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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
srdečně Vás opět po měsíci zdravím na stránkách Dubského zpravodaje, abych Vás pozdravil a informoval o všem
podstatném, co uplynulý měsíc našemu městu přinesl. Již
definitivně jsme vstoupili do typických podzimních dnů,
a ač se tomu stěží dá uvěřit, tak poslední den tohoto měsíce se sejdeme na prvním adventním koncertu a s počátkem tohoto období tak vstoupíme do posledních čtyř
týdnů tohoto roku.
 Na konci měsíce října jsme si připomněli, jako v našem
městě každoročně, výročí založení Československé republiky, které je spjato se státním svátkem 28. října. S úctou
jsme se poklonili u pomníku Obětem boje za svobodu
těm, kteří položili své životy za náš dnešní život v míru, kdy
se nám rovněž vcelku dobře daří. Tito lidé si zaslouží naši
vzpomínku i naši úctu, vždyť Československá republika
vznikala v době posledních dnů první světové války a její
vznik znamenal především obnovení naší suverenity, kdy
České království, součást tehdejšího Rakouska-Uherska,
nahradil nový státní útvar, Československá republika. Jejímu vzniku však předcházely čtyři tragické válečné roky,
které si vyžádaly nesmírně vysoký počet obětí a v Čechách
a na Moravě by se jen stěží hledala rodina, která by nebyla
touto válkou krutě zasažena. 28. říjen 1918 tak po nesmírně dlouhé době přinesl naplnění snah našich vlastenců,
avšak dvacetileté budování první demokratické republiky
nebylo nikterak lehké, protože tehdejší politické reprezentace nejednou stanuly před řešením velice závažných
problémů, nicméně vznik republiky nám přinesl to nejcennější, naši vlast. Význam tohoto pojmu, který bohužel byl
mnohokrát zneužíván i vyprazdňován, si člověk uvědomí
až tehdy, když hrozí jeho ztráta. Mohly by o tom vyprávět
celé generace našich občanů, kteří v průběhu minulého
století uprchli před nacismem a komunismem a kteří museli zapouštět znovu kořeny v jiných kulturách, v jiných
společenstvích, v jiných tradicích. I když se v novém prostředí nakonec zabydleli a našli druhý domov, tak na svou
vlast zapomenout neuměli, ale především nechtěli. Přejme si tedy, abychom již nikdy nemuseli prožívat takovou
dobu a ať životní osudy těch, jimž vděčíme za naši vlast,
jsou nám příkladem, a proto výročí vzniku Československé
republiky by nám mělo být inspirací pro dnešní nelehkou
dobu, kterou procházíme společně prakticky se všemi evropskými státy. Právě při příležitosti 99. výročí založení naší
republiky jsem byl pozván spolu s panem místostarostou
na slavnostní večer na Pražský hrad, kde pan prezident
vyznamenal 39 osobností z nejrůznějších oblastí našeho
společenského života a poděkoval jim za jejich práci a um
pro Českou republiku. Chápejme tedy 28. říjen jako jeden
z našich nejvýznamnějších svátků a hrdě si ho spojujme
s vlastí i domovem.
 Ve středu 25. října jsem rád přijal pozvání na již tradiční akci Dubský koláč, která letos již po sedmnácté byla
spjata s životem domova důchodců Na Výšině. Letošního
tématu, pečení bábovky, se zúčastnilo dvanáct družstev,
kdy porota složená ze zástupců jednotlivých týmů hodnotila chuť i vzhled. Je to však především akce, která slouží
možnosti setkání seniorů z několika domovů sociálních
služeb, je vždy spojena s kulturním programem a přináší
tak našim seniorům dobrou pohodu. Toto pozvání každoročně velmi rád přijmu a rád se připojuji k poděkování
všem, kdo především organizačně tuto pěknou akci každoročně připravují.
 Začátek měsíce listopadu je rovněž spjat se vzpomínkou na ty naše nejbližší, kteří již tento svět opustili. Třebaže
jim vzpomínku věnujeme po celý rok, tak právě toto období je spojeno s návštěvou hřbitovů a zapálení svící na
jejich hrobech, a stejně tak úžeji zaměřených akcí, kterou
v našem městě je Dušičkový koncert, jímž si právě památku zesnulých připomínáme v krásném prostředí kostela
Panny Marie. Ten v letošním roce byl přece jen výjimečný,
a to jednak varhanním koncertem, ale především milým
hostem tohoto večera, jímž byl herec Josef Somr, který přijal naše pozvání a přednesl nám úryvky z Bible. Poděkování patří žesťovému kvintetu BrassFive, tak varhaníku, panu
profesoru Kšicovi, ale především panu Josefu Somrovi za
krásný umělecký zážitek. Při tomto koncertu naplno vynikly kvality tohoto vzácného nástroje, který máme v našem
kostele, a jen to všechny ujistilo, že vynaložené peníze na
opravu varhan byly dobrou investicí.
 V měsíci listopadu se na své schůzi sešli jak zastupite-
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lé, tak rovněž i radní. V době, kdy píši svůj příspěvek, bylo
ještě před jejich schůzemi, ale zároveň po redakční uzávěrce pro toto vydání Zpravodaje, proto Vás o usneseních jak
z jednání Zastupitelstva města Dubí, tak Rady města Dubí
budu informovat v příštím vydání Dubského zpravodaje.
Nicméně informace, které Vám chci touto cestou předat,
se týkají našeho města i radnice. Také chci připomenout,
že minulé zasedání Zastupitelstva města schválilo zveřejňování materiálů, které budou projednávány, a to sedm
dnů před jednáním. Takto se může každý občan seznámit
s tím, co bude na daném zasedání projednáváno.
 Především bych rád poděkoval Vám všem, kteří jste
svou účastí ve volbách, svým hlasem spolurozhodli o dalším směřování naší země, protože celostátní témata se
svým dílem dotýkají rovněž života obcí. Takovým tématem, které se dotýká našeho města přímo, se stalo téma
související se zamýšlenou těžbou lithia na Cínovci. Jistě
jste zaznamenali, že krátce před dny voleb se dostalo rovněž na jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky, kde byl široce diskutován především podpis
Memoranda o porozumění, které na počátku měsíce října
podepsal v Ústí nad Labem ministr obchodu a průmyslu
Jiří Havlíček, o čemž jsem Vás koneckonců informoval již
v minulém vydání Zpravodaje. Právě v souvislosti s těžbou
lithia byla na Ministerstvu obchodu a průmyslu ČR vytvořena mezirezortní komise, jejímž jsem se stal členem. Znamená to, že budeme mít všechny informace, které budou
souviset nejen s přípravou a samotným případným zahájením těžby, ale především se nám stanou podkladem pro
naše rozhodování v Zastupitelstvu města Dubí. Své členství v této komisi proto považuji pro naše město za velice
přínosné. Také chci všechny obyvatele našeho města ujistit, že já sám a mohu říci, že určitě celé Zastupitelstvo města nepřipustí, aby se zde v souvislosti s plánovanou těžbou
lithia na Cínovci dělo něco, co by bylo v neprospěch našeho města. Až bude definitivně potvrzeno, že těžba lithia je
reálná a blíží se, kdy se vše začne konkretizovat, tak přijdou
naše otázky. Ta zásadní bude, co bude město Dubí mít
z této činnosti? Všechny ujišťuji, že to nebude jako před rokem 1989, kdy pro Dubí byla stavební uzávěra a postupně
se měly dvě třetiny města zbořit a ustoupit těžbě hnědého
uhlí. Naštěstí se vše změnilo listopadem 1989 a od tohoto
záměru bylo upuštěno. Důsledky této politiky však naše
město pociťuje dodnes. V roce 1991 předal stát majetek
obcím a naše město dostalo majetek neudržovaný a vybydlený bez jakéhokoli zvýšeného příspěvku na zanedbanou
údržbu z důvodu státního zákazu tento majetek udržovat.
Pokud bude probíhat povolovací proces, a bez našeho
souhlasu si tu nikdo ani nekopne, tak budeme vyjednávat,
jak s těžaři, tak i se státem o přínosu pro město Dubí. A ten
bude muset být určitě výrazný.
 Jednoznačně nejdůležitější prací na radnici je v těchto
týdnech příprava rozpočtu na příští rok a konkretizace jeho
jednotlivých kapitol a jejich jednotlivých položek. Proto
prakticky každodenně absolvuji jednání s jednotlivými
vedoucími odboru, ale i s vedoucí Městského kulturního
zařízení a s velitelem Městské policie a podrobně diskutujeme rozpočtové priority pro příští rok. Snahou a prioritou
je jistě sestavení vyrovnaného rozpočtu, ale pokud však
chceme pokračovat v zamýšlených opravách městského
majetku a rekonstrukcích městských komunikací a chodníků, musím otevřeně přiznat, že to je úkol velice obtížný. Zatím vše nasvědčuje tomu, že budeme mít rozpočet schodkový, jako každý rok, v řádu schodku ve výši cca 6 milionů
korun, ale o tom všem bude ještě celá řada jednání, a to
i na úrovni Rady města Dubí, Finančního výboru a samozřejmě Zastupitelstva města Dubí, jemuž jako nejvyššímu
orgánu obce bude rozpočet k projednání a ke schválení
předložen na jeho prosincovém jednání. Velké problémy
nám dělá stále se zvyšující položka mzdových nákladů,
která stoupá. Stát populisticky přidává státním zaměstnancům, ale obcím peníze na toto zvýšení nepřidává. Je
pravdou, že nyní dostáváme více peněz od státu, ale to
není tím, že by nám stát přidal na zvýšené výdaje, ale tím,
že se státu ekonomicky daří. Kdyby se opakovala situace
z roku 2008, kdy byl obrovský propad veřejných financí,
tak by se to nedalo ufinancovat. V tomto je toto zvyšování
mezd velice zrádné, stát negarantuje žádným způsobem
tyto zvýšené mzdové výdaje. Je nutné, aby mzdy rostly,

