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květen 2017
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
máme za sebou další čtyři týdny letošního kalendářního roku, jaro se snad již chopilo své vlády,
a tak květnové dny nám již umožní naplno se
oddat tomuto nejkrásnějšímu období roku. Nicméně život v našem městě se nezastavil a já Vás
i v tomto vydání našeho Zpravodaje budu informovat o všem podstatném, co našemu městu
a radnici přinesl poslední měsíc.
 Přelom měsíců dubna a května je každoročně ve znamení připomínky konce druhé světové války, v našem městě jsme položili květiny
a poklonili se památce u pomníku obětem války v parku před Lidovým domem v Pozorce,
při stejné příležitosti jsem pozdravil účastníky
Štafety míru, která byla odstartována v pondělí
8. května na Školním náměstí. Již v měsíci dubnu
proběhly rovněž dvě pietní akce, a to 19. dubna
na Cínovci, kdy jsme položili květiny k pomníku
amerických letců, jejichž bombardér byl dne
19. dubna 1945 při posledním náletu na průmyslové objekty v Ústí nad Labem poškozen německými stíhači, v oblasti Cínovce dopadl a zahynuli
zde tři američtí letci. V pondělí 24. dubna se konalo vzpomínkové shromáždění u památníku
Na Prokopce, kde jsme uctili památku 313 vězňů,
kteří zemřeli při transportu smrti v roce 1945.
Slavnostní shromáždění u příležitosti skončení
nejhrůznější války v dějinách lidstva se konalo
rovněž v Teplicích, a to u pomníku Rudoarmějců v Havlíčkových sadech. Zde tradičně probíhají dvě akce, jedna dne 8. května a druhá dne
9. května, a to z důvodu našeho státního svátku
ČR vyhlášeného na 8. květen a Ruská federace
slaví dne 9. května, kdy sem přijíždějí zástupci
velvyslanectví Ruské federace.
 V minulém měsíci se na dvou svých schůzích sešla Rada města Dubí a svou schůzi měli
i zastupitelé. Na schůzích Rady jsme jako tradičně projednali celou řadu materiálů majetko-právního charakteru, po projednání souhlasili
se žádostmi ředitelů našich škol o schválení
příspěvků na dopravu žáků na sportovní akce,
paní ředitelce naší Základní umělecké školy
jsme přidělili příspěvek na úhradu účastnického
poplatku dvou žákyň této školy, které se aktivně
zúčastnily mezinárodního projektu „ensemble
interrregio“. Jeden koncert tohoto projektu jsme
měli možnost vyposlechnout v našem kostele
a druhý den v kostele Lukaskirche v Drážďanech.
Jsem rád, že z tohoto mezinárodního projektu,
v němž se v letošním roce představili mladí
umělci z České republiky, Německa, Polska
a Běloruska, se stala tradice. Obci Novosedlice
jsme jako každoročně schválili poskytnutí účelové dotace ve výši 35 000,-- Kč, která bude použita
na pokrytí drobných stavebních úprav na hřbitově. Myslím, že v posledních letech se na tomto
hřbitově, který je historicky spádovým hřbitovem rovněž pro naše město, postupně mění prostředí k lepšímu a v letošním roce za spolupoužití i našeho příspěvku bude upravena další z cest
mezi jednotlivými oddíly hřbitova. Rovněž jsme
projednali návrh Závěrečného účtu města Dubí
za rok 2016 a tento důležitý dokument předložili zastupitelům k projednání s doporučením ke
schválení. Rovněž jsme vzali na vědomí informaci paní vedoucí finančního odboru o hospodaření města Dubí za první čtvrtletí tohoto roku. Za
toto období jsme dosáhli celkových příjmů ve
výši 30.953,69 tis. Kč a celkových výdajů ve výši
28.097,21 tis. Kč a za toto období byl rozpočet
upraven 14 rozpočtovými opatřeními.
Zastupitelé se na své krátké schůzi sešli
10. dubna a projednali dva důležité body: první
se týkal opravy kostela Nanebevzetí Panny Marie
na Cínovci. Na tuto opravu jsme získali dotaci od
Ministerstva kultury České republiky z Programu
architektonického dědictví 2017. Součástí získá-
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ní této dotace však je podmínka, že projekt musí
být zrealizován do měsíce listopadu 2017. Abychom tento termín mohli dodržet, je potřebné
uspořit čas výběrem zhotovitele, aniž by takový
výběr měl vliv na kvalitu práce, a proto dodavatel těchto specifických prací musí splňovat kritéria pro práci na kulturní památce, což je nutno
doložit referencemi. Národní památkový ústav
nám vytipoval firmy, které mají nejen zkušenosti
s těmito pracemi, ale zároveň jsou certifikovány
Ministerstvem kultury ČR a ty jsme oslovili v poptávkovém řízení. Bohužel z oslovených firem se
nám do výběrového řízení přihlásila pouze jedna, a proto jsme museli výběrové řízení jako celek zrušit a Zastupitelstvo města schválilo provádění oprav na etapy. První etapou bude oprava
střechy, další etapy budou restaurátorské práce
a oprava fasády. To však záleží na poskytnutí finanční podpory z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR.
Druhý důležitý bod, který jsme se zastupiteli
projednali, se týká budování splaškové kanalizace v naší městské části Běhánky. Tato akce,
jak Vás prakticky průběžně informuji, je již
v realizaci a od Severočeské vodárenské společnosti a. s. obdržíme příspěvek v celkové výši
4 176 080,-- Kč. Podmínkou pro obdržení tohoto
příspěvku je uzavření Smlouvy o budoucí kupní
smlouvě, ze které vyplývá povinnost jednak pro
Severočeskou vodárenskou společnost a. s. po
dokončení akce tuto částku vyplatit a pro naše
město převést stavbu do majetku Severočeské
vodárenské společnosti a. s. po uplynutí blokační doby Ministerstva zemědělství České republiky, která je stanovena na 10 let od kolaudace
stavby. Po projednání jsme oba tyto důležité
body schválili.
 V městské části Běhánky se rovněž objevil
problém potoka, který protéká Nerudovým sadem. Při výkopových pracích došlo k obnažení
tohoto potůčku a jarní tání dokončilo dílo zkázy.
Nezbylo, než uvolnit částku 1,2 milionu korun
a celý tento potůček nově zatrubnit a upravit nátok v jeho horní části.
 V minulém měsíci jsem měl rovněž jednání
s panem Dr. Franzem Salm-Reifferscheidtem,
kdy jsme byli osloveni ve věci spolupráce v oblasti sociální pomoci Řádu maltézských rytířů.
Na schůzce jsme diskutovali o obsahu a konkrétní podobě této spolupráce, která se týká
především pomoci romským dětem, že společnost Sovereign Military Hospitaller Order of
St. John of Jerusalem of Rhodes and of Malta
působí v řadě evropských zemí, jen dosud nespolupracují s Českou republikou. Dohodli jsme
se nejen na spolupráci, ale především mi pan
Dr. Salm-Reifferscheidt nabídl vytvoření vzorového projektu spolupráce Řádu maltézských
rytířů v Komunitním centru, jehož působení připravujeme v Pozorce. O tom, jakých konkrétních
rysů bude tato spolupráce nabývat, Vás budu
i nadále průběžně informovat, stejně tak o tom,
jak postupují přípravné práce na realizaci tohoto
projektu Komunitního centra.
 Také se znovu vyjádřím k záležitosti, která dle informací, které se ke mně dostávají, je
stále aktuální a týká se mimo jiné i rybníka na
Cínovci. V polovině loňského roku jsme po projednání v Zastupitelstvu města schválili směnu
pozemků mezi Městem Dubí a Horským statkem
Cínovec. Součástí této směny byl i Dlouhý rybník
na Cínovci, který byl pro Město Dubí naprosto
zbytným majetkem. Navíc rybník není v dobrém technickém stavu a pro Město Dubí představoval i určité budoucí finanční riziko. Dále
musím uvést, že iniciátorem této směny bylo
Město Dubí, protože naším zájmem bylo získat
pozemek v lokalitě Na Antoníčku. Jeho získáním
a po výkupu dalších drobnějších pozemků od

