michal, MS ČČK NDP

Dne 10. května proběhla na ZŠ Bílá cesta okresní soutěž mladých zdravotníků. Celkem
12 týmů dětí z prvního stupně se setkalo v klání o postup do krajského kola. Naše družstvo MS ČČK NDP předvádělo už od začátku velmi dobrý výkon a ztrácelo minimum
bodů. Děti prokázaly skvělé znalosti získané na kroužku první pomoci, který pravidelně navštěvují, a náskok na prvním místě již neztratily. Tímto chceme našim zástupcům,
Antonínu Podzemskému, Kateřině Říhové, Janu Eisovi, Richardu Pánkovi a Marii
Tomášové, mockrát poděkovat za předvedené výkony.
Jiří Michal, MS ČČK NDP
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KŘEMÍLCI V PŘÍRODĚ
Dne 8. května vyjelo 14 dětí z naší mateřinky do školy v přírodě. V Jiřetíně pod Jedlovou prožily děti v tématu námořníků 5 krásných
a nezapomenutelných dní, ve kterých si užily spousty legrace a her na čerstvém vzduchu.
Za kolektiv MŠ Michala Bímová

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA
V úterý 11. dubna se naše školka proměnila na tvořivou dílnu, kde se
do kreativní práce výroby velikonoční dekorace pustili rodiče s dětmi. Zatímco ve třídě Ledňáčků jsme vyráběli papírové ovečky, zajíčky
z dřevěných hoblin či skořápky s kuřátky z vlny, ve třídě Sýkorek se
objevily velké papírové slepičky nebo beránci či kuřátka z vlny. Ani ve
třídě Slavíků se nezahálelo, tady se kromě vlny ještě pracovalo s barevnými papíry či slaným těstem. Zatímco rodiče tvořili kuřátka, slepičky
či skládali motýlky, děti zdatně válely a modelovaly ze slaného barevného těsta vajíčka, motýlky, zajíčky nebo kytičky. V celé školce vládla
jako vždy prima nálada a úterní jarní zastavení ve velikonočním shonu
se jistě všem líbilo.
Kateřina Kazdová, MŠ Cibuláček

HLEDÁNÍ INDIÁNSKÉHO POKLADU
Nepotkali jste náhodou začátkem května ve Mstišově indiány? Určitě ne? Tak to se asi připlížili v noci a schovali v lese svůj
indiánský poklad. Cestu k němu sice označili barevnými fáborky, ale hledání nám pořádně ztížili. Museli jsme totiž zazpívat
písničku, vysvětlit co je to totem, šaman nebo teepee a předvést
indiánský tanec. Všechny úkoly jsme splnili a po chvíli hledání
jsme ukrytý poklad našli. Jen nám trochu vrtalo hlavou, jak mohli
ti indiáni vědět, že máme rádi bonbony a potřebujeme právě
takové zápisníčky, které v pokladu byly.
Kolektiv MŠ

SETKÁNÍ S POHÁDKOVOU KRÁLOVNOU
V únoru se naši žáci zúčastnili vernisáže výstavy "Filmové role Ivy Janžurové".
Někteří měli možnost se s oblíbenou herečkou osobně pozdravit i s ní pohovořit.
Z celého večera si tak odnesli krásné vzpomínky, ale především i společnou
fotografii, která jim stále bude připomínat tuto výjimečnou příležitost se s touto oblíbenou herečkou a velmi milým člověkem setkat. Za zapůjčení fotografie
děkujeme naší žákyni Renatě Mrockové.
Mgr. Soňa Kosová, ZŠ Dubí 2

PRÁZDNINY V MŠ
Mateřská škola
MŠ Dubánek
MŠ Cibuláček
MŠ U Křemílka
MŠ Mstišov

Termín
24. 07. - 18. 08. 2017
03. 07. - 28. 07. 2017
31. 07. - 25. 08. 2017
10. 07. - 18. 08. 2017

Eva Rigová, odbor školství a sociálních věcí
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INZERCE

Koupím porcelán
ROYAL DUX
sošky, zvířata, vázy,
malé i velké,
jen nepoškozené,
platím hotově, přijedu.
Tel. kontakt: 731 490 278

Sháním v Dubí
byt 2KK nebo 3KK,
původní stav

RD se zahradou

nevadí.

nebo pozemek.