abychom uměli zaplatit kvalitní zaměstnance, ale také by
měla být dána jistota, že tyto sumy budeme moci platit
i v budoucnu.
 Se zastupiteli jsme již na poslední schůzi projednali
a následně i schválili Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce
uzavřené 1. 11. 2010 s akciovou společností Český porcelán. Předmětem uzavřeného dodatku je změna doby
přenechání nemovitosti, Domu porcelánu s modrou krví,
a to k 31. 12. 2025. V tomto objektu má své sídlo rovněž
Městské informační centrum a objekt se stal skutečným
zázemím pro prezentaci našeho města, ale rovněž pro
pořádní nejrůznějších kulturně-společenských akcí, které
společně se stálou expozicí porcelánu jsou hojně navštěvovány nejen z řad občanů našeho města, žáků našich škol
a návštěvníků z Teplicka, ale prakticky z celé naší země i ze
zahraničí. Myslím, že tento objekt se stal pevnou součástí
našeho kulturně-společenského života a je dobře, že takto
výtečně plní svou funkci.
 Rovněž pokračují přípravné práce týkající se plánování parkových úprav, a to hned na dvou místech: jednak na
prostranství pod kostelem Panny Marie a jednak ve středu
města pod Krušnohorskou ulicí směrem do Údolí. Zde by
měl vzniknout nový park s dětským hřištěm a definitivně
padlo rozhodnutí o demolici objektu restaurace Sokolovna. Náklady na rekonstrukci objektu by přesahovaly částku
30 milionů korun a tím se stala rekonstrukce nereálná. Právě na tomto místě je naplánované nové dětské hřiště.
 Co mě však velmi trápí a přidělává starosti, je neustálý
nepořádek kolem kontejnerů na separovaný odpad, které
jsou – myslím – rovnoměrně rozmístěny po celém městě.
Je pro mě naprosto nepochopitelné, že neustále musíme
uklízet nepořádek kolem nádob na separovaný odpad. Co
se to tady proboha děje? Proč se chováme jako nějací primitivové, kterým nezáleží na svém městě a prostředí, ve
kterém žijeme. A tím chováním myslím ty, kteří toto dělají, ale i ty, kteří se na to dívají a nic neudělají pro zlepšení
stavu. A tím myslím to, když strážník zjišťuje osobu, která
nepořádek dělá, tak většinou nikdo nic neviděl. A nepořádek není jen kolem těchto nádob, ale i v přírodě, kolem
zahrádkářských kolonií a v různých zákoutích. Pokud se
nezlepší náš vztah k pořádku, tak město bude muset stále
vynakládat finance na úklid a tyto finance pak samozřejmě
někde budou chybět. Proto opět apeluji na všechny občany našeho města, aby v tomto ohledu zlepšili své chování
a své prostředí si chránili.
 O víkendu 29.10. nás velice potrápilo počasí a příroda
nám opět ukázala, jak dovede být silná. Naší republikou
se prohnala vichřice a zanechala po sobě spoušť. V našem
městě naštěstí nedošlo k žádné tragédii, ale i tak jsme se
potýkali s polámanými stromy a poškozenými střechami.
Rád touto cestou děkuji našim dobrovolným hasičům,
kteří byli v nasazení celou neděli a pomáhali občanům našeho města řešit havarijní situace. Opět se ukazuje, že bez
dobrovolné práce se tyto situace v podstatě nedají řešit.
Děkujeme.
 V závěru mého příspěvku mi, vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás jako tradičně pozval na připravené
kulturně-společenské akce. Jak jsem již avizoval v úvodu,
opět se neúprosně blížíme k závěru tohoto kalendářního
roku, s nímž jsou v našem městě již neodmyslitelně spojeny adventní koncerty a v posledních letech rovněž slavnostní rozsvícení vánočního stromu na prostranství před
kostelem Panny Marie. Jsem rád, že jak adventní koncerty,
tak rozsvícení vánoční stromu se stále setkávají s Vaším
zájmem a díky tomu dostaly své místo v kulturním kalendáři našeho města.
 Snad jsem Vám tedy předal informace o dění, s nímž
byly spojeny poslední čtyři týdny v našem městě a na
radnici. Až otevřeme příští vydání Dubského zpravodaje,
bude nám do vánočních svátků zbývat pouhých dvanáct
dnů, budeme prakticky stát uprostřed předvánočního
shonu a příprav na svátky a opět nám nezbyde nic jiného než zkonstatovat, jak ten letošní rok opět rychle uběhl.
Přeji Vám všem především dobré zdraví a životní spokojenost a nezapomeňme se na chvíli zastavit, odpočinout si,
vyšetřit čas na své přátele. Myslím, že adventní období je
tím pravým obdobím pro taková setkání. I já se těším na
další setkání s Vámi ať již zprostředkovaně na stránkách
Dubského zpravodaje či osobně na nějaké kulturní akci či
předvánočním setkání.
Ing. Petr Pípal, starosta

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ...
RM na své schůzi dne 26. září mj. projednala:
 Usnesení č. 1336/49/2017: RM po projednání
souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem restaurace v budově Sokolovna, U Hřiště 356,
Dubí 1, stávajícímu nájemci, a to do 31. 12. 2017.
 Usnesení č. 1337/49/2017: RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 53/2017 ve výši
194,05 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 4 Odbor
školství – poskytnutí dotace z MŠMT v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu,
prim
pr
i árnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního
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primárnímu
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ram
mu V
programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání, která je určena

pro MŠ Dubánek, vč. změny závazných ukazatelů.
 Usnesení č. 1338/49/2017: RM po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č. 55/2017 ve výši
83,25 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 3 Odbor
vnitřních věcí – nákup radiostanice pro Jednotku
sboru dobrovolných hasičů Dubí.
 Usnesení č. 1339/49/2017: RM po projednání
bere na vědomí program Adventních koncertů 2017.
(Program prvních tří adventních koncertů přináší toto
vydání Dubského zpravodaje na str. 16 – pozn. red.)
 Usnesení č. 1344/49/2017: RM po projednání
souhlasí s tím, aby MŠ U Křemílka čerpala finanční
prostředky z rozpočtu školy k realizaci schváleného
dotačního projektu „Zvyšování kvality vzdělávání
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MĚSTSKÁ POLICIE DUBÍ
Městská policie řeší v podzimním období často oznámení od občanů, kteří se na
strážníky obrací s nálezem uhynulé lesní
zvěře na komunikacích, nebo na jiných veřejných prostranstvích. Strážníci uhynulou lesní zvěř
z místa neodváží, ale nález předávají myslivcům,
kterým lesní pozemek patří do jejich tzv. honitby.
Po oznámení od občanů na nález uhynulé lesní
zvěře strážníci dojedou na místo, zjistí, zda tělo
uhynulé zvěře neohrožuje účastníky silničního
provozu a nález předá podle místa nálezu myslivcům, kteří se o uhynulou zvěř postarají. Mnohdy
je ze strany městské policie problém odpovědnou osobu z mysliveckého sdružení zkontaktovat, jelikož často dochází k srážkám vozidel
v nočních hodinách a myslivci nemají žádnou
pohotovost, která by reagovala neprodleně, což
se stalo i v případě oznámení od občana, který
nahlásil nález uhynulé srny v ulici Mírová. Nález
uhynulé srny byl nahlášen myslivcům a po několika dnech jsme srnu již ve stádiu rozkladu museli
nechat odvézt kafilerní službou a náklady na likvidaci zvířete bude Město vymáhat po příslušném mysliveckém sdružení.