soukromé osoby, Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových a Státního statku Jeneč
se podařilo zcelit kompaktní území o výměře
více jak 10 ha a nyní toto území tvoří významnou územní rezervu našeho města, která je celá
dle platného územního plánu zastavitelná. Také
hodnota směňovaných pozemků se společností HS Cínovec s.r.o. byla dle znaleckého ocenění
nižší cca o 300.000,-- Kč a majitele společnosti
jsme museli doslova přemlouvat, aby směnu
uskutečnil. O to více mě mrzí, že stále kolem
sebe slyším nějaké „chytráky“, kteří tuto směnu
kritizují se slovy: „Kam se budeme chodit koupat?“ a dokonce nějaký „odvážný anonym“ podal Policii ČR podnět k prošetření této směny.
Když už je někdo přesvědčen, že Zastupitelstvo
města Dubí poškodilo svým rozhodnutím město
Dubí, tak by se měl podepsat a za případné křivé
obvinění nést odpovědnost. Bohužel v naší společnosti je stále oblíbený institut anonymních
udání a je zajímavé, a to mám ze zkušenosti,
že Policie ČR tyto anonymy mnohdy prošetřuje
důkladněji než podněty podané řádným způsobem. Všechny ubezpečuji, že rozhodnutí uskutečnit tuto směnu bylo správné a ve prospěch
našeho města.
 Tento měsíc je rovněž spjat se Dnem matek, který si připomínáme pravidelně druhou
neděli právě v měsíci květnu. Především děti
přicházejí za svými maminkami s kytičkou
a s poděkováním za jejich péči. Jsem přesvědčen,
že je velice dobře, že tento svátek, jehož propagátorkou byla paní Alice Masaryková, byl u nás
po roce 1989 obnoven a já se rád – a snad mohu
uvést – jménem nás mužů k tomuto blahopřání
rovněž připojuji
 Při této poslední informaci musím zvolat:
„KONEČNĚ!!!“. Po opravdu mnoha jednáních
s majiteli, dnes již bývalé tržnice v Pozorce
u kruhové křižovatky, se podařilo dohodnout její
zbourání. Tím nám mizí jeden z posledních objektů, který opravdu hyzdil vzhled našeho města a byl jakýmsi reliktem dob snad již bývalých.
Celý prostor bude vyčištěn a připraven pro jiné
využití, ale jistě to již nebude takováto otrhaná
tržnice, protože Město má nástroje pro regulaci
nechtěných aktivit.
 A to je, vážení občané, pro květnové vydání Dubského zpravodaje z mé strany všechno, našim seniorům, kteří vyjedou příští týden
na poznávací zájezd na zámek Frýdlant, přeji
šťastnou cestu, pěkné počasí a aby si ze zájezdu přivezli pěkné zážitky. Naše děti bych rád
pozval na oslavu jejich svátku, kdy i v letošním
roce je pro ně připravena Pohádková stezka.
V pátek dne 9. června Vás srdečně zvu do kostela Neposkvrněného početí Panny Marie, a to na
tradiční Noc kostelů, kdy vyslechneme koncert
pěveckého souboru Audite silete z Bohosudova
a rovněž přivítáme herce, pana Josefa Somra,
který nám přednese úryvky z Bible. Součástí
večera bude rovněž možnost prohlédnout si náš
kostel a blíže se seznámit s jeho bohatou historií.
Všichni jste srdečně zváni.
 Až se společně setkáme na stránkách našeho Zpravodaje příští měsíc, budeme stát již na
prahu letních měsíců, žákům a studentům se
začnou blížit vytoužené i zasloužené prázdniny,
my dospělí si začneme plánovat či již připravovat naplánovanou dovolenou a na příchod léta.
Přeji Vám, abyste zbytek jednoho z nejkrásnějších měsíců roku prožili ve zdraví a dobré pohodě, všem žákům středních škol pak přeji, aby byli
úspěšní při složení maturitní zkoušky, jejíž některé části již mají za sebou, a se všemi se těším
za měsíc opět na shledanou.
Ing. Petr Pípal, starosta

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
RM na své schůzi dne 14. března mj. projednala:
 Usnesení č. 1098/41/2017: RM po projednání souhlasí se stavbou „Vybudování dočasného
kiosku ČS PHM“ na pozemku p. č. 1253 k. ú. Cínovec.
 Usnesení č. 1105/41/2017: RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017 ve výši
Kč 7 500,00 – finanční příspěvek pro ZŠ Dubí 1
na zajištění česko-německého workshopu a na
dopravu mikrobusem do Prahy pro florbalové
družstvo děvčat na republikové finále soutěže
základních škol.
 Usnesení č. 1106/41/2017: RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017

ve výši Kč 420 000,00 – navýšení rozpočtu ORJ 2
Technický odbor – zvýšené náklady na zimní údržbu komunikací.
 Usnesení č. 1107/41/2017: RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2017
ve výši 432,56 tis. Kč – Úprava rozpočtu ORJ 4
Odbor školství – poskytnutí dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup
ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání, která je určena pro
Základní školu Dubí 2.
 Usnesení č. 1109/41/2017: RM po projednání

NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

INFORMACE OBČANŮM

Vážení občané, v minulém vydání Dubského zpravodaje jsem Vás informoval o zavedení náhradní autobusové dopravy ve směru Moldava v Krušných horách, a to na
základě oficiálního oznámení, které mi zaslala Správa železniční a dopravní cesty.
Na webových stránkách Českých drah jsem se však dozvěděl, že náhradní autobusová doprava do zastávky Dubí, Krušnohorská nezajíždí. Proto jsem celou záležitost
prověřil na odboru dopravy Krajského úřadu Ústeckého kraje, který je objednavatelem osobních vlaků. Bohužel mi bylo potvrzeno, že město Dubí bylo z náhradní
autobusové dopravy vyloučeno a na můj dotaz, jak se tedy dostat z našeho města
do zastávek Mikulov v Krušných horách, Nové Město v Krušných horách a Moldava
v Krušných horách mi bylo odpovězeno, že je třeba použít autobusové spoje
Dopravy Ústeckého kraje z některé zastávky v Teplicích. Důvodem vyloučení našeho města z náhradní autobusové dopravy je nemožnost sestavit výlukový jízdní řád
autobusů tak, aby vozy nenabíraly zpoždění. Stejně tak byla z náhradní autobusové
dopravy vyloučena zastávka Střelná v Krušných horách. Pro úplnost ještě dodávám, že osobní vlaky na trati č. 135 Most – Moldava v Krušných horách jezdí mezi
stanicemi Most – Dubí, kde vlaky svou jízdu končí. V této záležitosti se rovněž setkali
starostové měst Hrob, Košťany a Dubí a z jejich setkání vzešlo Společné stanovisko
starostů města Hrob, Košťany a Dubí, které bylo zasláno odboru dopravy Krajského
úřadu Ústeckého kraje. Všechny další informace Vám budu průběžně prostřednictvím Dubského zpravodaje předávat tak, jak budou přicházet.
Jiří Šiller

K CENÁM JÍZDENEK V MEZINÁRODNÍ AUTOBUSOVÉ LINCE Č. 398
Vážení občané, na základě informace od Vás, kdo využíváte tuto autobusovou
linku do Saska a zpět, o rozdílnosti cen uvedených v Tarifu DÚK a VVO a skutečných cenách, které platíte při nástupu do autobusu na území Saska, jsem
tuto záležitost prověřil na odboru dopravy Krajského úřadu Ústeckého kraje
a dozvěděl jsem se, že důvodem jsou technické obtíže na spuštění odbavovacího zařízení ze strany dopravce. Byl jsem ujištěn, že od poloviny měsíce května
by tyto ceny měly být v souladu s výše uvedeným Tarifem, tedy konkrétně ze
stanice Altenberg do stanice Dubí cena 3,50 euro místo stávající ceny 4,10 euro.
Věřme, že tyto obtíže budou skutečně odstraněny a ceny budou v souladu s tímto Tarifem, který zveřejnilo dubnové vydání Dubského zpravodaje.
Jiří Šiller