Tel. kontakt: 702 534 605

Tel. kontakt: 774 879 740

Z DUBSKÉHO SPORTU
Žáci z Dubí 2 bojovali ve fotbale McDonald ‘s Cup
První květnovou středu se žáci ze
ZŠ Dubí 2 zúčastnili již po několikáté školního fotbalového turnaje
McDonald ‘s Cup.
Turnaj se hrál na Základní škole
v Maršovské ul., ve dvou kategoriích
(I. kategorie: 2. - 3.třída, II. kategorie:
4.- 5. třída).
Naši „fotbalisti“ nastoupili s velkým
odhodláním vyhrát, ale i přes velkou
podporu rodičů nám nebylo přáno
a postoupení do dalšího kola nám
“o pár gólů“ uteklo.
To nám ale nepokazilo den plný sluníčka a fotbalu a odjížděli jsme s pocitem, že příští rok jim to „nandáme“.
Ve škole na nás už čekala pochvala
do žákovské knížky a sladká odměna,
o kterou se postarala paní ředitelka
Mgr. Soňa Kosová.
Asistentky Dana Galyášová,
Lucie Kloučková

Leonidas reprezentoval Českou republiku v Německu
Dne 13. května se konal mezinárodní galavečer Welcome To The EastII. Do
německého města Erfurt jsme vyslali
4 děti. Bojovalo se stylem K1. Přivezli jsme zlato a tři stříbra. Pohár a zlato
mají doma Branislav Tomáš, který si
s přehledem pohrál s německým borcem, a v druhém kole vyhrál TKO. David
Štajnc, František Koldus a Šimon Verner
se bohužel museli spokojit jen se stříbrnou medailí. S výkonem všech chlapců
jsme spokojeni. Děkujeme tímto našim
borečkům za dobrou reprezentaci klubu Leonidas gym, asociace C.M.T.A.,
a hlavně České republiky. Poděkování
za zprostředkování akce patří i prezidentu asociace C.M.T.A. Petru Ottichovi,
a sponzorům za podporu našich dětí.
Ladislav Horejš,
Leonidas GymMuayThai Teplice
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Koupím v Dubí

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 20. června se dožívá 75 let můj manžel,

pan Radko Dvořák.

At´ jsi zdráv, vše nejlepší, hodně zdraví, lásky,
pohody, štěstí a to zdravíčko Ti ze srdce přejí
obě sestry Blanka, Tulka,
manželka Jutta, syn Radek
s manželkou Stáňou, Monika,
Vašík, Pepík, Standa, Olda,
Štěpánka, Marcela
a Blanka – no prostě všichni
ti, kteří Tě mají moc rádi
a přejí Ti, at´ se daří i nadále.
Za rodinu Jutta

Kalamajka-mik-mik-mik, nese štěstí kominík.
Drž si, Věruš, knoflík na vestě, potkáš
otká
ot
kááš štěs
štěstí
ěsstítí na cest
ěst
cestě!
Dne 3. června oslavila

paní Věra Fabianová
krásné kulaté narozeniny. Slavila
ilila
la jjee
s námi „Klubovými děvčaty““
v Klubu seniorů v Dubí 1. Několik
let tento kroužek vede. Chceme jí popřát
nejen hodně zdraví, štěstí, ale také jí
móoóóc poděkovat. Děkujeme Věruš!
Máme Tě rádi a prosíme,
vydrž to s námi ještě hodně dlouho.
Klubová děvčata

Dne 8. června oslavila své
narozeniny naše úžasná
maminka, babička a manželka

paní Marcela Kozáková.
Všechno nejlepší k Tvým
narozeninám Ti z celého
srdce přejí Kát´a
s Romanem, Verča, Danek
s Luckou a Domčou,
Michal a naši mazlíčci
Keisy, Bleček a Rocky.
Máme tě rádi.

VÝROČÍ SVATBY
Kdysi jste si prstýnky dali
a už je to 35 let. Věčnou lásku jste si
slibovali a ten slib nikdy nevzali jste zpět.
Tak jako kdysi, tak i dnes (19. června)
Vám v srdci zvony znějí. A spolu s námi
štěstí, lásku k Vašemu výročí Vám přejí.
Všechno nejlepší do dalších společných let!
Dcera Mája s rodinou, syn Míra
s Nikčou.
Milovat znamená chtít s druhým zestárnout.

Dne 1. července oslaví

paní Jiřina Pečenková a pan Jiří Pečenka
50 let společného manželství.
Přejeme jim ze srdce mnoho dalších
společných šťastných let, které promění
jejich zlato v diamanty.
Přeje Líba, Jirka, Natálka, Ája, Dráža,
Pavel, Verča, Martin, Laurinka, Katrin,
David, Daneček, Marek a Milča.

PIETNÍ AKT
Dne 4. května představitelé města Dubí, zástupci ČSBS, žáci základních škol a občané našeho města uctili památku obětí světových válek
položením věnce a květin. U pomníku během aktu držela čestnou stráž dvojice strážníků Městské policie Dubí. Po úvodním slovu pana starosty
Ing. Petra Pípala vystoupili žáci našich škol. Na závěr pietního aktu zazněla státní hymna České republiky.
Lenka Bláhová, MKZ Dubí
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sílejte 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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