v MŠ U Křemílka“ Po fyzickém obdržení dotace dojde k účetnímu vyrovnání.
 Usnesení č. 1345/49/2017: RM po projednání
souhlasí s podáním žádosti o neinvestiční dotaci na
program Úřadu vlády ČR Podpora terénní práce pro
rok 2018 a s výší minimální spoluúčasti ve výši 19%.
 Usnesení č. 1346/49/2017: RM po projednání souhlasí s nákupem a instalací radiostanice Matra TM700 vč. antény do vozidla Jednotky
sboru dobrovolných hasičů Dubí v celkové částce
Kč 68 800,00 – bez DPH.
 Usnesení č. 1362/49/2017: RM po projednání
schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací
měst Dubí.
(šl)
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V úterý 24. října si představitelé i občané města Dubí připomněli 99. výročí založení Československé republiky položením věnce a květin u pomníku Obětem boje za
svobodu.
S projevem k tomuto významnému výročí vystoupil pan starosta, který připomněl,
že vlast patří mezi těch několik málo pojmů, které nemáme právo zpochybňovat, ba
naopak náleží mu projevy úcty a bedlivé ochrany a dodal: „Máme svou krásnou zemi
uprostřed evropského kontinentu, máme to štěstí, že v ní můžeme žít v době, kdy
se nám v zásadě daří, kdy naše životní úroveň a možnosti svobodného rozhodování
jsou takové, jaké nikdy předtím v celých jejích tisíciletých dějinách nebyly, kdy žijeme
v míru se svými sousedy. Chraňme si tyto hodnoty nebo alespoň o nich někdy trochu
přemýšlejme, třeba v takový den, jako je ten dnešní.“
Právě Památník obětem boje za svobodu je tím místem, kdy si každoročně připomínáme tyto slavné okamžiky vzniku Československé republiky a s úctou se pokloníme
těm, kteří se uměli postavit násilí a zlu, přestože riskovali, ale i mnohdy zaplatili cenou
nejvyšší, svým životem a od těchto statečných lidí se můžeme stále učit občanské cti,
odvaze a vlastenectví.
Pietní akt doplnili svým recitačním i pěveckým vystoupením žáci dubských škol a na
závěr zazněla státní hymna České republiky.
Anna Gürtlerová

• Střední 154, 417 03 Dubí • Telefon + Fax: 417 571 637, Tel.: 417 571 200
Operátor kamerového systému
v odpoledních hodinách spatřil v Pozorce muže, který se nápadně podobal
mladíkovi, po kterém již půl roku pátrala
Policie ČR, jelikož utekl z výchovného ústavu
pro mládež a dařilo se mu po celou dobu skrývat.
Mladík u sebe neměl žádný doklad totožnosti, ale
měl naučena osobní data svého příbuzného, kterému byl podobný. Když začal při zjišťování jeho
totožnosti diktovat data svého příbuzného, tak
bylo zjištěno, že i po něm Policie ČR vyhlásila pátrání, což mladík nevěděl a jeho plán se skrýváním
své totožnosti mu pro tentokrát nevyšel a rovnou
se ke všemu přiznal a nahlásil svou pravou totožnost. Mladík byl předán Policii ČR, která po něm
pátrání vyhlásila.
Operátorka záchranné služby požádala
o pomoc při naložení a dopravě pacientky z Dubí,
která je značně agresivní. Strážníci pomohli naložit pacientku do vozidla záchranné služby. Žena
trpí schizofrenní a přestala brát léky utlumující
příznaky její nemoci. Žena při příjezdu strážníků
nastoupila do sanitky a byla převezena na hospitalizaci do nemocnice.

Policie ČR požádala o pomoc při hledání ženy,
která se ztratila v lese u Mstišova. Žena vyšla na
komunikaci a nevěděla, kde je. Mobilním telefonem zavolala na tísňovou linku Policie ČR
a požádala o pomoc. Hlídka městské policie ženu
našla na silnici vedoucí na Střelnou. Osmdesátiletá žena byla značně dezorientovaná a vůbec
nevěděla, kde se nachází. Strážníci ženu odvezli
do místa jejího bydliště. V době, kdy se do lesa vydávají houbaři, se velice často stává, že se někdo
ztratí. Převážně k těmto událostem dochází u lidí
staršího věku nebo u lidí zdravotně postižených.
Pátrání po osobách v lesním porostu je dosti náročné kvůli mnohdy nepřístupnému terénu.
Záchranná služba oznámila, že vysílají vozidlo
k dopravní nehodě na silnici nad Dubím směrem na Cínovec, kde došlo k dopravní nehodě
motorkáře. Na místě řidič motocyklu nezvládl
projet zatáčku nad nádražím a s motocyklem narazil do svodidel u komunikace. Těžce zraněného
řidiče motocyklu transportoval vrtulník do nemocnice. Strážníci na místě usměrňovali provoz
do zprůjezdnění komunikace.
Tomáš Pykal, velitel MP Dubí
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ZIMNÍ PROVOZ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ
ŘIŠŤ

DLUHOVÉ PORADENSTVÍ V DUBÍ

Informujeme
Info
In
form
rmu
rm
návštěvníky dětských h
hřišť
řišť
ři
šť
o úpravě
úprravě provozní doby během podzimního
úp
mníh
ího
íh
o
a zimního období. Od 1. října do 31. března
na jsou
hřiště otevřena denně od 8:00 do 16:00 hod.
Hřiště v Dubí-Bystřici v Tovární ulici je od 30. října
z důvodu stavebních úprav uzavřeno zcela, znovuotevření předpokládáme k 1. dubnu 2018.
Přestože ostatní hřiště zůstávají v provozu, upozorňujeme na dodržování pokynů návštěvního
řádu, zejména na zákaz používat herní prvky za
nepříznivých povětrnostních podmínek, kdy je
jejich povrch kluzký nebo namrzlý a předejít tak
vzniku zbytečných úrazů.
Bc. Lukáš Jačka,technický odbor MěÚ Dubí

PProblémy
Pro
roblém dluhů jednotlivců i celých rodin jsou dnes
celospolečenským
problémem. I když se legislativa mění
celo
ce
elo
lossp
společ
spo
směrem
směěrem k vyšší ochraně půjčujícího, problém stále přetrvává. Zadlužování se týká také občanů našeho města. Svůj vliv na to má nemorální jednání některých institucí,
které rády a ochotně prostředky půjčí. Ty ale v případě i malého výpadku ze splácení požadují velké penále.
Nešťastníci poté splácejí své dluhy dalšími a dalšími půjčkami. Dluhová spirála nabývá na svých obrátkách
a exekucí to mnohdy nekončí. Nedostatek finančních prostředků přerůstá v oddalování dalších plateb (elektřina, nájemné apod.). Dochází potom také k zanedbávání i základních fyzických potřeb, protože na ně prostě
peněz nezbývá. Z pasti dluhů je možné se vymanit. Je to těžké, ale možné to je. Jak se ale vlastně ve všem
vyznat a jak začít? V mnohém pomohou zkušení poradci.
V rámci projektu Města Dubí "Šance pro každého" má každý občan možnost konzultovat svou nepříznivou
finanční situaci s odborníky neziskové organizace Květina, z.s. S individuální situací zájemci o konzultaci poradí
sociální pracovnice paní Mgr. Barbora Vernerová. Konzultace si s ní můžete domluvit na tel. +420 727 930 996,
nebo zkuste navštívit pracoviště poradny (Střední 169/32, 417 03 Dubí III – Pozorka), a to vždy v pondělí
od 8:00 do 12:00. Služby poradny jsou bezplatné.
Marie Račkovičová, projektový manažer

REKONSTRUKCE VODOVODU VE MSTIŠOVĚ
Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Teplicku další plánovanou investiční akci roku 2017 – rekonstrukci 80 let starého inkrustovaného vodovodu ve Mstišově, který je částí města Dubí, konkrétně v lokalitě zvané Dvojhradí.
pan 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. Naše investiční akce ve
Mstišově nahradí v délce 561 metrů inkrustovaný dožilý vodovod, na který je připojeno cca 60 obyvatel.“
Stávající vodovod v uvedené lokalitě je z litinového potrubí vnitřního průměru 60 mm. Řad z roku 1937 je vedený v místní komunikaci a zeleném pásu
ve vlastnictví Města Dubí a Správy a údržby silnic Ústeckého kraje v hloubce cca 1,7 metru. Vodovod je dožilý, inkrustovaný a poruchový, proto SVS rozhodla
o jeho rekonstrukci.
V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci vodovodu bezvýkopovou metodou – řízeným podvrtem. Bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 90 mm v délce 345 metrů a průměru 63 mm v délce 216 metrů – celkem bude rekonstruováno 561 metrů vodovodu. Součástí stavby je přepojení
stávajících 18 domovních vodovodních přípojek na trase a propoje na navazující řady. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 20. září 2017. Stavební práce právě v těchto dnech začaly a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. listopadu 2017.
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.
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: 59 úpraven vody, 988 vodojemů, 8958 km vodovodů (bez přípojek),
189 čistíren odpadních vod a 3956 km kanalizace (bez přípojek). Prioritou
SVS je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků legislativy. Více informací na www.svs.cz
Mgr. Jiří Hladík, tiskový mluvčí, Severočeská vodárenská společnost a. s.

