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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
po měsíci Vás opět srdečně zdravím na stránkách našeho Zpravodaje, abych Vám předal informace ve vztahu k našemu městu
a radnici.
Je za námi více než polovina letošního léta a s ní i více než polovina školních prázdnin, které se všem školou povinným neúprosně
krátí a oni záhy se opět navrátí ke svým školním povinnostem.
I letošní červencové týdny nám potvrdily, že klimatické podmínky
se zřejmě skutečně mění a my si budeme muset zvykat nejen na
vysoké teploty šplhající i přes 35°C, ale rovněž na teplotní výkyvy, které i letošní letní měsíce provázejí. Myslím, že si můžeme jen
přát, aby se naplnily dlouhodobé předpovědi meteorologů, kteří
do konce měsíce srpna již podle jejich předpovědních modelů neočekávají takto velmi vysoké teploty a předpovídají teploty spíše
průměrné. Co nám však všem chybí, je naprostý nedostatek srážek
a deficit spodních i povrchových vod se neustále prohlubuje, což
je alarmující.
 Svou schůzi minulý měsíc rovněž měla Rada města Dubí,
která jednala ve čtvrtek 25. července a kromě řady materiálů
majetko-právní povahy, jako např. souhlas s umístěním inženýrských sítí, stanoviska k dalšímu projednání v Zastupitelstvu města
Dubí ve věci zveřejnění záměru prodeje pozemků, zveřejnění záměrů pronájmu pozemků, záležitosti smluvních závazků ve věci zřízení věcných břemen, doporučující stanovisko k dalšímu projednání
v Zastupitelstvu města ve věci schválení smlouvy o bezúplatném
převodu vlastnického práva od Úřadu zastupující stát ve věcech
majetkových. Po projednání jsme rovněž schválili několik rozpočtových opatření, jimiž jsme poskytli např. finanční příspěvek
ve výši 90 tis. korun na údržbu techniky na našich sportovištích,
do našeho rozpočtu jsme přijali příspěvek od Úřadu práce na
ochranné pomůcky a pracovní prostředky pro vykonavatele
veřejné služby, kteří působí na území našeho města, a to ve výši
13,5 tis. korun, dalším jsme refundovali náklady na pojištění souvisejících s organizací veřejné služby, a to rovněž od Úřadu práce
ve výši 2 tis. korun; dalším rozpočtovým opatřením jsme uvolnili
finanční prostředky ve výši 315 tis. korun na opravu části oplocení
školního hřiště Základní školy Dubí 2, jehož oprava proběhne na
základě žádosti paní ředitelky. Hlavním důvodem je skutečnost,
že stávající drátěné oplocení je místy poškozené a při míčových
hrách dochází k zalétání míčů přes oplocení na sousední soukromý pozemek. Prostřednictvím dalšího materiálu jsme vzali na
vědomí předloženou informaci paní vedoucí finančního odboru,
týkající se hospodaření našeho města v prvním pololetí t. r., kdy
jsme za toto období dosáhli celkových příjmů ve výši 73 453,17 tis.
korun, přičemž výdaje ve stejném období činily 67 471,21 tis.
korun. Příjmy tak byly čerpány na 50,79% a výdaje na 41,56%.
Z uvedených čísel vyplývá, že se zatím pohybujeme v předpokládaných financích, ale je třeba vzít na vědomí, že výdaje budou
stoupat více až v druhém pololetí, protože je v běhu celá řada
oprav a investičních akcí. Odboru školství a sociálních věcí jsme
formou dalšího rozpočtového opatření navýšili finanční prostředky o 16 tis. korun, a to z důvodu navýšení finančních prostředků
na terénní pracovnici; důvodem je nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, konkrétně
se jedná o navýšení hrubé mzdy a odvodů. Dalším rozpočtovým
opatřením jsme dotačnímu odboru navýšili rozpočet o 500 tis.
korun k provedení restaurátorských prací prováděných v rámci
opravy kostela Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci. Další rozpočtové opatření ve výši 200 tis. korun se týkalo našeho záměru
provádění revize parkovacích míst s cílem navýšit jejich kapacitu,
přičemž podmíněným souhlasem ze strany firmy ČEZ je provedení přeložení kabelu nízkého napětí v místě zamýšleného rozšíření
parkovacích míst v blízkosti Městského úřadu. Svým souhlasem
jsme naplnili povinnost vyplývající ze Zřizovací listiny Základní
školy Dubí 2 a stejně tak ze zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, týkající se přijetí účelově
určeného finančního daru pro tuto školu, a to z projektu Women
for women – „Obědy pro děti“. I další náš souhlas se týkal přijetí
daru, a to od Ústeckého kraje, který nám nabídl v rámci technického dovybavení složek Jednotky sboru dobrovolných hasičů, jímž
je motorová stříkačka, která tak bude naší jednotce dobře sloužit.