MĚSTSKÁ POLICIE DUBÍ
Operátor kamerového systému si všiml
dvou žen, které šly po chodníku v Pozorce,
áv ulici Střední a zašly zde do domu. Operátor měl podezření, že se jedná o ženu, které b
byll
okresním soudem uložen dvouletý trest zákazu pobytu na území města Dubí. Počkala si na ni přivolaná hlídka městské policie. Po kontrole totožnosti se
prokázalo, že se opravdu jedná o uvedenou ženu,
která je svým jednáním podezřelá ze spáchání
trestného činu. Žena byla předána Policii ČR k dalším úkonům.
V brzkých ranních hodinách spatřil operátor kamerového systému dva muže v Pozorce, jak nesou
těžkou bednu. Jelikož se jednalo o muže strážníkům známé z předchozích kontrol, vyslal operátor
na místo hlídku městské policie, aby strážníci zjistili, zda obsah bedny nepochází z trestné činnosti.
Hlídka na místě zjistila, že v bedně jsou 100% džusy
v obalech z Německa. Podle výpovědi mužů našli
bednu plnou džusů v křoví. Strážníci se pokoušeli
zjistit, zda nedošlo k vloupání do některého obchodu, restaurace či rodinného domu, ale majitele
džusů se nepodařilo zjistit. Džusy byly předány pracovníkovi městského úřadu jako nález.

schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2017 ve výši
175,45 Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický
odbor – zpracování studie na posouzení vodovodní a kanalizační sítě v Dubí.
 Usnesení č. 1111/41/2017: RM po projednání souhlasí s výměnou oken budovy sportovního
areálu v ul. Sportovní v Dubí 2.
 Usnesení č. 1112/41/2017: RM po projednání souhlasí s prodejem speciálního automobilu
tovární značky KAROSA typ CAS K 25-L 101, rok
výroby 1988, barva červená základní, vč. náhradních dílů na účelovou nástavbu CAS K25 LIAZ dle
soupisu, to vše za cenu Kč 190 000,00 společnosti
Jan Soukup – Hasičská technika a zařízení, Plzeň. (šl)

Vážení čtenáři, v dubnovém vydání Dubského zpravodaje došlo na straně zhotovitele k duplicitnímu použití téhož grafického znázornění zvuku sirény. Z tohoto důvodu otiskujeme celý příspěvek znovu tak, aby bylo jak u zkušebního
tónu sirény, tak u požárního poplachu a všeobecné výstrahy správné grafické
znázornění. Omlouváme se tímto Vám, čtenářům Dubského zpravodaje, omluva
náleží rovněž panu tajemníkovi. ALWAC, a. s., zhotovitel Dubského zpravodaje
Vážení občané, dotazujete se na našem úřadě, co je důvodem
spouštění poplachových sirén v našem městě? Někomu to může
být jasné a někdo si nemusí být zcela jist tím, proč a kdy se siréna spouští. Rozhodně neuškodí si tyto vědomosti připomenout.
Hned na začátku je nutné předeslat, že ovládání poplachové sirény není svévolné a má svá zákonná pravidla. Tato zvuková zařízení nejsou ovládána
zaměstnanci úřadu, nýbrž pracovníky operačního střediska hasičského záchranného
sboru kraje. V našem městě máme dvě takováto zařízení, přičemž jedno je instalováno
na budově Městského úřadu v Dubí a druhé je umístěno na budově MŠ ve Mstišově. Pronikavý zvuk varovné sirény znamená vždy nějaké nebezpečí (vyjma zkušebního tónu).
Může se jednat například o povodeň, rozsáhlý požár, havárii s únikem nebezpečné látky
nebo vážnou dopravní nehodu s nutností zásahu jednotky hasičského záchranného sboru.
1) Kontrola funkčnosti – „Zkušební tón“ sirény zaznívá
každou první středu v měsíci ve 12:00 hodin. Jedná se o
nepřerušovaný tón po dobu 140 sekund.
2) Svolání jednotky požární ochrany – „Požární poplach“ je vyhlašován rotační sirénou přerušovaným
signálem, kdy 25 sekund je trvalý tón, 10 sekund přerušení a znovu 25 sekund trvalý tón, a to po dobu jedné
minuty.
3) Varovný signál – „Všeobecná výstraha“ se používá
pro varování obyvatelstva při hrozící nebo nastalé mimořádné události. Tento signál má kolísavý tón sirény
po dobu 140 sekund a může zaznít až 3x po sobě. Tam,
kde jsou instalovány elektronické sirény, tak je varovný
tón doplněn hlasovou informací, zpřesňující charakter ohrožení.
Mgr. Radek Kindl, tajemník MěÚ Dubí

• Střední 154, 417 03 Dubí • Telefon + Fax: 417 571 637, Tel.: 417 571 200
Muž na cestě z Pozorky do Mstišova
spařil
s
na chodníku ležící postavu, ihned
událost
udá
u
oznámil přes tísňovou linku 156
městské policii. Strážníci na chodníku našli
zraněnou ženu v silně podnapilém stavu. Žena
měla poranění na hlavě, které si pravděpodobně
způsobila pádem na chodník. Strážníci zraněné
ženě poskytli první pomoc a na místo přivolali záchrannou službu, která ji odvezla na ošetření do
nemocnice.
Muž z Cínovce oznámil, že na cestě do Dubí spatřil na parkovišti tři barely s neznámou tekutinou.
Na místo vyjela hlídka městské policie. Tekutinu
v barelech nebylo možné identifikovat, nebylo tedy
jisté, zda se nejedná o nebezpečnou látku, proto
strážníci na místo přivolali příslušníky hasičského
záchranného sboru, kteří jsou vybaveni k testování a likvidaci nebezpečných látek. Podle rozboru se
nejednalo o nebezpečnou látku. Barely byly strážníky odvezeny k likvidaci.
Oznamovatel z Dubí informoval telefonicky
strážníky, že před sběrný dvůr někdo vyhodil staré
pneumatiky a nábytek. Často se opakuje, že obča-

né, kteří přivezou odpad mimo provozní dobu sběrného dvora, vyloží jej poblíž vchodu na sběrný dvůr
a odjedou. Jedna zaměstnankyně, která je ve sběrném dvoře zaměstnána, raději odpad mnohdy velice těžký sama odnáší do kontejnerů, aby nehyzdil
vzhled města a okolí nevypadalo jako na skládce. Ke
sběrnému dvoru byla umístěna kamera městského
kamerového systému, jejímž prostřednictvím je nepřetržitě hlídán operátorem prostor, kde k odkládání odpadu dochází. V případě, že někdo vyloží odpad mimo určené nádoby na uložení odpadu, hrozí
mu sankce za odkládání odpadu mimo vyhrazená
místa, za což může být ve správním řízení uložena
pokuta ve výši 50 tisíc korun.
Muž z Dubí oznámil, že šel z restaurace Sokolovna v Dubí zkratkou přes lesík za bývalým hřištěm,
kde sešel z cesty, na svahu mu podklouzly nohy
a skutálel se z prudkého svahu do bláta, teď ho bolí
noha a nemůže vstát. Strážníci prohledali celý lesík a muže našli ležet v blátě. Muž měl zranění na
hlavě a nemohl chodit. Strážníci museli zraněného
podnapilého muže odnést po svahu, ze kterého se
skutálel, k sanitě, která zůstala stát v ulici Ruská. Zraněný muž byl převezen do nemocnice na ošetření.
Tomáš Pykal, velitel MP Dubí
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VITÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 8. dubna proběhl na Městském úřadě Dubí slavnostní obřad přivítání nových občánků našeho města
do života. Pozvaní rodiče, jejich miminka a ostatní příbuzní se sešli v obřadní
síni Městského úřadu v hojném počtu.
Nejprve krásnou básničkou a tanečkem
potěšily všechny přítomné děti z Mateřské školy Dubánek. Poté nové občánky
uvítali slavnostním obřadem představitelé města starosta Ing. Petr Pípal
a místostarosta PhDr. Jiří Šiller. Společně
předali rodičům pamětní listy, květinu
a dětičkám malý dárek.
Všem našim malým občánkům přejeme hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a lásky.
Lenka Orgoňová, Jana Dudysová

Naše poděkování
patří všem dětičkám
a učitelkám z Mateřské školy Dubánek
za jejich pravidelnou
účast a krásná vystoupení při akcích
„Vítání občánků města Dubí“. Děkujeme
Vám, paní učitelky,
za každoroční ochotu, obětavost a pomoc při obřadech
pořádaných Městem
Dubí.
Lenka Orgoňová,
MěÚ Dubí

ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD
V pátek 7. dubna odpoledne a v sobotu 8. dubna dopoledne se
naše škola zaplnila budoucími prvňáčky.
Ti letošní si museli na svůj zápis počkat o trošičku déle než
v předešlých letech. Podle novely školského zákona probíhá zápis
do prvních tříd na všech základních školách až od 1. do 30. dubna.
Většina našich budoucích prvňáčků školu již velmi dobře zná
z pravidelných návštěv kroužku předškoláků. V den zápisu tak
děti s nadšením a bez ostychu postupovaly po různých stanovištích, kterými je provázely známé postavičky z Večerníčka. Paní
učitelky si ověřily schopnosti a znalosti předškoláků z okruhů
český jazyk, matematika, z výchovy výtvarné i hudební, a také sebeobslužné dovednosti. Letos se k zápisu na naši školu dostavilo
63 dětí. V září tedy budeme otevírat tři první třídy, dvě v budově Tovární 364, jednu s menším počtem žáků pro pozorecké děti
v budově Střední 120 v Dubí 3. Na závěr zápisu čekala na každého
předškoláka již tradičně zasloužená odměna v podobě dárečků
od starších spolužáků, a také taštičky s Legem, které jsme obdrželi
jako sponzorský dar.
Zápis měl velký úspěch. Radost a spokojenost v očích dětí, ale
i jejich rodičů byla pro nás tou největší odměnou. V září se těšíme
se všemi na shledanou.
Mgr. Bc. Jan Holub, ředitel ZŠ Dubí 1
V prvním dubnovém týdnu jsme na naší škole přivítali u zápisu do 1. třídy zvídavé,
šikovné, usměvavé a milé budoucí prvňáčky s jejich rodiči i sourozenci. Většina dětí už
u nás byla na návštěvě s mateřskou školou, či na Dnu otevřených dveří nebo chodily
na kroužek Předškoláček. Zajímavostí jistě je, že se k nám vrací naši bývalí žáci dnes
už v roli rodičů. Rádi jsme s nimi zavzpomínali na strávená školní léta na naší škole
a pozorovali jejich pilné a pracovité holčičky nebo kluky. Děti zdobily a dělaly návrhy
na velikonoční vejce, dokázaly poznat a pojmenovat domácí zvířata, vše pod vedením
žáků sedmé a osmé třídy. Po prvním seznamovacím kole už na ně čekaly paní učitelky a budoucí žáčci plnili úkoly (znalost barev, matematické představy a porovnávání,
orientace v prostoru, rozhovory - výslovnost a všeobecné znalosti, výtvarný projev,
přednášení básničky, jemná motorika a práce na interaktivní tabuli). Všem se moc dařilo a ti, kteří přijdou až za rok, byli smutní. Dárečky, které si děti odnášely, měly úspěch
a udělaly radost. Chtěla bych všechny budoucí prvňáčky pochválit, popřát jim hodně
radostných chvil v rodinném prostředí i s kamarády. Už se na ně moc těšíme.
Mgr. Soňa Kosová, ředitelka školy

APRÍL V ZUŠ
Letos to byl měsíc Velikonoc a také mnoha akcí v ZUŠ. Velikonoční koncert, vystoupení žáků tříd pana učitele Stanislava Matury a paní učitelky Zuzany Ladové, Dubská kulturní olympiáda (XXII. ročník), soutěž celostátní působnosti Teplické flautohry
(191 účinkujících, Kvarteto ZUŠ Dubí - 2. místo, sólistky ve svých kategoriích: Pavlína
Hanauerová 3. místo, Veronika Vacková 2. místo, pedagog Hana Bujnovská), celostátní
pěvecká soutěž „Lípa Cantates“ v České Lípě (Veronika Machovcová 3. místo, pedagog
Lada Bečková) a vystoupení úspěšných kultury milovných olympioniků.
Všechny koncerty se nesly, bez ohledu na počasí, zcela v jarní náladě, a to zásluhou
nejen účinkujících, ale i báječného publika, kterým už je ZUŠ pověstná.
Do Dubské kulturní olympiády se ze 40 přihlášených uchazečů dostavilo 34 soutěžících, i tady se na zdravotním stavu podepsalo letošní aprílové počasí. Pozitivně překvapivá byla velká účast studentů Gymnasia J. A. Komenského v Dubí. Výsledky soutěže
budou zveřejněny v červnovém vydání Dubského zpravodaje.
Eva Valtová, ředitelka ZUŠ Dubí Agáta Ječná, Klára Kolečkářová, Veronika Vacková a Pavlína Hanauerová.
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POLODENNÍ VÝLET NA ZÁMEK
Dne 12. dubna po ránu jsme se vypravili se všemi dětmi z MŠ Dubánek na zámek Duchcov. Po procházce zámeckým parkem nás čekalo zábavné
i poučné představení Divadla V Pytli a zážitková prohlídka zámeckých komnat. Knihovník a cestovatel Giacomo Casanova nás provedl napínavými životními příběhy na „Cestě kolem světa“. Vrcholem všech dopoledních zážitků bylo pro děti nalezení „sladkého pokladu“ v zámecké truhle. Už dnes se děti
z Dubánku těší na příští cestu za poznáním, která je v květnu zavede do indiánské vesničky.
Za kolektiv zaměstnanců MŠ Dubánek Dagmar Riesová

DEN S ANDERSENEM

PLAVECKÁ VÝUKA

Jako každý rok i letos jsme se s dětmi připojili k akci „Noc s Andersenem“,
která probíhá vždy poslední březnový pátek plošně po celé republice
v rámci knihoven, škol či školek a má za cíl přiblížit dětem svět pohádek. Letos jsme se rozhodli oslovit opět naše kamarády ze školy, a to ze
ZŠ Dubí 2, zda by nám do školky přišli přečíst nějakou pohádku.
A jak jsme se dohodli, tak jsme učinili. Kamarádi školáci přišli v pátek
31. března a společně nám přečetli pohádku o Dášence od spisovatele
Karla Čapka. My na oplátku, protože ještě číst neumíme, jsme zahráli školákům pohádku od Karla Jaromíra Erbena O Zlatovlásce. Nakonec zpěváčci ze sborečku Cibuláček zazpívali písničku o obludě. Dokonce nám
zbyla ještě chvilka na společné hraní. Páteční den s Andersenem jsme si
moc užili!
Kateřina Kazdová, MŠ Cibuláček

DEN ZEMĚ
Naše MŠ Mstišov stejně jako každý rok slaví Den
Země úklidem lesa. Ve školce jsme si celý týden
povídali o ochraně přírody a třídění odpadu. Na to,
který odpad kam patří, jsme prvotřídními odborníky. V lese jsme posbírali několik pytlů odpadků,
ty jsme pečlivě roztřídili a vhodili je do správných
popelnic. Víla Duběnka, která má na starosti celý
les, měla z naší pomoci velkou radost a my jí slíbili,
že jí zase přijdeme rádi pomoci. A Země? Té jsme
k jejímu svátku dali ten nejlepší dárek.
Kolektiv MŠ Mstišov

V pátek 24. března byla první kurzem zahájena výuka plavání předškolních dětí. Výuka bude obsahovat celkem 10 lekcí a bude probíhat
v Akvacentru v Teplicích každý pátek. Celkem se jí zúčastní 20 dětí,
které se v průběhu výuky seznámí s vodním prostředím a osvojí si základní
plavecké dovednosti. První dvě lekce, ve kterých se děti učily dýchání do
vody, splývání a skoky do vody, se všem moc líbily a již se těší na další.
Bc. Denisa Urbanová, MŠ Cibuláček

JARO, VÍTEJ
Po letošní opravdu ledové a sněhové zimě jsme se všichni těšili na jaro. I když nás sluníčko
svými paprsky trochu poškádlilo, déšť nás zahnal do družiny. Neváhali jsme a přivolávali jaro tím,
že jsme si o něm nejprve povídali, jaké kytičky pokvetou na louce jako první a pak si louku nakreslili. Pracovali jsme technikou voskových a vodových barev, Honzík Greineder a Tomáš Tetour
louku s květinami dokonce vyrobili. Druhý den už sluníčko svítilo, a tak jsme nabyli dojmu, že se
nám jaro opravdu přivolat podařilo.
Hanka Šírová, 2. odd. ŠD ZŠ Dubí 2
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„STAŇ SE TISKAŘEM ...“
Jak už se stalo na naší škole pravidelným zvykem, i letos se k příležitosti oslav Dne Země konal projektový den. Tentokrát se zaměřením na téma, které ve školních učebnicích není až tak obvyklé.
Oním námětem byly tiskařské techniky, tonery, cartridge, tiskárny
a kopírovací přístroje. Žáci se dozvěděli, kdo a kdy se poprvé pokusil
vyrábět jednoduchá písmena, jak přišla na svět první tištěná kniha,
kdo vynalezl způsob, jak knihy ručně neopisovat, ale jednodušeji
tisknout a jak se tisk dokumentů a jejich „papírové“ verze během
staletí vyvíjely do současné podoby. Žáci si také kladli otázku, co se
s tonery děje po jejich upotřebení a kde končí jejich pouť.
Během pěti vyučovacích hodin si děvčata a chlapci mezi sebou
zasoutěžili, počítali, luštili šifrovanou zprávu, psali přes kopírák
a vyzkoušeli si jednu z tiskařských technik. Dopoledne se tak neslo
v duchu veselém, hravém a naučném.
Ing. Martina Blahoutová, ZŠ Dubí 1