VÝSLEDKY PODZIMNÍHO SVOZU NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU V DUBÍ
Na celkem
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Použitá zařízení podléhající zpětnému odběru

lednice
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Porovnání výsledků svozů v letech 2014 – 2017
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Ostatní vyřazená zařízení
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5
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321

Počet občanů

25

82
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-

Celkem kg

1754

3262

1334
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862

535

Akce splnila svůj účel a další svoz nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne opět na jaře.
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Daniela Herinková, technický odbor

DUŠIČKOVÝ KONCERT
V předvečer dne Památky zesnulých se v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Dubí
uskutečnil již tradiční Dušičkový koncert. Úvodní slovo patřilo panu starostovi Ing. Petru Pípalovi,
který všechny srdečně přivítal a vzpomněl všechny ty, kteří s námi na tomto světě žili, kteří nám
v našich životech byli oporou a třebaže jim věnujeme vzpomínku prakticky po celý rok, tak právě v tento den je tato vzpomínka intenzivnější a Dušičkový koncert je tou příležitostí, kdy se
v tomto krásném kostele scházíme. Stejně jako pan starosta, tak svým slovem uvedl svátek Dne
zesnulých rovněž pan farář farnosti Dubí, Novosedlice a Cínovec, ThDr. Patrik Maturkanič, který
připomněl, že člověk se skládá z těla a duše, jíž se netýká smrt a tento svátek je tak tím dnem,
kdy cítíme sounáležitost s těmi, s nimiž jsme žili společně na tomto světě a oni, třebaže nás již
opustili, zůstávají v našich myslích stále s námi.
Poté pan starosta představil varhaníka, profesora Konzervatoře Teplice, pana Přemysla Kšicu,
členy žesťového kvintetu FIVEBRASS, kteří tento koncert připravili, ale především vzácného hosta večera, herce Josefa Somra, který přijal naše pozvání a pro tento večer si připravil úryvky
z Bible. Jeho první vstup byl úryvekvážící se ke Stvoření světa a my jsme se tak mohli v jeho
výjimečném přednesu zaposlouchat do vyprávění o počátku světa a o tom, jak se v něm objevili
lidé. Poté začal krásný varhanní koncert, kdy pana profesora Kšicu doprovodili členové žesťového kvintetu a my jsme tak opět měli krásnou příležitost přenést se do světa krásné hudby
a vyslechnout např. Händelův Varhanní koncert, Vivaldiho Koncert pro dvě trumpety C dur,
krásnou árii Nessun Dorma z Pucciniho opery Turandot, která má základ ve stejnojmenné pohádkové divadelní hře Carla Gozziho o kruté princezně, která svým nápadníkům klade hádanky,
za jejichž nerozluštění je čeká smrt a jejíž krutost přemůže až láska prince Kalafa. Závěr koncertu
pak patřil skladbě Cortegepour Orgue et Cuivres francouzského varhaníka a hudebního skladatele Gastona Litaizeho, který proslul především právě jako autor krásné varhanní hudby. Ačkoliv
byl sám od dětství slepý, získal hudební vzdělání a většinu svého profesního života působil jako
učitel na pařížském Národním institutu pro nevidomé. Závěr tohoto krásného večera patřil opět
panu Josefu Somrovi, který nám přečetl biblický příběh o Davidovi a Goliášovi a my jsme tak
měli možnost připomenout si známý příběh z 1. knihy Samuelovy, v němž pelištejský bojovník
a zápasník, jehož pasáček a budoucí král David zabil kamenem z praku, ale především jsme
si tak uvědomili symboliku velikosti a spojení „David a Goliáš“ jako nepoměru mezi malým
a velkým, které však nedokáže zvítězit. Zcela zaplněný kostel pak odměnil pana Josefa Somra
potleskem ve stoje jako poděkování za jeho krásný přednes těchto dvou biblických příběhů.
V úplném závěru pan starosta poděkoval všem umělcům a se všemi se rozloučil s přáním všeho dobrého a pozváním na další kulturní akce, které již budou
spojeny s nadcházejícím adventním časem.
Anna Gürtlerová, Jiří Šiller

REŽIE: ZDENĚK PODSKALSKÝ
Výstavu originálních filmových kostýmů, scénářů, rukopisů a doprovodných fotografií mapujících filmovou tvorbu

režiséra Zdeňka Podskalského
bude možno zhlédnout
v Domě porcelánu s modrou krví,

do 21. listopadu,
a to ve všedních dnech od 8:00 do 17:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin.