I další materiál se týkal přijetí daru, a to daru finančního ve výši
15 tis. korun ze strany Ústeckého kraje za třetí místo v soutěži
„Skleněná popelnice 2018“, o čemž jsem Vás již informoval v minulém vydání Zpravodaje.
 V posledních dnech jsem opět často žádán o informaci o plánované těžbě lithia na Cínovci, protože se těžba lithia stala opět
zájmem médií. Je pravdou, že se od mé poslední informace mnoho nezměnilo, ale pokusím se shrnout po delší době dění kolem
obou projektů v této lokalitě. V posledních letech se stalo lithium
strategickou surovinou a málokdo ví, že náš Cínovec je evropsky
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a můžeme říci, že i světově významným ložiskem rudy, která tento
kov obsahuje. Lithium je kov, který najdeme snad ve všech strojích
a přístrojích, protože se používá v akumulátorech všech velikostí.
Najdeme je v mobilních telefonech, fotoaparátech, automobilech,
a pokud bychom měli uvést všechna zařízení, kde se li-on akumulátory používají, tak by nám nestačily ani všechny stránky našeho
Zpravodaje. Tento fakt neunikl pozornosti těžařů a začal být opětovný zájem o průzkum a případnou těžbu litné rudy na Cínovci.
V současné době probíhají v oblasti Cínovce dva oddělené projekty. Tím menším je projekt firmy Cínovecká deponie a.s., která má
plán ještě jednou přetřídit mokrou cestou plavením haldu písku
na bývalém odkališti a získat z této suroviny takzvanou litnou slídu, ze které lze vyrobit lithium. Tento projekt již probíhá od roku
2009 a v současné době je již ve stádiu vyhlášeného dobývacího
prostoru a firma se připravuje na vlastní těžbu. Termíny zatím nejsou uvedeny, protože vlastní příprava a instalace technologií je
finančně velice náročná záležitost v řádu stovek milionů korun.
Můžeme konstatovat, že celý tento proces probíhal v souladu se
všemi platnými předpisy a byly zohledňovány i požadavky našeho
města tak, aby byly dodrženy všechny požadavky dotčených zákonů a hlavně požadavků ochrany životní prostředí a životních podmínek občanů Cínovce. Je nutné konstatovat, že ve všech těchto
fázích, které probíhaly formou veřejného projednání, se mohl
k tomuto projektu kdokoliv vyjádřit a za celých těch více než šest
let tak z města Dubí nikdo neučinil a nebyly zaznamenány žádné negativní postoje občanů města Dubí. Zastupitelstvo města
Dubí na svých jednáních přijalo ve třech případech usnesení, kde
si dáváme podmínky pro převoz písků z Cínovce, a sice zajištění
bezprašnosti převozu a jeho omezené kapacity. Pokud dojde
k těžbě odkaliště, tak se přepokládá doprava v řádu desítek nákladních vozidel denně, a to není počet, který by významně zasáhl do života našeho města. Z uvedeného je jasné, že celý proces
s firmou Cínovecká deponie a.s. proběhl řádně se snahou zohlednit vše potřebné ke chránění zájmů města Dubí a společnosti
a také zároveň umožnit uplatnit nerostné bohatství našeho státu.
Celý tento z pohledu objemu menší projekt je plánován od začátku těžby na cca šest let. Kdy bude projekt spuštěn, není zatím stanoveno. V současné době je již vydané platné povolení k dobývání
a probíhají přípravy k otevření těžby.