NEJEN ANDERSEN…
Březen je již tradičně měsíc knihy, a tak se naši žáci druhých tříd ZŠ Dubí 2 intenzivně věnovali poznávání dětské literatury. Během celého měsíce přinášely děti
své oblíbené knížky do školy, aby s nimi seznámily kamarády a spolužáky. Byli jsme také pozváni do Městské knihovny v Dubí na besedu, která byla věnovaná
Václavu Čtvrtkovi, kterého děti už znají, ale seznámily se s dalšími a méně známými tituly. Také jsme si ve třídách zahráli na ilustrátory a vytvářeli návrhy
titulních stránek oblíbených knížek. Obrázky jsou moc povedené a je nemožné vybrat nejlepší. Na závěr měsíce knihy nás pozvaly děti z MŠ Cibuláček na akci
Noc s Andersenem. Protože druháčci už pěkně čtou, přečetli jsme dětem ze školky pohádku Karla Čapka, Dášeňka. Na oplátku nám děti z mateřinky zahrály
pohádku O Zlatovlásce. Děti se na sebe moc těšily a dopoledne si spolu pěkně užily. Ze všech stran slýchám kritiku na „dnešní děti, které nečtou“, ale naše
děti k nim určitě nepatří. Viděla jsem mnoho pěkných knížek, slyšela krásná vyprávění příběhů. Děti si půjčují knížky ve školní knihovně a také často vidím, že
si někdo čte knížku o přestávce. V naší škole malí čtenáři jsou.
Mgr. Petra Kolouchová, ZŠ Dubí 2

ZE SOUSEDNÍCH NOVOSEDLIC ...
Od 31. března do 1. dubna se v novosedlické knihovně konala naše první Noc s Andersenem, tento rok na téma Čtyřlístek,
pořádaná Obecní knihovnou Novosedlice a MS ČČK NDP. Celkem 29 dětí pomáhalo hrdinům ze Čtyřlístku s různými úkoly.
Když děti přišly v pátek kolem sedmnácté hodiny, měly za úkol vytvořit pohádkovník (strom, který vyzdobí knihovnu a splní
tím jeden úkol). Jedna část dětí kreslila dvoumetrový strom a druhá vytvářela svůj komiks, kterým strom ozdobily. Po tomto
úkolu musely pomoci hrdinům zachránit svět. Pomocníci převlečení v kostýmech z různých koutů světa (indián, Američanka,
faraon…) byli rozmístěni po Novosedlicích na stezce, která byla značena fáborkami a doplněna dvaceti pohádkovými otázkami,
na které musely děti odpovídat a tím napravit pohádky v celém světě. S tímto úkolem se popral bez jediné chyby jen jeden
účastník, Jan Eis. Když hra skončila, čekala nás večeře, kterou jsme dostali darem od našeho sponzora, jemuž patří velké poděkování.
Po večeři na děti čekala kratší discotéka. Na všech byla vidět menší únava, nejvíce na dospělých. Ale všichni věděli, že ještě není všeho konec. Děti jsme po discotéce uložili a pan starosta Ing. Radoslav Bartůněk jako pohádkový dědeček přečetl
pohádku na dobrou noc. Pro ty, které neusnuly, čekala ještě další pohádka, konkrétně Čtyřlístek ve filmu. Když děti konečně
začaly kolem půlnoci usínat, začali jsme je pomalu probouzet na noční stezku odvahy, kterou všechny děti parádně zvládly.
Na konci stezky byli účastníci odměněni, dostali pamětní listy a mohli jít spát. Ráno všichni vstali, nasnídali se a postupně
odcházeli domů. Velké poděkování patří nové knihovnici novosedlické knihovny Petře Alimi, která má za pár měsíců svého
působení za sebou vidět obrovský kus práce. Také mnohokrát děkujeme starostovi Ing. Radoslavu Bartůňkovi a místostarostovi
Mgr. Štěpánu Türbovi za jejich čas a pomoc, na akci se podílelo spoustu pomocníků z MS ČČK NDP, rodičů a ostatních, kterým
patří rozhodně také obrovské díky. Doufáme, že si děti celou akci užily stejně jako dospělí. Už teď se těšíme na příští rok, kdy
chceme uspořádat celou akci znovu.
Jiří Herlitze, předseda MS ČČK NDP
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PIETNÍ AKT NA CÍNOVCI
Ve středu 19. dubna se konal na Cínovci pietní akt k uctění památky amerických letců sestřeleného bombardéru v roce 1945, který se vracel z náletu na nákladní vlakové nádraží v Ústí nad Labem
a při zpátečním letu byl tento bombardér sestřelen německou stíhačkou.
Jejich památce se poklonil starosta města Dubí, pan Ing. Petr Pípal společně se zástupci
Severočeského leteckého archivu Teplice v čele s jeho předsedou panem Jaroslavem Žampachem.
Mgr. Radek Kindl, tajemník MěÚ Dubí

VELIKONOČNÍ KONCERT
Středa 12. dubna byla zadána v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie
v Dubí Velikonočnímu koncertu. Všechny přítomné přivítal pan starosta
a popřál všem krásné prožití velikonočních svátků a příjemný zážitek z koncertu.
Se svým programem opět vystoupili členové Brixiho komorního souboru
Teplice, kteří pod taktovkou dirigenta Vratislava Řezáče předvedli skladby
Šimona Brixiho, J. L. Oehlschlägela, Zděnka Lukáše, od Antonína Dvořáka výběr
Moravských dvojzpěvů a na závěr známou árii z Prodané nevěsty „Proč bychom
se netěšili“ od Bedřicha Smetany. Celý soubor sklidil velký potlesk.
Po skončení koncertu pan starosta poděkoval umělcům za krásný koncert
a zároveň všechny přítomné pozval na další, a to celoevropskou akci „Noc
kostelů“ dne 9. června, kdy v našem městě přivítáme herce Josefa Somra,
který přednese úryvky z Bible. Rozcházeli jsme se s přáním pěkných Velikonoc
s příjemnou pohodou jarních dnů.
Anna Gürtlerová

Z PARTNERSKÉHO MĚSTA…
Ve středu 26. dubna jsem se společně
s panem tajemníkem Mgr. Radkem
Kindlem zúčastnil v našem partnerském
městě, durynském Arnstadtu, slavnostního večera, v němž představitelé města
zhodnotili rok předešlý a představili hlavní vize roku letošního. Po úvodní zdravici, kterou přednesl pan Ulrich Böttcher,
1. pověřený místostarosta, vystoupil pan
starosta Alexander Dill, který po svém projevu poděkoval vybraným občanům za jejich
práci pro město Arnstadt.
Celý večer proběhl v příjemné atmosféře, jehož součástí byla krátká vystoupení
vokální kvartetu.
Jiří Šiller
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BESEDY V KNIHOVNĚ …
Jako každý rok, v měsících březnu a dubnu, proběhly
v naší knihovně besedy pro děti. „Březen, měsíc knihy“
jsme si připomněli s dětmi ze Základních škol v Dubí 1
a Dubí 2. Prvňáčci se seznámili s provozem knihovny,
s lokací a řazením knih v dětském oddělení. Nejvíce začínající čtenáře zajímaly pohádkové příběhy a naučné
tituly o zvířatech. Tématem besed pro žáky druhých
a třetích tříd byl spisovatel Václav Čtvrtek. Děti se seznámily s jeho životem a jeho nejznámějšími díly, která
znají zejména z večerníčků. Na konci besedy luštily děti
křížovku, ve které byly tajenkou dvě pohádkové postavičky z tvorby Václava Čtvrtka. Po splnění úkolu si pak
mohly prohlédnout nové knížky.
V průběhu dubna navštívily naši knihovnu děti z mateřských škol Cibuláček, Křemílek a Dubánek. Tentokrát se seznámily s novým kamarádem,
maňáskem Adámkem. Ten dětem představil své přátele Ferdu Mravence, Brouka Pytlíka, Berušku a ostatní postavičky z říše hmyzu, o kterých
psal spisovatel Ondřej Sekora. I děti z mateřských škol plnily úkol. Musely sestavit z rozstříhaných obrázků Ferdu Mravence, Berušku a Brouka
Pytlíka, což se jim všem podařilo. Na konci besedy na všechny děti čekala sladká odměna.
H. Paurová, knihovnice