(šl)
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SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA
Páteční podvečer 22. září a následně oba víkendové dny patřily v letošním roce Slavnosti u příležitosti 111. výročí posvěcení kostela Neposkvrněného početí Panny Marie, k němuž v našem městě přistupujeme s nesmírnou úctou a pokorou, protože mu právem náleží symbolický přívlastek
„perly“, která skutečně bělostnou něhou italského mramoru zdaleka září a připoutává pozornost
kolemjdoucích a naším městem projíždějících našich i zahraničních turistů. Kostel má však i další
prvenství, je nejseverněji položenou stavbou benátské architektury, a proto se stává nejen spojnicí
mezi městy Dubí a Benátky, ale rovněž mezi Českou a Italskou republikou.
Úvod tohoto nadevše slavnostního večera patřil panu starostovi, který přivítal všechny přítomné, zvláště pak hosty, kteří naše pozvání přijali: mezi těmi nejvzácnějšími byl pan velvyslanec Italské republiky v České republice, Jeho Excelence Aldo Amati, který naše město navštívil poprvé,
až dalekou Republiku Peru zastupoval rada velvyslanectví Republiky Peru v České republice, pan
Oscar Paredes Loza, který zastoupil paní velvyslankyni, jíž diplomatické povinnosti nedovolily se
této Slavnosti osobně zúčastnit. Oba diplomaté jménem svých zemí všechny přítomné pozdravili.
Ze vzdálených Benátek pan starosta velmi srdečně přivítal paní Lorenzu Lavinni, místostarostku benátské samosprávy, a paní Giovannu Corazzon, prezidentku spolku Assoziazione Culturale Chiostro
Tintorettano, který pečuje o odkaz geniálního malíře Tintoretta, který 31. května 1594 v Benátkách
zemřel a místo posledního odpočinku našel právě v kostele Madonna dell´ Orto, který se stal předobrazem kostela našeho.
Milými hosty byli rovněž zástupci z našich partnerských měst, z durynského Arnstadtu pozvání
přijala paní Martina Lang, předsedkyně partnerského spolku měst Arnstadt, ze sousedního Altenbergu pozvání přijal pan Reiner Fischer, vedoucí kanceláře starosty města Altenberg.
Vřelého přivítání, které si pan starosta ponechal až na samý závěr, se dostalo členům rodiny
Clary u. Aldringen, protože jejich předkům se s úctou skláníme za to, že tento kostel postavili právě
v Dubí: “Jsme vděčni, že se o tento architektonický klenot můžeme starat. Za to určitě dík této rodině náleží,” řekl pan starosta a poté v úctě přivítal pana knížete Hieronyma von Clary u. Aldringen
s manželkou Tamarou a synem Johannesem, stejně tak pana hraběte Christiana a paní hraběnku
Marii Clary u. Aldringen.
Mezi hosty rovněž byli představitelé Litoměřické dieceze a ze sousedních Novosedlic, pan starosta
Ing. Radoslav Bartůněk a místostarosta Mgr. Štěpán Türb, jimž se rovněž dostalo srdečného přivítání.
„Kostel je obvykle stavbou a místem, které slouží k modlitbám a oslavě boha, či je místem poutním. Náš kostel má jednu velikou zvláštnost. Již bylo řečeno, že předlohou pro jeho stavbu se stal
kostel Madonna dell´Orto v Benátkách, a to je Itálie. Postavila jej rodina Clary u. Aldringen, která
nyní žije ve Spolkové republice Německo. A náš kostel stojí zde v Dubí, v České republice a můžeme
tedy říci, že kromě své základní funkce plní náš kostel ještě jednu funkci, a tou je, že doslova spojuje
národy, což potvrzuje také účast hostů na naší Slavnosti. Máme zde v Dubí, České republice hosty
z Itálie a Německa, a nyní i z daleké Republiky Peru,“ řekl pan starosta a dodal: „Tímto nám náš kostel
pomáhá vytvářet jakýsi pomyslný most mezi těmito zeměmi. Byl bych rád, aby právě toto symbolizovalo přátelství a spolupráci mezi národy Evropy. Važme si daru míru, kterého se nám dostalo,
a upevňujme ho. Evropa ve své minulosti zažila mnoho válek a konfliktů mezi národy a povinností
nás všech musí být vystavět Evropu jednotnou a Evropu žijící v míru. Zdůrazňuji tento moment
hlavně proto, že každý den slyšíme o strašných hrůzách a válečných konfliktech na různých místech
naší planety a z toho je jasné, že mírový a klidný život není vůbec samozřejmostí, ale je potřeba jej
chránit a udržovat. A právě k tomuto účelu slouží i tato, z pohledu velké Evropy, malá společenská
akce, která pomáhá navazovat nová přátelství a pomáhá porozumět i přes velké vzdálenosti jeden
druhému. Přeji si, aby tento náš překrásný kostel i nadále symbolizoval jednotu a spolupráci mezi
našimi národy a pomáhal tak velké stavbě mírové Evropy.“
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Pan starosta rovněž zmínil další událost,
a to událost velmi bolestivou, kterou byla tragická
a nešťastná druhá světová válka: „Víte, že po roce
1945 muselo německé obyvatelstvo opustit tehdejší Československo a takto odsud musela odejít
i rodina Clary u. Aldringen, která zde byla doma
více než 300 let. V tomto kostele má rodinnou
hrobku. V květnu přijalo Zastupitelstvo města Dubí
usnesení, kterým vrací právo tuto hrobku opět
trvale užívat a dává tak možnost zde pochovávat
zemřelé členy této rodiny:„Toto rozhodnutí považuji za moudré a pro budoucnost je to opět jeden
čin, který nám všem pomáhá překonat špatnosti
a absurdity z historie,“ řekl pan starosta a doplnil poděkování zastupitelům za toto rozhodnutí
a stejně tak za jednotnou a dlouhodobou shodu na potřebě investic a údržby této památky, která si ji bezesporu zaslouží. S přáním krásného uměleckého zážitku pan starosta poděkoval za pozornost a pozval dalšího vzácného hosta, Mistra Václava Hudečka s orchestrem Barocco sempre giovane,
spolu s ním na tomto koncertě vystoupily i dvě sopranistky, Nikola Uramová a Kristýna Kůstková. Ještě před začátkem koncertu jsme byli všichni poctěni možností vyslechnout první tóny varhan, které prošly generální opravou. Interpretka Michaela Káčerková nám přednesla Preludium a Fuga C dur
BWV 547 z pera jednoho z největších hudebních géniů všech dob, Johanna Sebastiana Bacha. Na programu koncertu poté byly písně a skladby Claudia
Monteverdiho, Giacoma Pucciniho, Antonia Vivaldiho či Jacquesa Offenbacha. Zvláště Vivaldiho koncerty v přednesu Mistra Hudečka byly skutečným
uměleckým zážitkem, který v mnohých z nás přetrvává dodnes.
Celý koncert zaznamenávala Televize Noe, která se velkou částí své programové nabídky specializuje právě na křesťansky orientovaného diváka. Celý
náš slavnostní večer tak budou moci sledovat televizní diváci prakticky v celé naší zemi a my se prostřednictvím televizního záznamu budeme moci
znovu pomyslně přenést do našeho kostela a znovu tak prožít tento slavnostní večer.
V průběhu celého sobotního odpoledne Slavnost pokračovala rovněž na prostranství před kostelem Panny Marie, kde byl připraven bohatý kulturní
program. Na pódiu se vystřídali Jaroslav Samson Lenk, Malina brothers či Žalman a spol., své příznivce rovněž potěšila Bára Hrzánová s doprovodnou
skupinou Condurango. Jak občané našeho města, tak rovněž návštěvníci prakticky z celého Teplicka přijali pozvání ke komentované prohlídce našeho
kostela, a to včetně krypty rodu Clary u. Aldringen. Zasvěcená slova našich průvodkyní tak odhalila nejen velmi bohatou historii našeho kostela, ale
dala nahlédnout i do jeho současného života, a to jak církevního, tak kulturně společenského.
Nedělní dopoledne patřilo Slavnostní mši, již celebroval farář farnosti Dubí, Novosedlice a Cínovec, pan ThDr. Patrik Maturkanič, a v podvečerních
hodinách návštěvníci v zaplněném kostele s úctou přihlíželi, když pan farář posvětil varhany a poté následoval po dlouhé době první varhanní koncert
v podání pana Michala Novenka, varhaníka, hudebního skladatele a dirigenta, profesora Pražské konzervatoře, který nám svým velice dobře sestaveným programem představil varhany v plné šíři jejich tónů; zazněly např. Toccata a fuga d moll Johanna Sebastiana Bacha, Fantasie d moll Jana Křtitele
Kuchaře, dále skladby z pera Bedřicha Smetany, Johannese Brahmse, Giuseppe Garibaldiho, přičemž závěr koncertu pan profesor věnoval své vlastní
Finální improvizaci. Po koncertu pan starosta panu profesoru Novenkovi poděkoval a všichni jsme odcházeli opět s pocitem krásného uměleckého
zážitku.
I v letošním roce se celá naše Slavnost uskutečnila v příjemné přátelské atmosféře, stejně jako v loňském roce zaznamenala ze strany našich občanů
i dalších návštěvníků nebývalý zájem, všichni návštěvníci se v nesmírné pokoře poklonili nebývalé kráse našeho kostela, naň jsme právem hrdi. Slavnost
posvěcení kostela tak dostala své čestné místo v našem kulturním kalendáři a nám je ctí ji každoročně připravovat.
Anna Gürtlerová, Jiří Šiller
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PROJEKTOVÝ DEN PRO PREVENCI KYBERŠIKANY
NY
Ve ččtvrtek
Ve
tvrte 12. a v pátek
13.
13 ří
řříjna
íjn
jna se žáci čtvrté
a pátých ttříd ZŠ Dubí 1
formou projektového
vyučování seznamovali
s tím, co je to kyberšikana.
Dozvěděli se, jaké může
mít formy, jaká jsou rizika
internetu a sociálních sítí
a také jak tomu všemu
předcházet. První den
projektu se týkal žáků pátých tříd. Bylo pro ně připraveno výukové video, díky němuž se seznámili s tím,
jaká rizika na ně na internetu mohou číhat a jak s tím naložit. Přítomen byl policista, který byl připraven odpovídat na případné dotazy. Po zhlédnutí videa byly děti
rozděleny do skupinek, v nichž vytvářely plakátky a připravovaly si prezentace
k danému tématu. Následující den výukové video za přítomnosti policisty zhlédli
žáci čtvrtých tříd. Žáci pátých tříd zatím dokončovali práci na plakátech a prezentacích, aby to, co se dozvěděli a zpracovali, mohli předat mladším spolužákům.
Tím si sami získané vědomosti upevnili. Zároveň to byla oboustranně zajímavá
zkušenost,
zkuš
zk
ušen
uš
e ost, kdy jen o něco starší spolužáci byli v rolích lektorů a ti o něcoo málo
mladší
rolích posluchačů.
Mgr. Markéta Vágnerová, ZŠ Dubí
mlad
ml
adší v ro
Dubbí 1

ZÁLOŽKY DO KNIHY NÁS SPOJUJÍ SE SLOVENSKEM
KEM
Leetos jsme
LLetos
Let
jsm se již po páté zúčastnili
projektu Knihovnili mezinárodního
mez
eziná
ny Jiřího Mahena
v Brně „Záložka do
M
knihy spojuje školy: Čtu, čteš, čteme“. Projekt již osmým rokem spojuje české a slovenské základní školy
a podněcuje děti k četbě knih.
Tentokráte se naší partnerskou
školou stala ZŠ Sídlisko SNP v Galantě. Naši žáci prvního i druhého
stupně pracovali různými výtvarnými metodami a snažili se ztvárnit svět knižních příběhů. V hodinách zeměpisu
a vlastivědy se děti seznámily s Galantou a jejím okolím. Doufejme, že naše záložky, jako i jiné roky, potěší slovenské čtenáře. I my se těšíme, co pro nás partnerská
nerskáá
škola vytvo
vytvoří. Hodnocení a fotografie z projektu uveřejní Knihovna Jiřího Mahena
Mahe
heena
na
v Brně
webových stránkách (htp://www.kjm.cz).
Brně na svých
sv
Mgr. Marie Hůlková, ZŠ Dubí
Dubí 2