Druhým, podstatně větším a důležitějším projektem je případná
těžba lithia hlubinným způsobem. Jak bylo již uvedeno, tak lokalita Cínovce je vyhodnocena jako světově významné ložisko lithia
a v současné době zde již čtvrtým rokem probíhají průzkumné
práce. Základní průzkumné práce budou ukončeny do konce roku
2019 a průběžně probíhá jejich vyhodnocení. Pokud se ukáže těžba ložiska jako ekonomicky rentabilní, a o tom bude rozhodovat
celá řada faktorů, potom začne probíhat celý proces stejně jako
u firmy Cínovecká deponie a.s. tak, aby mohl být vyhlášen dobývací prostor. Ale to je z mého pohledu ještě dlouhá cesta. V současné době je stav takový, že se o celou věc již začala zajímat vláda
České republiky a podpora průzkumu a případné těžby cínoveckého ložiska lithia je jedním z bodů strategického plánu rozvoje
Ústeckého kraje. Pozitivní je i podpora zpracování rudy a následného použití přímo ve finálních výrobcích tak, aby vše probíhalo
na území České republiky. Pokud by se tak stalo, náš stát by se stal
významným světovým producentem lithiových akumulátorů. Celý
proces průběžně sledujeme a také důsledně upozorňujeme, že nikdy nebudeme souhlasit s těžbou, která by nepřijatelným způsobem narušovala život na správním území města Dubí. V roce 2017
se vyhodnotily první výsledky dosud provedených vrtů a vše bylo
popsáno v takzvané studii proveditelnosti projektu. Tato studie již
ukázala, že ložisko bude ekonomicky rentabilní a vhodně těžitelné. Cínovecká ruda má jednu negativní stránku, a sice vysoké náklady na získání vlastního kovu z této rudy. To se děje za vysokých
teplot a to je právě nejslabším článkem celého tohoto projektu,
protože to celý proces získávání lithia prodražuje. Dále se řeší způsob těžby, zpracování rudy a následného ukládání vytěžené hlušiny. Zatím se hovoří o plánu objemu těžby 1,7 milionu tun ročně. To
je samozřejmě velký objem materiálu, který po získání požadovaného kovu je potřeba někam rozumně uložit. Podstatná informace
pro nás je, že na vlastním Cínovci ve vztahu k tomuto velkému projektu nebude nic probíhat. Na Cínovci by měly být pouze větrací
otvory a žádná jiná činnost zde probíhat nebude. To je pro Cínovec
velice dobrá zpráva. Celý důl by měl být obsluhován štolou z jižní
stany ložiska a zatím není rozhodnuto, zda to bude z úrovně Sedmihůrek nebo z úrovně dubského železničního nádraží, ale projekt se kloní spíše k variantě Sedmihůrek. Vlastní zpracování rudy
k dalšímu použití by mělo probíhat pod zemí ve vlastním dole
a na povrchu tak nebude nic probíhat. Zde by měla být ruda drcena a po naředění vodou dopravena potrubím do prostoru závodu
k dalšímu zpracování. Na tomto způsobu dopravy je pozitivní té-

měř nulový dopad na život města, protože trasa potrubí by měla
být pod povrchem a měla vést lesem západně od našeho Dubí do
prostoru bývalých výsypek jižně od Dubí, kde není žádné osídlení.
Toto však byl prvotní záměr, ale ukázalo se, že v oblasti Dubí není
reálné rudu zpracovávat, a proto došlo ke změně projektu a ruda
se bude dopravovat až na Mostecko, kde by měla být dále zpracovávána a zbylý písek ukládán do vytěžených jam po hnědouhelné
těžbě. Dobré a zajímavé je, že opět se počítá s potrubní přepravou,
která má téměř nulový vliv na životní prostředí. Lokalita ještě není
stanovena a bude se o ní jednat se státem a soukromými vlastníky. Na Mostecku by podle tohoto plánu měl vyrůst zpracovatelský
podnik, který by již produkoval litný karbonát, ze kterého se již dá
získat kovové lithium. V celém procesu by mohlo být zaměstnáno
cca 350 pracovníků. Je pravdou, že do celého procesu tvrdě zasáhla i politika, kdy těžba lithia se stala politickým tématem parlamentních voleb na podzim roku 2017, a to významně celý projekt
zbrzdilo. V současné době to vypadá, že se celý projekt odbrzdil
a zájem o těžbu projevil český stát prostřednictvím společnosti
ČEZ a.s. V současné době probíhá ze strany této společnosti prověřování všech dosud známých údajů z průběhu celého předchozího průzkumu a v příštích měsících se bude rozhodovat, jak bude
celý projekt pokračovat. To jsou zatím všechna známá fakta k případné těžbě lithia na Cínovci. Informuji o této věci takto obsáhle,
neboť mezi lidmi koluje spoustu nesmyslů a dezinformací, které
pak vedou samozřejmě ke vzniku různých fám a možné nervozity
mezi obyvateli našeho města. Tomu bych velice rád zabránil, protože k tomu není žádný rozumný důvod.