ZAJÍMAVÁ PŘEDNÁŠKA
Městské informační centrum v Dubí si pro vás na úvod jara připravilo zajímavou přednášku. Ve
čtvrtek 20. dubna navštívil přednáškový sál Domu porcelánu s modrou krví teprve 24 letý poutník
a spisovatel Ladislav Zibura, který přijel povyprávět o své loňské patnáct set kilometrů dlouhé cestě po Nepálu a Číně, kterou vykonal - tak jako vždy - pěšky. S mladým cestovatelem se mohli naši
návštěvníci seznámit již loni, kdy se přijel podělit o své vyprávění z cesty z Turecka do Jeruzaléma.
Ladislavovy přednášky jsou typické především ostrovtipem, sebeironií a nadhledem, i proto se na
jeho vystoupení lidé rádi vracejí. Ani tentokrát nebyli zklamáni. Téměř dvě hodiny trvající přednáška doplněná o množství fotografií a videí doprovázely salvy smíchu. Mladík se na své poutě
vydává bez velkých příprav, plán cesty si připravuje až na místě a nocleh tráví většinou u místních,
pohostinných domorodců, aby co nejlépe poznal jejich všední život. Neboť se Ladislav chystá letos
opět vyrazit na cesty, slíbil nadšeným návštěvníkům opět zavítat do Dubí a podělit se o své zážitky
a fotografie. Budeme se těšit!
MIC Dubí, www.infocentrum-dubi.cz

POHÁDKA PRO ŽÁKY ZŠ DUBÍ
Městské kulturní zařízení Dubí připravilo pro žáky 1. stupně dubských škol na čtvrtek
20. dubna divadelní představení v Lidovém domě v Pozorce. Jednalo se o hudební pohádku „O princi Vendelínovi“ v podání profesionálního soukromého divadla z Duchcova
„Divadla M“. Divadelní herecká rodina Petrovských s přáteli zahrála dětem poutavou
pohádku zpestřenou krásnými písničkami, úžasnou scénou a vlastníma rukama ušitými kostýmy. Během hodiny představení se děti nenudily. Pomáhaly princi Vendelínovi
uhádnout 3 hádanky, aby si mohl vzít princeznu za ženu. A jak to v pohádkách bývá,
opět vše dopadlo dobře a byla svatba veliká.
Lenka Bláhová, MKZ Dubí
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VELKÝ ÚSPĚCH DUBSKÉ RODAČKY
V anketě „Fotbalista roku 2016“ všichni
fanoušci fotbalu ví, že titul v kategorii mužů
patří Petru Čechovi. V Dubí můžeme být hrdi
na to, že v této prestižní anketě „Fotbalistka
roku 2016“ získala titul rodačka z Bystřice, Lucie
Voňková, která hraje Bundesligu za FF USV Jena
a je také členkou České reprezentace. Přejeme
Lucii mnoho dalších sportovních úspěchů.
Za redakční radu Anna Gürtlerová

SPOLEČNĚ TO DOKÁŽEME V ÚSTECKÉM KRAJI
Od února letošního roku je v Dubí realizován projekt s názvem
„Společně to dokážeme v Ústeckém kraji“. Projekt pomáhá nezaměstnaným osobám, které se potýkají s horší uplatnitelností na trhu
práce, a to především z důvodu nízkého vzdělání. Dalším znakem této
skupiny osob je dlouhodobá evidence na ÚP ČR (déle než 12 měsíců)
či pobírání dávek hmotné nouze. Cílem projektu je zejména pomoci uchazečům uplatnit se na trhu práce, kromě toho jim také pomoci při řešení
složitých životních situací. Nejčastěji účastníci řeší problémy ohledně neuspokojivé finanční situace a nevhodného bydlení. S tímto jim intenzivně
pomáhají především terénní pracovníci projektu, kteří účastníkům zajišťují individuální a skupinová poradenství, motivační školení, zprostředkovávají
rekvalifikace či zaměstnání. Celý komplex aktivit projektu vede k opětovnému zapojení se do běžného života.
Projekt je v Dubí realizován již několik měsíců a můžeme tak představit jeho první úspěchy. Do konce dubna 2017 pracovníci projektu oslovili
16 uchazečů o zaměstnání, do projektu jich pak vstoupilo 13.
V Dubí působí terénní pracovnice paní Kateřina Pekařová, která je zájemcům a účastníkům projektu k dispozici v Informačně poradenském centru
na adrese neziskové organizace Květina, Mírová 218/6, Dubí III - Pozorka, a to každé pondělí od 08:00 do 12:00 hodin a úterý od 08:00 do 12:00 hodin.
Terénní pracovnici lze kontaktovat také na tel. 775 863 935 či emailu: katerina.pekarova@tp.mpsv.cz.
Projekt „Společně to dokážeme v Ústeckém kraji“ realizuje Úřad práce ČR a je financován z Evropského sociálního fondu a prostřednictvím státního
rozpočtu ČR.

PROPOJOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Děti z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klubu
Magnet potěšily svou návštěvou v pondělí 10. dubna seniory
v Domově pro seniory v Chlumci. Obdobná akce se konala již
v předvánočním čase a vystoupení bylo natolik úspěšné, že děti
seniory opět navštívily. Děti během volnočasových aktivit, které
jsou v klubu mimo dalších aktivit také nabízeny, secvičily pásmo drobných hudebních, recitačních a pohybových vystoupení
a také si pro seniory připravily drobné dárky.
„Propojování generačně odlišných cílových skupin považujeme za důležité. Setkala jsem se s tím, že se některé děti seniorů
bojí – neví totiž, kdo se za označením senior vlastně skrývá.
Strach je nutné odstranit a zároveň posilovat úctu ke starým
lidem. Těší mne, že počáteční obavy ze společných akcí jsou
pryč a mimo vystupování plánujeme v období letních měsíců
i společná aktivní odpoledne, kde by došlo k užšímu propojení obou skupin v rámci výtvarných aktivit a her,“ říká Veronika
Klaus Horčíková, jež Klub Magnet vede.
Olga Plochová, pracovnice v sociálních službách,
Květina, z. s. – Klub Magnet, +420 722 568 346, klub@oskvetina.cz,
Bc. Veronika Klaus Horčíková, vedoucí sociální pracovnice,
Květina, z. s. – Klub Magnet, +420 725 470 979, klaushorcikova@oskvetina.cz