DRAKIÁDA
Děti
D
Dět
Dě
ěti
ti see svými
sv
rodiči využily pozvání ke společné tradiční akci. Na louce
za Základní
Zákkla
lad
dn školou v Dubí 2 předvedlyy své draky. Slunečné počasí drakům moc
nepřálo.
Nikoho z nás ale bezvětrné
n
počasí
neodradilo. I když jsme drap
kům
museli trochu pomoci, tak si
k
všichni
užili příjemné odpoledne.
v
Děti
D si odnesly památeční medaile,
sladkou odměnu a super zážitky
na letošní drakiádu.
Za kolektiv MŠ Michala
Koliandrová
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ŠKOLNÍ PARLAMENT ZŠ DUBÍ 1
Při Základní škole
Dubí 1 pracuje školní
parlament již několikátým rokem. Zástupci
parlamentu jsou voleni v jednotlivých třídách během měsíce
září. Parlament předkládá podněty, otázky
a návrhy týkající se
chodu školy. V podstatě je to prostor pro zapojení žáků do života školy, kdy se snaží vzájemně najít optimální řešení daných problémů a napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky
i učiteli. Mezi pravidelné akce, které parlament každoročně organizuje, patří recitační soutěž pro žáky 1. stupně, projektové dny k různým významným výročím, vánoční
sbírku pro zvířátka v útulku. Podílí se také na přípravě sportovních turnajů ve florbale
a vybíjené, nejen mezi žáky, ale i mezi žáky a učiteli. V tomto školním roce se nově
připravuje šachový turnaj, na který se těší nejen děti, ale i dospělí.
Pro letošní školní rok byli zvoleni tito zástupci: předseda – Filip Doubek, místopředseda – Dominik Blažek, 4. tř. – Lucie Skleničková, Jiří Pecka, 5. B. – Marcela Vaňková,
Filip Krejčík, 5. C. – Barbora Cáchelová, Václav Kotyza, 6. tř. – Tereza Čápová,
Michal Šitt, 7. tř. – Matěj Suchý, Daniel Šmrha, 8. tř. – Michal Brabec, Hynek Kraus,
Hana Durneková, ZŠ Dubí 1
99.. tř.
tř.ř. – Lenka
Len
e k Bui, Natálie Fišerová.

VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH
Ve škole
Ve
škole se tělo protáhne jen při
hodinách
výchovy, a tak se
hodi
ho
diná
di
nácch tělesné
ná
t
v družině snažíme,
aby se děti hýs
baly víc. Připravili jsme si sportovní
disciplíny, kdy děti soutěžily v družstvech. Slalom s kopacím míčem byl
pro holky sice trochu „oříšek“, ale
skóre pak vylepšily v házení míčem,
štafetovým během a soutěžemi, kde
se ze všech dětí stala různá zvířátka.
Které družstvo vyhrálo, je celkem nepodstatné, důležité je, že jsme si zasoutěžili
a zapojili
svaly. Odměnu dostali všichni, hrálo se fair play a určitě si takoz po
za
p jili všechny
vš
vé
Hanka Šírová a děti z 2. odd. ŠD ZŠ Dubí 2
vé oodpoledne
dp
dpol
pol
o ed rádi zopakujeme.

ZE ZU
ZUŠ
UŠ DUBÍ…
Podzimní svátky sice nevnímáme tak intenzívně jako Vánoce, ale
je to rozhodně tematická motivace pro malé umělce. Ve výtvarném
oboru ztvárňují a zpracovávají dýně
a podzimní ovoce, muzikanti chystají Martinské koncerty, ale začali už
také s přípravami na adventní vystoupení, například taková vánoční
hudební pohádka se nenazkouší
za týden. Takže se nám pomalu zaplňují soboty dopoledními semináři a nácviky. Bude to zase doba
plná očekávání a zvědavosti, i když
v době čtení tohoto čísla Dubského
zpravodaje už budeme vědět, na
jakém to koni ten Sv. Martin přijel.
Pohodu všem přeje
Eva Valtová, ředitelka ZUŠ Dubí

KROUŽEK DISCGOLFU
Začátkem školního roku
2017/2018 vznikl nový sportovní kroužek discgolf při ZŠ Dubí 1.
Je to v České republice poměrně nový sport, který se ovšem velmi rychle popularizuje
a rozvíjí. Je odvozen z klasického golfu ovšem s tím rozdílem,
že se nehraje s holemi a míčky,
ale speciálními disky. Cílem hry
je dokončit hřiště s co nejmenším počtem hodů disku do speciálního řetězového koše. Tento
sport je určen pro všechny věkové kategorie a ideální je i pro
rodiny s dětmi.
Máme štěstí, že se v našem
okolí nacházejí dvě hřiště –
v Oseku a v Teplicích, která náš
kroužek hodlá v budoucnu velmi často využívat. Naše tréninky
probíhají na různých místech
v Dubí (hřiště na Zelené, v Údolíčku apod.), v případě nepříznivého počasí využíváme i školní
tělocvičnu. K nácviku využíváme vlastního vybavení – sady
disků a koše.
Pokud byste měli zájem objevit kouzlo tohoto úžasného
sportu, můžete se přijít podívat
na naše tréninky či turnaje, které se konají každé pondělí od 14:00 do 16:00 hodin nebo můžete
kontaktovat
asistenta
Dubí1
Pavla
Votického,
který
kroužek
vede.
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DEN VE TMĚ

V pondělí 23. října proběhlo na ZŠ Dubí 2 netradiční dopoledne s názvem „Den ve tmě“. Žáci prvního
stupně si vyzkoušeli, jaké je to být nevidomý. Devátá
třída pro ně v tělocvičně přichystala několik stanovišť, kde žáci museli plnit úkoly se zavázanýma očima.
Vyzkoušeli si například namalovat jednoduchý obrázek, slalom s fotbalovým míčem, strefit se míčem do
koše, poznat předměty po hmatu, poznat různá jídla
jen pomocí chuti, překážkovou dráhu apod. Děti byly
nadšené, pár si jich dokonce dobrovolně některá stanoviště zopakovalo.Tuto akci máme na naší škole už několililiká
ko
kátý
ká
týým ro
roke
kem
ke
m a ro
rozh
zhod
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Z DUBSKÝCH MŠ...
Ozdravný
Ozdr
Oz
dra
dr
avný
av
a
ný p
pobyt
obyt
ob
yt v ssolné
olné
ol
né jjeskyni
esky
es
kyni
ky
ni
Začal podzim a s ním období dešťů, plískanic a nemocí, a proto jsme
se s dětmi rozhodli, že se nemocemi udolat nenecháme a uděláme něco
pro své zdraví. Z tohoto důvodu jsme naplánovali, tak jako každý školní
rok, ozdravný pobyt v solné jeskyni, který posilní naše dýchací cesty, a my
můžeme zdatně bojovat s nemocemi. Do solné jeskyně jsme se moc těšili,
protože víme, že je to prima zábava. Solanka nás tentokrát překvapila vylepšeným zázemím v prostorách dětské herničky, a to obří průlezkou spojenou různými prolézacími labyrinty a klouzačkou, která končila sjezdem
do barevných míčků.
První výjezd jsme si tedy užili nejen v samotné solné jeskyni, ale i v jejím
herním zázemí.
Bc. Eliška Čermáková, učitelka z MŠ Cibuláček Dubí