 Závěrem mého příspěvku mi dovolte připojit pravidelnou
pozvánku na připravené kulturní akce, jimž tento měsíc bezesporu budou dominovat Dubské slavnosti; jsou jim v letošním
roce zadány víkendové dny od 23. do 25. srpna. Víkend před
Slavnostmi však bude patřit tradičnímu sousedskému setkání
na Cínovci, Slavnosti hraničního buku, kde od 11:00 hodin až
do pozdního odpoledne je i letos připraven bohatý program,
v němž se představí hudebníci z obou částí hranice. Samotným
Slavnostem bude předcházet další z koncertů letošního Varhanního léta, kdy se nám představí host z našeho partnerského města,
z durynského Arnstadtu, varhaník Jörg Fritz Reddin, jehož koncert
rovněž slibuje vynikající umělecký zážitek. I program letošních
Slavností je koncipován jako velmi rozmanitá i bohatá pozvánka,
aby si každý návštěvník vybral podle jemu blízkému hudebnímu
stylu nebo podle interpreta či prostě podle toho, co má rád… Po
slavnostním zahájení v kostele Panny Marie se představí hudební
skupina Fragile, v průběhu obou dnů víkendu pak např. hudební
skupiny Těla, Hamleti, Queennie, ale i jako každoročně stálice naší
populární hudby, jako např. Miro Žbirka, Janek Ledecký, David
Koller či Honza Křížek. Ani letos jsme nezapomněli na naše nejmladší návštěvníky, jim bude patřit v průběhu celého nedělního
dopoledne prostranství před Domem porcelánu s modrou krví,
kde bude zároveň též odstartován již IX. ročník soutěže historických vozidel. Myslím tedy, vážení spoluobčané, že závěr letošního
léta bude v našem městě ve znamení bohatých kulturních zážitků
a já Vás co nejsrdečněji zvu s přáním, aby Vám ten Vámi vybraný
koncert přinesl dobrou pohodu a umělecký zážitek. Letošními
Slavnostmi si zároveň připomínáme i dvě významná výročí vážící se
k historii našeho města, a to 525. výročí první zmínky o našem městě, která se váže k 24. září 1494, a jednak 155. výročí od začátků výroby porcelánu na území našeho města, kdy všichni zájemci budou
moci přijmout pozvání vedení akciové společnosti Český porcelán
a v rámci dne otevřených dveří se v sobotu 24. srpna zúčastnit
komentované prohlídky výrobních provozů a stejně tak porcelánových trhů v areálu závodu.
 Dříve, než se s Vámi pro tento měsíc rozloučím, ještě musím
pozvat dubské děti s jejich doprovodem na jejich druhý prázdninový výlet, zaměstnankyně Městského kulturního zařízení je po
čase opět pozvaly do plzeňského Dinoparku a myslím, že si tam
děti skutečně přijdou na své, protože krásný lesopark nabízí všem
návštěvníkům možnost seznámit se s pohyblivými ozvučenými
modely dinosaurů v jejich životních velikostech. Myslím, že i tento výlet přispěje k dobré prázdninové pohodě všech, kteří se ho
zúčastní.
A to je pro srpnové vydání našeho Zpravodaje z mé strany již
všechno, přeji všem krásný zbytek léta, dětem, aby ve zdraví
a spokojenosti prožily poslední týdny svých prázdnin. Vám všem,
kteří se v těchto dnech chystáte na svou dovolenou, přeji šťastnou
cestu a ať si čas zaslouženého odpočinku užijete mezi Vašimi nejbližšími v dobré pohodě.