VÝLET UŽIVATELEK ZE SENIORCENTRA POHODA
Aktivizační pracovnice ze Seniorcentra Pohoda splnily čtyřem uživatelkám velké přání, kterým byl výlet do společnosti za nákupy. Uživatelky si
společně s aktivizačními pracovnicemi prošly obchodní centrum, podívaly se do obchodů, které je zajímaly, koupily si, co potřebovaly a poté si poseděly v cukrárně, kde si daly kávu a zákusek. Všem uživatelkám se výlet velmi líbil, byly rády v dění a ve společnosti, v kavárně si krásně popovídaly
a sledovaly dění okolo sebe.
Bc. Tereza Nétková Dis., Seniorcentrum POHODA
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UKLIĎME ČESKO OPĚT I V DUBÍ
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“, je dobrovolnická úklidová akce, která proběhla na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně
vzniklé černé skládky a nepořádek. Úklidy probíhaly během měsíce dubna, hlavním úklidovým dnem se stala sobota 8. dubna. Město Dubí
se zapojilo do této akce již podruhé. Jako první se s letitým nepořádkem ve strži pod lesní cestou za ulicí Krátká v Pozorce vypořádala skupina pracovníků dubské společnosti UNIFRAX. Jejich úklid proběhl již ve čtvrtek 6. dubna a zaměstnanci UNIFRAX odlehčili přírodě o 1,5 tuny
pneumatik a 600 kg objemného odpadu.
O dva dny později, 8. dubna, se úklidu ujaly další dvě skupiny dobrovolníků, a to nejen dubských občanů. První skupina pod vedením rodiny
pana Valenty vyčistila okolí cesty podél plotu papírny v Bystřici a pokračovala úklidem lesíku pod Wolkerovou ulicí.
U závory naproti Strabagu v Pozorce se sešla druhá skupina občanů a pod vedením paní Basbasové uklízela odpadky na lesních pozemcích
kolem cesty k vodní nádrži ČSM (Karel).
O odvoz odpadu se ještě v průběhu téhož dne postarali naši dobrovolní hasiči. Na sběrný dvůr v Dubí odvozili v průběhu dopoledne na 3 tuny
objemného odpadu včetně odhozené sedačky, torza lednic, sporáků a pneumatik ze svahu v Horské ulici.
Úklid Horské pak pokračoval v pondělí 10. dubna pod vedením organizátorky paní Veroniky Klaus Horčíkové z pozoreckého Klubu Magnet.
Městský úřad zajistil potřebný servis v podobě nářadí, rukavic a pytlů. Za sponzorský dar v podobě poskytnutí kontejnerů na odvoz odpadu
z ulice Krátká děkujeme firmě Marius Pedersen a.s.
Děkujeme všem účastníkům a budeme rádi, pokud se příští rok při této akci opět shledáme v hojném počtu a třeba i s novými tvářemi.
MěÚ Dubí, technický odbor

Klub Magnet se zapojil do celorepublikové akce
Klub Magnet se zapojil v pondělí 10. dubna k celorepublikové akci
s názvem „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Akce probíhá standardně
v sobotu, letos tedy 8. dubna, ale organizátoři podpoří i akce konající
se v jiném, blízkém termínu.
Dobrovolníci z Klubu Magnet se rozhodli, ve spolupráci s Terénními
programy Květina a podporou paní Daniely Herinkové z technického
odboru MěÚ Dubí, uklidit Horskou ulici. „Cílem akce bylo nejen odlehčit přírodě od nepořádku, ale také vést děti k pozitivnímu vztahu
k místu, kde žijí, a blízkému okolí. Vážíme si podpory Města Dubí, technického odboru, konkrétně paní Daniely Herinkové, jež pomohla s vytipováním lokality a zejména poskytla materiální podporu a zajistila svoz
nasbíraného odpadu. Dovoluji si tvrdit, že se nám podařilo nasbírat více
než 100 kg odpadu, jednalo se o staré televize, matrace, sklo a drobný
odpad, včetně pet lahví“, uvádí vedoucí Klubu Magnet Veronika Klaus
Horčíková. Dobrovolníci, děti, které navštěvují Klub Magnet, během
akce neskrývali pohoršení nad nepořádkem, který jsou lidé schopni
vytvořit, což potvrzují slova Dana, který klub navštěvuje pravidelně již
čtvrtým rokem: „Nechápu, proč to lidé dělají, je to hrozné, ještě pár dílů
k těm pneumatikám a nárazníku a můžu si složit auto,“ popsal Dan další
nalezený odpad. I když jsme se letos do akce zapojili poprvé, byl o ni
zájem a hodláme pokračovat i v roce následujícím. Pevně věříme, že se
zapojí ještě více místních dětí, než letos a budeme rádi, pokud se k nám
připojíte i Vy!
Bc. Veronika Klaus Horčíková, vedoucí sociální pracovnice,
Květina, z. s. – Klub Magnet, +420 725 470 979, klaushorcikova@oskvetina.cz
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HOLKY V ZŠ DUBÍ 1 DOBYLY S FLORBALEM REPUBLIKU
Dívky ze základní školy Dubí 1 vyhrály třetí místo republikového finále ve florbale dané kategorie a řadí se tak mezi nejlepší týmy v zemi.
Naprosto nečekaný úspěch slaví na Základní škole v Dubí 1. Zdejší holky ze třetí až páté třídy vybojovaly třetí místo na celorepublikovém finále ve
florbale, které se konalo v pátek 21. dubna ve sparťanské baště florbalu – v hale na Podvinném mlýně v Praze.
Tomuto kolu předcházela celá řada turnajů, kde holky suverénně dominovaly. Z okresního a krajského kola postupovaly z první pozice a vydobyly si
tím svoje místo na semifinále, kde se sešly nejlepší celky z Čech. V tomto kole také naše favoritky poprvé narazily, a to prohrou, dokonce dvojnásobnou,
s týmem ze ZŠ Rudná. Tento tým měl výrazně navrch jak ve střelbě, tak v orientaci na hřišti. Nicméně z druhého místa holky postoupily do celorepublikového finále, kde je měla čekat tvrdá závěrečná jízda.
Trenér družstva Jakub Matys, který držel dívky po celou dobu už od začátků a který dal družstvo dohromady, změnil v tomto závěrečném kole taktiku. „Ve finále jsme čekali, že se sejde šest nejsilnějších týmů, takže byla potřeba klást důraz na rychlost a častou přesnou střelbu. Změnili jsme taktiku
střídání, kdy nejenže holky střídaly častěji, ale také po jedné, takže protihráčky mohly méně číst naši hru.“
Hned první zápas však dopadl debaklem 1:7 s týmem, který byl nejspíš způsoben téměř nulovými zkušenostmi z velkých zápasů, u kterých jsou
přítomni diváci. „Po zápase jsme se oklepali a očekávali reprízu semifinále z předchozí fáze soutěže s Měčínem. Vyrovnané utkání nakonec skončilo, tak
jak mělo – spravedlivou remízou 4:4. Díky tomuto výsledku jsme obsadili ve skupině poslední místo, takže nás čekal těžší los ve čtvrtfinále. To už ale
holky jely na plné obrátky a v utkání s týmem Lutína naprosto dominovaly, i když se gólově tolik nedařilo 3:1,“ řekl nám k průběhu turnaje trenér Matys.
Semifinále opět přiřklo Dubí holky ze Sokolnic. V tomhle reparátu ovšem herně měly navrch Severočešky, bohužel se držely střelecké mizérie
a utkání po dvou slepených gólech prohrály 3:1. Stále však šlo o bronzovou medaili. Byl to turnaj repríz, a tak se opět zopakovalo utkání s Měčínem,
který tentokrát zle narazil. Přestože holky prohrály semifinále, byly po svém výkonu mimořádně nabity a Měčín téměř k ničemu nepustily. Utkání celou
dobu kontrolovaly a zaslouženě zvítězily 5:2 a získaly tak 3. místo na mistrovství ČR základních škol!
„Kromě třetího místa jsme také získali hodně individuálních ocenění. V střelecké soutěži na přesnost se na třetím místě umístila Petra
Schindlerová v kole národního finále a Klára
Hejná na úrovni českého finále. Adéla
Čápová a Lenka Štefaňáková, které střelecky
táhly celý tým, se dostaly do all-star sestavy
turnaje“, doplnil trenér celku.
Holkám patří obrovský dík za reprezentaci školy a města Dubí. Díky patří také samotnému Městu Dubí za finanční podporu pro
účast na turnaji a v neposlední řadě panu
Josefu Skleničkovi z SK Dubí za přípravu
týmu v rámci tréninků a pomoc s jeho vedením během celého turnaje.
Bc. Tereza Šmídová, ZŠ Dubí 1

NAŠE STŘÍBRNÉ HOLKY ZAZÁŘILY
Ve čtvrtek 23. března odehrály dívky z 2. stupně ZŠ Dubí 2 svůj životní zápas ve florbale. Přestože mnohé se teprve od září seznamovaly s hokejkou,
tak se jim podařilo probojovat se do republikového finále Sportovní ligy
základních škol v Plzni, která se hrála pod záštitou ministryně školství. Celý
finálový zápas jsme na druhém stupni sledovali v internetové televizi a mohutně fandili našemu týmu. Skvělé výkony podávaly Verča Kopecká, Verča
Bímová, Anička Melková i ostatní hráčky, které šly do zápasu s velkým nasazením. Ve finále je porazila pouze 6. ZŠ Mladá Boleslav, při které trénuje florbalová akademie, tedy oproti našim děvčatům samé profesionální hráčky.
Celému týmu našich hráček i trenérce, paní učitelce Kremlové, gratulujeme, jsme opravdu moc hrdi na váš skvělý výkon. Všichni doufáme, že se
brzy dá dohromady další odvážná parta dubských dětí, která bude chtít
následovat váš příklad.
Mgr. Marie Hůlková, ZŠ Dubí 2