První čtení pro prťata
Ve čtvrtek 21. září se v teplické knihovně konalo první „Čtení pro prťata“
v novém školním roce, na kterém jsme nemohli chybět ani my s dětmi
z naší MŠ. V knihovně už na nás čekaly naše známé paní knihovnice, které
si pro nás opět připravily bohatý program. Přivítaly nás básničkou, ve které
nám připomněly ještě prázdniny a končící léto. Poté nás navštívila naše
známá ježibabka Katka v příběhu „Ježibabka Katka vaří džem“, hned za ní
se vydal viking Tappi se sobíkem Chichotkem na podivuhodné místo, kterým, jak jsme se v příběhu dozvěděli, byla knihovna pro zvířátka. Nechyběly ani krátké básničky O září a O poštolce, která byla po školce. Seznámili
jsme se s medvědem Ondřejem, který šel poprvé do školy a zde musel
vyřešit trable s novými kamarády. Nakonec však všechno dobře dopadlo.
Chvilku jsme si lámali hlavičky nad hádankami a také jsme se prostřednictvím pohádky dozvěděli, jak to chodí v čertí školce. Setkání jsme zakončili
krátkými básničkami z knihy Abeceda. Všichni jsme si první čtení moc užili
a za to, jak byly děti šikovné, si zasloužily i malou sladkost.
Za MŠ Cibuláček Bc. Denisa Urbanová
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KLUB MAGNET
Letní
Letn
ní d
doučování Mohlo by se zdát, že letní prázdniny jsou v Klubu Magnet jen o výletech. Ale zdání klame. I během letních prázdnin probíhalo
v Klubu
doučování. Ne všechny děti totiž úspěšně zakončily školní rok a s podporou pracovníků klubu se připravovaly k opravným zkouškám. Pro
Klu
lubu
lub
bu Magnet
Ma
děti mnohdy
mnohd nebylo lehké vzdát se volného času a věnovat ho učení, ale i přesto vidina úspěchu během „opravek“ u většiny zvítězila. Cílem pracovníků
bylo nejen poskytnutí zázemí a klidného prostředí, ale i podpora a motivace k učení, které jsou velmi důležité pro budoucí studium. Snahou byla i motivace
dětí k samostudiu a přípravě doma, klidně i se zapojením rodičů.
Anna Bláhová, pracovnice v sociálních službách, Květina
Prázdninové výlety
Prázdniny jsou obdobím plným cestování a výletů a jinak tomu nebylo ani v Klubu Magnet. Díky
finanční podpoře Nadačního fondu Albert jsme se mohli na několik výletů vydat.
Jako první jsme vyrazili do chomutovského zooparku. Už cesta vlakem byla pro děti zážitkem, ale samotný zoopark cestu předčil. Děti si prolezly vlčí norou a objevovaly první zvířata, která se nám zpočátku
trochu schovávala. Velký úspěch sklidilo hřiště, na kterém se děti mohly vybláznit. Během naší návštěvy
jsme viděli vlky, pandy červené, medvědy a ke konci jsme si dokonce mohli nakrmit poníky a oslíky.
Jedno z dětí k výletu řeklo: „Miluju zvířata a tady se mi moc líbilo, jen škoda, že jsme se na těch ponících
nemohli projet.“ Tak třeba se nám to někdy poštěstí …
Na další výlet jsme se měli vydat do dubského lesa, ve kterém jsme měli dojít i k bývalé léčebně,
o které kolují různé záhady, ale počasí bylo proti. Od rána pršelo a my na takovou nepřízeň počasí nebyli
připraveni.
Další týden jsme jeli do Oseckého kláštera a do 3D bludiště v korunách stromů. Když jsme přijeli do Oseka, čekalo nás nemilé překvapení v podobě deště,
ale to nás tentokrát nerozhodilo a pořídili jsme si krásné pláštěnky. Ač by se to nemuselo zdát, tak komentovaná prohlídka kláštera děti naprosto nadchla.
Velký podíl na tom měla paní průvodkyně, která dětem během prohlídky dávala různé úkoly a výklad jim přizpůsobila. Děti mlčky obdivovaly zdobení
kostela a za odměnu jim paní průvodkyně ukázala to, co jiní návštěvníci vidí jen jednou do roka, rozsvítila jim místnůstku, kde byla lože Krista, u kterých se
konají mše v době mezi ukřižováním a zmrtvýchvstáním Ježíše Krista. Když jsme opustili klášter, vydali jsme se do nedalekého bludiště v korunách stromů.
Vyrazili jsme i za dětmi tak oblíbenými zvířaty, ale ne do zoo, nýbrž na teplické gymnázium, kde se nachází biopark s mnoha druhy zvířat. K vidění byli
např. opičky, klokani, lamy, ovce, pásovec a různé druhy pavouků a hadů, kterých se děti trošku bály. Překvapilo nás, že lamy a ovce se volně procházely po
hřišti, mohly se pást a my od nich byli kousek. Výlet jsme zakončili na dětském hřišti.
Předposlední výlet byl do Botanické zahrady v Teplicích. Po dlouhé cestě z vlakového nádraží byly děti unavené a otrávené, ale když viděly tolik druhů
různých kytiček, tak na únavu zapomněly. V akváriích jsme si prohlédli rejnoky, piraně a jiné ryby. Odpoledne jsme zakončili opět na přilehlém dětském
hřišti, na kterém největší úspěch měla lanovka.
Prázdniny utekly jako voda a ani jsme se nenadáli a nastal čas pro náš poslední a největší výlet a to do pražské ZOO. Tohle byl výlet, z kterého byly děti asi
nejvíce nadšené, ač jsme toho hodně nachodili, tak to, že děti mohly vidět lední medvědy, lva, gorily, žirafy, zebry a jiné druhy exotických zvířat, jim bolavé
nohy zcela vynahradilo. U ledních medvědů to bylo samé: „Jé, hele, jak se odrážej od toho skla! Jak maj velký ty tlapy!“, u goril: „Támhle nese ta opice malou
opičku na zádech. A koukej, jak si očistí tu mrkev, než ji sní.“
Barbora Pecharová, pracovnice v sociálních službách, Květina
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NÁBOR NA JUDO

DUBSKÝ KLUB LEONIDAS V BRNĚ...

SPORTOVNÍ KLUB JUDO JUNIOR TEPLICE
provádí

NÁBOR NA JUDO

Dne 8. října se konalo 2. kolo Mistrovství ČR MuayThai pořádané C.M.T.A
v brněnské TJ Tesla. Náš klub Leonidas GymMuayThai Teplice vyslal do
boje dvě děti. Do zápasu nastoupil Lukáš Klaška (13 let), využil výškové
výhody a vybojoval výhru KO ve třetím kole nad borcem ze KTB Svarog
GYM. K poslednímu zápasu, nastoupil Alan Homič (10 let), který předvedl
krásný zápas, který byl všechna 3 kola pod jeho vedením, i když byl sám
ve váhové nevýhodě. Poděkování za tuto akci patří i prezidentu asociace
C.M.T.A. Petru Ottichovi. Našemu sponzorovi děkujeme za nová trička pro
dubský klub Leonidas Gym.
Ladislav Horejš, trenér

dZE/E<,>Wp1s<Kϰ LET
WZK1,W\/D<h1͕a<K>E1ED ^d1ϱϴϴ

TRÉNINKOVÝ DEN:

ÚTERÝ OD 1ϴ͗ϬϬ– 19͗ϯϬ,K/E
>dZEh:Ds dW>/1,͕K^<h,ZKh

/E&KZD͗нϰϮϬϲϬϳϵϱϵϱϱϬ
/E&

www.judoteplice.eu

VÝLET ZA POZNÁNÍM
Dubští senioři vyjeli v pondělí 23. října na svůj další
výlet za poznáním, Městské kulturní zařízení je tentokráte pozvalo na Karlovarsko, a to na prohlídku zámku
Chyše. Jeho historie pochází druhé poloviny 12. století,
kde na místě zámku však původně stávala tvrz, která
sloužila jako sídlo starobylého vladyckého rodu Odolenoviců, kteří na tomto panství sídlili celých 200 let.
Přestavba zámku byla dalšími majiteli započata v roce
1695. Z této doby pochází také nástropní malba Petra
Brandla na klenbě salonu v přízemí. V roce 1766 získal
panství ve veřejné dražbě hrabě Prokop Lažanský z Bukové, panství Chyše se tak dostalo do vlastnictví rodu
Lažanských, kde zůstalo až do roku 1945. V roce 1946
se majitelem objektu stává Ředitelství lesů a statků
a objekt byl využíván jako škola v přírodě. V dalších letech zámek chátral a zdálo se, že je pomalu odsouzen k zániku. Koncem roku 1995 projevil
zájem o koupi zámku pan Ing. Vladimír Lažanský z Děčína, který od svého záměru neustoupil a na počátku roku 1996 zámecký areál zakoupil s plánem tuto významnou kulturní
památku zachránit. Roku 1999 byla slavnostně otevřena první zámecká expozice včetně
stálé expozice „Karel Čapek a západočeský kraj“, která připomíná pobyt Karal Čapka na
chyšském zámku v roce 1917. Průvodci byli potomci majitelů zámku, kteří nám vedle interiérů představili rovněž bohatou historii nejen zámku, ale i panství. Pan Lažanský rovněž
vzpomněl na těžké začátky spojené s koupí zámku, přičemž vyzdvihl výraznou pomoc
Národního památkového ústavu. Součástí prohlídky zámku byla rovněž návštěva pivovaru, který je jeho součástí, jedná se o pivovar funkční, který byl současnými majiteli zámku
také opraven a zprovozněn. Součástí prohlídky byla ochutnávka piva, a to jak světlého, tak
i tmavého. Dobré pohodě našich výletníků přispělo příznivé počasí, které nás provázelo
celým dnem. Na další výlet za poznáním naše seniory opět pozveme v jarních měsících příštího roku.
Anna Gürtlerová
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KÁCENÍ JÍROVCE

Již po dobu několika let jsme se snažili o záchranu
jírovce rostoucího u kruhové křižovatky s ulicemi
Ruská a Krušnohorská. Strom měl otevřené dutiny
v místě nasazení kosterních větví. K jeho zabezpečení byly v roce 2013 – 2015 nainstalovány vazby
a provedena mírná redukce koruny. Od letošního
jara byl vidět pokles vitality jírovce a výrazné prosychání. Požádali jsme o odborné posouzení jeho
zdravotního stavu. Odborníci nalezli, kromě jiných
již dříve známých defektů, na kmeni i kosterních
větvích plodnice nebezpečné houby dřevomoru
kořenového a při kácení i hlívy ústřičné. Obě houby způsobují hnilobu a následný rozklad dřeva.
Vzhledem k výrazně narušenému zdravotnímu
stavu byl jírovec vyhodnocen jako nebezpečný
a na konci měsíce září pokácen. U druhého jírovce,
jehož kosterní větve jsou svázány vazbami, byla
z bezpečnostních důvodů provedena redukce koruny.
Eva Vítková, technický odbor MěÚ Dubí