Se všemi se s přáním dobrého zdraví a dobré letní pohody těším
na shledanou ať již na některé z našich kulturních akcí či opět za
měsíc na stránkách našeho Zpravodaje. Ing. Petr Pípal, starosta

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ...
Rada města na schůzi dne 28. května mj. projednala:
 Usnesení č. 272/12/2019: RM po projednání
souhlasí s rozšířením stávajícího pomníku Pohraniční
stráže na Cínovci na pozemku p. č. 443/4 k. ú. Cínovec
o sochu pohraničníka – symbolu ochrany české státní
hranice (Pomník sousedí s pozemkem Města Dubí p. č.
1169/1 ostatní plocha, ostatní komunikace k. ú. Cínovec)
 Usnesení č. 284/12/2019: RM po projednání
souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout prodejní
stánek na parcele č- 841, k. ú. Dubí u Teplic, Ruská ul.
(O pronájem se nepřihlásil žádný žadatel – pozn. red.)
 Usnesení č. 285/12/2019: RM po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č 12/2019 ve výši
4 tis. Kč – finanční příspěvek pro ZŠ Dubí 2 na autobusovou dopravu na výlety pro žáky, kteří se zúčastní
příměstského tábora, který bude pro žáky ZŠ Dubí 2
organizovat v termínu od 1. do 4. července t. r.
 Usnesení č. 286/12/2019: RM po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2019 ve výši
203 tis. Kč – navýšení rozpočtu ORJ 3 Odbor vnitřních
věcí – volby do Evropského parlamentu.
 Usnesení č. 287/12/2019: RM po projednání bere na
vědomí: a/ odpis pohledávky z přenesené působnosti ve výši
15 tis. Kč spolu s náklady řízení v částce 1 tis. Kč; b/ odpis pohledávky z přenesené působnosti ve výši 10 tis. Kč spolu s náklady řízení v částce 1 tis. Kč; c/ odpis pohledávky z přenesené
působnosti ve výši 15 tis. Kč spolu s náklady řízení v částce 1 tis.
 Usnesení č. 288/12/2019: RM po projednání
schvaluje rozpočtové opatření ve výši 32 tis. Kč –
navýšení rozpočtu ORJ 7 Městské kulturní zařízení
– uvolnění finančních prostředků na zajištění akce
Projekt Revolution Train, tzv. protidrogový vlak, a to
pro žáky 7. a 8. tříd obou dubských základních škol.
 Usnesení č. 290/12/2019: RM po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace
s Ústeckým krajem na projekt „Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky v rámci dotačního programu
Ministerstva vnitra - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky“, a to ve výši 1 mil. Kč.
 Usnesení č. 291/12/2019: RM po projednání
bere na vědomí vydání Registrace akce Cisternová
automobilová stříkačka.
 Usnesení č. 292/12/2019: RM po projednání souhlasí s použitím znaku města Dubí na oblečení a další
propagaci Leonidas gym muay thai Dubí.

 Usnesení č. 293/12/2019: RM po projednání:
a/ souhlasí s otevřením přípravné třídy ve školním roce
2019/2020 v Základní škole Dubí 1, Školní nám. 177;
b/ ukládá vedoucí odboru školství a sociálních věcí
požádat Krajský úřad Ústeckého kraje o souhlas se
zřízením přípravné třídy. (Krajský úřad Ústeckého kraje
již vydal souhlasné stanovisko – pozn. red.)
 Usnesení č. 297/12/2019: RM po projednání
schvaluje vybudování školní družiny při Základní škole v Dubí 1, v přízemí budovy na Školním nám. č. p. 86.
 Usnesení č. 298/12/2019: RM po projednání:
a/ souhlasí se zpracováním projektové dokumentace
parkoviště s příjezdem a mostem přes potok Bystřici
v ul. Tovární, Dubí 1; b/ souhlasí s výjimkou ze směrnice č. 1/2017 pro zadání zakázky malého rozsahu
– zpracování projektové dokumentace parkoviště
s příjezdem a mostem přes potok Bystřici v ul. Tovární
v Dubí 1 s tím, že projektovou dokumentaci zpracuje
f. Statum s. r. o. Teplice za cenu 288 tis. Kč bez DPH.
 Usnesení č. 299/12/2019: RM po projednání
bere na vědomí vyhodnocení zimní údržby místních
komunikací za období 2018/2019.