ČTRNÁCTÁ KULIČKIÁDA ZA NÁMI…
V sobotu 22. dubna se v Dubí konal v pořadí již 14. ročník kuličkiády. A i přes ne příliš příznivé počasí se na hřišti u ZŠ Dubí 2 sešlo bezmála padesát
příznivců této ryze jarní hry. Podle věkového rozložení hráčů se nakonec soutěžilo ve třech kategoriích. A jako vždy ty největší a nejurputnější boje
probíhaly mezi těmi nejstaršími.
Po hodinových zápasech vyřazovacím způsobem jsme se nakonec docvrnkali až k bednovým postům ve všech kategoriích. A tak v kategorii
0 – 6 let se umístila na 3. místě Viktorka Kokinčáková, na druhém místě Filip Štěpánek a první místo získal Eda Duna. V kategorii 6 – 12 let se na třetí
příčku docvrnkal Jirka Macháček, na druhé Matýsek Zíka a na místo první Jana Žižková. V kategorii 16 – x bronzovou příčku obsadil Josef Mráček, stříbrnou Jaroslav Zeman a zlato si vybojoval Josef Vondra. Všichni vítězové získali diplom, medaili a věcné dary. Ti, co právě necvrnkali, se mohli zapojit do
přichystaných soutěží o bonbóny a medaile,
popřípadě se mohli podívat na výbavu služebního vozu městské policie. K dobré náladě všech hrál dj Petr Puchar.
Dovolte mi touto cestou poděkovat především všem vám, kteří jste si přišli zacvrnkat
i přes ne zrovna nejkrásnější jarní počasí.
Dále pak, Soně Kosové za zapůjčení hřiště,
MP Dubí a sponzorům a všem spoluorganizátorům. Nezbývá než dodat, že již nyní se
s vámi těšíme na shledanou na dalších
akcích. A to ať třeba 24. června na hřišti
ZŠ Dubí 2 při dalším klání v pétanque, či na
podzim 14. října na 14. ročníku lampionového průvodu. Za organizátory – Tomáš Zíka,
zastupitel města Dubí
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LEONIDAS GYM BOJOVAL V BRNĚ

POZVÁNKA ...

Dne 8. dubna se konalo MČR Muay Thai
v brněnské sportovní
hale Tesla. Za náš klub
nastupovali do zápasu Šimon Verner, Alan
Homič, Tomáš Barták
a Matěj Šimůnek za děti,
dále pak Denis Šimůnek
za dospělé. První do
boje nastoupil Šimon
Verner (11 let), který
si poradil s hradeckým borcem a dovezl
si domů výhru. Tomáš
Barták (12 let) nastoupil
proti kladenskému bojovníkovi. Bohužel jsme
pro Tomáše nesehnali
stejně těžkého soupeře
a přistoupili jsme na boj
s o 5kg těžším. Tomáš
předvedl
vyrovnaný
zápas i s těžkým soupeřem. Sice šla výhra do
Kladna, ale Tomáš získal zkušenosti s bojem s těžším soupeřem.
Třetím dítkem naší výpravy byl Matěj Šimůnek, který neměl také
soupeře. Aby chlapci měli zkušenosti, souhlasili jsme se zápasem
s domácím borcem o více jak 7kg těžším. Jelikož tam byl velký
váhový rozdíl, těmto chlapcům dali remízu. Posledním dítkem
s váhovou nevýhodou byl Alan Homič, kde byl rozdíl 16 kg. Za
tento duel dostali chlapci také remízu. Za dospělé bojoval Denis
Šimůnek, který šel do velice důležitého zápasu, kde jsme potřebovali dostat za výhru 30 bodů, aby mohl Denis bojovat o pás
mistra republiky. Bohužel měl soupeř z Aplik gym Praha lehkou
převahu a zápas jsme na body prohráli. To nás vyřadilo i z boje
o pás. Poděkování za tuto akci patří prezidentu asociace C.M.T.A.
Petru Ottichovi, našim sponzorům, kteří náš klub podporují,
a Janu Moncolovi za pomoc u ringu.
Ladislav Horejš, trenér

VÝLET DO FARMAPARKU SOBĚHRDY

INZERCE
VÝZVA
Tělocvičné jednoty Sokol Osek
k předložení nabídky na propachtování
objektu Národní dům.
T. J. Sokol Osek vyzývá zájemce
k předložení nabídky na propachtování
objektu Národní dům na adrese Tyršova 432, Osek, 417 05.
Předpokládaná doba pachtu je 5 let s možností prodloužení.
Detailní podmínky výzvy budou zájemcům poskytnuty
jednatelem Tělocvičné jednoty Sokol Osek
Ing. Pavlem Hurychem po domluvě:
- telefon +420 739 333 805 nebo
- mail hurych@sorting-solutions.com
Nabídky zasílejte v zalepené a neporušené obálce s označením
„Nabídka - Národní dům“ na adresu:
T. J. Sokol Osek
Dolejšova 412
417 05 Osek
Za výbor T. J. Sokol Osek,
Tomáš Růžička v.r.,
starosta
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KDY: v sobotu 20. 5.
CENA: děti 200 Kč,
dospělí 300 Kč
(přihlásit je možné na tel. č. 604 191 372,
nejpozději do 15. 5. 2017, počet míst omezen)
(cena zahrnuje cestu autobusem a vstupné do farmaparku)
POZNÁMKA:
děti do 7 let
pouze v doprovodu
dospělé osoby
Akci pořádá
Dubíčko, z.s.
www.osdubicko.cz

BLAHOPŘÁNÍ

INZERCE

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

Dne 23. května oslaví své 45. narozeniny
pan

Michal Kozák

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

z Dubí 1.

Vše nejlepší k Tvým narozeninám
Ti z celého srdce přejí

Marcela, Daniel, Luckou, Kačka
s Romanem, Verča,
vnouček Dominik a Bleček.
Máme tě moc rádi ♥

Koupím v Dubí RD
se zahradou nebo pozemek.
Telefonický kontakt: 774 879 740
Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách, z našeho chovu.
Stáří slepiček: od 14 do 19 týdnů Cena: od Kč 149,00/ks do Kč 180,00 Kč/ks.
Prodej: 20. května a 17. června v Dubí, u porcelánky od 11:15 hod.
Při prodeji slepiček výkup králičích kožek; cena dle poptávky.
Informace: od pondělí do pátku od 9:00 hod. do 16:00 hod. na tel. číslech 601 576 270, 728 605 840
OMLUVA
V dubnovém vydání Dubského zpravodaje došlo na straně zhotovitele k použití nesprávných tiskových dat u vzpomínky úmrtí pana Pravoslava
Zemana, který zemřel před čtyřmi lety, nikoli před roky třemi, jak bylo nesprávně uvedeno. Omlouváme se tímto zadavatelům této vzpomínky.
Alwac, a. s., zhotovitel Dubského zpravodaje

VZPOMÍNKA
Dne 2. května uplynuly dva roky, co od nás navždy odešel
náš milovaný tatínek a dědeček
pan František Zámyslický.
Dva roky plné smutku, bolesti a vzpomínek na člověka,
pro jehož laskavost a dobrotu ho měl každý rád.
Kdo jste jej znali, věnujte mu prosím tichou vzpomínku.
Stále vzpomínají dcery Šárka, Martina a vnoučata.
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Příspěvky, náměty a dotazy do Dubského zpravodaje zasílejte na Městské kulturní zařízení nebo telefonujte
na 417 579 927 - 8 nebo 606 645 320 či mailujte na: dubskyzpravodaj@seznam.cz. Příspěvky do DZ zasílejte
zásadně formou přílohy. Nevlastníte-li počítač s připojením na internet, využijte této služby v knihovně.
Uzávěrka Dubského zpravodaje je vždy 25. dne v měsíci.
Nezaručujeme, že příspěvky došlé po tomto datu budou zařazeny.
Nevyžádané rukopisy nevracíme.
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MKZ zve...
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www.mkzdubi.cz