STARÉ DRAHŮNKY SOBĚ A NÁVŠTĚVNÍKŮM
Dne 6. října se sešli
v odpoledních hodinách
sousedé v Drahůnkách
na návsi u příležitosti odhalení informační tabule
o dějinách jejich vsi, od
roku 1960 součásti města Dubí. Akci svou účastí
podpořil i dubský starosta Ing. Petr Pípal, který při
hodnocení drahůnského
komunitního projektu,
na kterém se podíleli
všichni místní finančně
nebo prací společně,
vyjádřil přání, aby mohla mít každá část Dubí
podobný otisk své paměti místa. Celý projekt
trval dohromady téměř
2 roky, místní obyvatel
a učitel Gymnázia Teplice Martin Rak ve volných chvílích studoval historické prameny, později přišla práce na konstrukci infotabule (D. Doležal), stavební úprava místa (všichni místní), výběr
peněz na materiál a tisk. (Děkujeme hlavnímu sponzorovi, panu
S. Slavíčkovi). Nakonec i občerstvení při slavnostním setkání se
odehrávalo ve vlastní režii Drahůnských, již tradičně se ho ujal
T. Havel s rodinou. Projekt dává smysl svou komunitní soudržností, spoluprací v době hektické, kdy je spíše obvyklé, že lidé
v sídlech hlavně jen přespávají, většinu své duševní energie však
vydávají někde jinde a společný svět místa, kde žijí, je jinak nezajímá. Být však součástí širší komunity a být si vědom historické
kontinuity místa posiluje náš pozitivní životní prožitek, radost. Staré Drahůnky ze dvou třetin zanikly
v roce 1952, a to kvůli nebezpečí propadu do důlního díla Jaroslav. Dodnes zde však žije asi 80 obyvatel, podobně jako na samotném počátku drahůnských dějin ve středověku. Na tabuli si naši návštěvníci mohou přečíst o zajímavostech, které Drahůnky činily zvláštní a také o nejvýznamnějším rodákovi, panu V. Gabertovi, který svým celoživotním postojem vyjadřoval solidaritu a mezinárodní smíření,
a to až na půdě Evropského parlamentu.
Martin Rak

DUBSKÝ KOLÁČ
Právě skončil již XVII. ročník Dubského koláče. Je to naše tradiční akce, jejíž obliba
neustále roste. O tom svědčí i počet družstev, která přijela soutěžit. Letos jich bylo
12 a více jich u nás bohužel přivítat nemůžeme, protože je pro nás v tomto ročním
období limitující kapacita vnitřních prostor. Nezklamal nás ani tradiční sponzor
této akce, Český porcelán a.s. Dubí a opět
věnoval pamětní talíře pro vítěze. Jako každý rok, tak i letos mělo celé klání dvě části. Jednou částí je soupeření
družstev v motorických, vědomostních, ale i kreativních disciplínách, jako je například hod koláčem do trouby,
skládání puzzle nebo nadhazování “palačinek“ na pánvi. První místo si v této části vybojoval Domov pro seniory
Orlická z Ústí nad Labem, druhé skončilo družstvo z Domova pro seniory z Meziboří a na třetím místě se umístili
hráči z Domovů sociálních služeb Litvínov.
V druhé části se potom hodnotí vzhled a chuť koláčů, které si jednotlivá družstva upekla ve svých zařízeních a přivezla k nám. Letos bylo téma – BÁBOVKA. Chuť hodnotila odborná porota složená ze zástupců jednotlivých týmů.
Vzhled se hodnotil pomocí žetonů, které se vhazují do nádob k jednotlivým soutěžním zákuskům.
Hodnocení druhé části soutěže nebylo vůbec jednoduché, protože všechny zákusky byly nejen krásné, ale také hříšně dobré. Porota neměla vůbec
snadný úkol. Zkoušeli jste někdy ochutnat 12 zákusků? Opravdu to není nic snadného. Myslím, že někteří porotci si bábovku nějaký čas raději odpustí.
Nejlepší zákusek k nám přivezli z Domova pro seniory v Meziboří, druhé místo se svým zákuskem vybojovalo družstvo z Domova pro seniory v Libochovicích a třetí místo zůstalo “doma“, v Dubí Na Výšině. Všichni se ze svých úspěchů velmi radovali. Hosté z Meziboří dokonce dvakrát a právem byli
skutečně dobří. Vítězům přišla pogratulovat i vedoucí odboru sociálních věcí Ústeckého kraje Ing. Petra Lafková a starosta města Dubí Ing. Petr Pípal.
Své vítězství mohli účastníci zapít třeba červeným vínem, které věnoval ředitel Podkrušnohorských domovů sociálních služeb PhDr. Jaroslav Zeman.
K tomu všemu jim celé odpoledne hrála živá dechová hudba, kdo měl zájem, mohl zpívat i tančit. Jako každý rok, tak i letos bylo pro účastníky připraveno
překvapení. Tentokráte v podobě taneční skupiny Caramelka. Tanečníci byli výborní. Stepovali, tančili country tance a na závěr předvedli i skvělý kankán.
Hosté ze širokého okolí se vraceli do svých zařízení spokojeni, pobaveni a plni nových zážitků. Někteří si odvezli i výherní balíčky naplněné dobrotami.
Zbývá už jen dodat, že všem účastníkům srdečně děkujeme, že přijali naše pozvání a soutěžili, jak nejlépe dovedli. Velké díky patří i personálu, který se
podílel na přípravách celé akce a bez něhož by nic z toho nebylo možné. Děkujeme a těšíme se na další ročník.
Mgr. Kateřina Zemanová, vedoucí sociálního úseku
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BLAHOPŘÁNÍ
Dne 27. øíjna oslavili
Safírovou svatbu

Dne 3. listopadu oslavil
pan

Wendy a Anièka
Kropkovi

Jaroslav Kolář

své 82. narozeniny.
Mnoho zdraví a štěstí přejí
syy ové
ové Jiří
Jiřiříí a Ja
JJaroslav
rooslslav
lav
a přítelky
přítelelk
př
lky
ky ě Anička.
Aničk
čkaa.
Dne 28. listopadu oslaví své životní jubileum

Dne 21. října oslavila své krásné životní jubileum

náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček

pan

z Dubí.
Ještì hodnì, hodnì rokù,
splnìných snù a nadìjí, vždyś manželství je krásná báseò,
když jsou si dva souzeni
paní Libuše

Josef Šíp z Dubí.

Do dalších let mnoho štěstí, zdraví, životního
elánu přejí manželka Věra, synové Josef a Petr,
dcery Marcela
Marc a Martina, zeť Michal, snacha Šárka,
vnoučata
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ouča
uč ta D
Dan a Lucka, Kačka a Roman, Verča, Káťa, Míša, Terezka a pravnouček Dominik…
nik…
…

… a velký
vveelký dík za vše, co pro nás děláš...

Oudová,

která celý svůj profesní život
s nesmírnou obětavostí a láskou věnovala
nejedné generaci žáků Základní školy Dubí 2.
Paní Oudové, která i po odchodu na zasloužený odpočinek,
aktivně pomáhala naší škole, ze srdce všichni přejeme
především dobré zd
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le i poh
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ho
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rganizzačních důvodů otevřena pouze do 15:00 hodin.
organizačních
Od 13. do 16. listopadu bude knihovna uzavřena z důvodu čerpání dovolené.
H. Paurová, knihovnice.

Vzhledem k probíhající rekonstrukci
sociálního zařízení v objektu Lidového domu
v Pozorce nemůžeme letos uskutečnit
Mikulášskou besídku.
Za pochopení děkuje
Městské kulturní zařízení.

INZERCE

Koupím
K
o
porcelán ROYAL DUX sošky, zvířata, vázy, malé i velké,
jjen nepoškozené,
p
platím hotově, p
p
přijedu. Tel. kontakt: 731 490 278
VZPOMÍNKY
VZPO
OMÍNKY
Dne 12. října uply ul již rok, co nás navždy opustil náš
milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček

Dne 5. října
uplynulo smutných 10 let,
co nás navždy opustila
naše milovaná maminka, teta a babička

pan Jiří Ver

paní Marie Daňková.

kter by se dne 25. listopadu dožil 89 let.
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Dne 18.listopadu uplyne 6 let od úmrtí

paní Anny
z Dubí 1.

Jokelové

S láskou vzpomíná manžel Luděk,
synové Luděk, Jan a František
a dcera Jarmila s rodinami, vnuk Jakub, Alois,
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Kdo jste jej znal, věnujte mu společně s námi tichou
vzpomínku.
S láskou vzpomíná celá rodina.
Dne 17. listopadu uplynunou 2 roky od chvíle,
co nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček,
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4 5579 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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