 Usnesení č. 301/12/2019: RM po projednání
souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo o zajištění služeb – pomocné práce, údržba a úprava zeleně, a to
s firmou HOKA – chráněné pracoviště, s. r. o.
Rada města na své schůzi dne 18. června mj. projednala:
 Usnesení č. 319/13/2019: RM po projednání:
a/ bere na vědomí nepřihlašování pohledávek do insolvenčního řízení v případech povolení oddlužení
jednotlivých dlužníků, a to s ohledem na ustanovení
par. 170 písm. d) insolvenčního zákona; b/ souhlasí
s postupováním nedoplatků do výše Kč 1 000,00 daňovému správci (Celnímu úřadu) a s postupováním
nedoplatku nad Kč 1 000,00 soudnímu exekutorovi;
c/ souhlasí s postupováním nedoplatků vedených za
cizinci bez trvalého pobytu v ČR daňovému správci (Celnímu úřadu), a to bez ohledu na výši tohoto nedoplatku.
 Usnesení č. 320/13/2019: RM po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2019 ve výši
294,80 tis. Kč – poskytnutá neinvestiční dotace z Úřadu vlády ČR v dotačním programu „Podpora terénní
práce pro rok 2019.“
 Usnesení č. 321/13/2019: RM po projednání
souhlasí s předloženým konceptem kroniky za rok

2018 a s následným ručním přepsáním do Kroniky
města Dubí. (Podrobnější informaci přineslo červencové vydání DZ – pozn. red.)
 Usnesení č. 325/13/2019: RM po projednání:
a/ souhlasí s podáním žádostí o dotaci a s realizací projektů tzv. šablonových projektů, které do výzvy č. 63
Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání samostatně podají tyto příspěvkové organizace: MŠ Dubánek, MŠ U Křemílka, MŠ Cibuláček, MŠ Mstišov; b/ souhlasí s možností využití finančních prostředků běžného
roku od zřizovatele pro případné překlenutí doby do
připsání finančních prostředků z dotace na účet školy.
 Usnesení č. 327/13/2019: RM po projednání
souhlasí s převodem majetku (kancelářského nábytku) z MěÚ do ZŠ Dubí 2 dle předloženého rozpisu
v celkové pořizovací hodnotě Kč 47 692,00.
 Usnesení č. 328/13/2019: RM po projednání
schvaluje výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce povrchů části komunikace v ul. Wolkerova v Dubí 2“,
a to firmu Raeder - Falge s. r. o., Lovosice, která podala
nejnižší cenovou nabídku: Kč 814 882,98 vč. DPH.
 Usnesení č. 330/13/2019: RM po projednání
schvaluje výběr zhotovitele veřejné zakázky malého
rozsahu „Oprava dveří kostela v Dubí 1“, a to společnost BSP MHA s. r. o., Praha 3, která podala nejnižší
cenovou nabídku: Kč 146 922,08 vč. DPH.
 Usnesení č. 331/13/2019: RM po projednání souhlasí se zřízením a připojením odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě v ulici Mstišovská na pozemku p. č. 448/1, k. ú. Mstišov, s výstavbou elektroměrového a zásuvkového pilíře a s uzavřením příslušné
smlouvy se společností ČEZ Distribuce a. s.
 Usnesení č. 334/13/2019: RM po projednání schvaluje výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce 1. nadzemního podlaží ZŠ Dubí 1, Školní náměstí č. p. 86 – školní
družina“, a to firmu Alpin Mont Servis s. r. o., Dubí, která
podala nejnižší cenovou nabídku: Kč 999 887,00 vč. DPH.
 Usnesení č. 335/13/2019: RM po projednání
souhlasí s provedením průzkumu zájmu občanů města o poskytnutí dotovaných zahradních kompostérů.
 Usnesení č. 336/13/2019: RM po projednání souhlasí s prodloužením doby platnosti stanovení průzkumného území Cínovec do 31. července 2024, a to
pro společnost Geomet s. r. o. Brno, dle předloženého
návrhu.
(šl)

SKLENĚNÁ POPELNICE
Ve čtvrtek dne 23. května jsem se společně s panem starostou zúčastnil slavnostního vyhlášení výsledků soutěže
„Skleněná popelnice 2018“, které se konalo na Zámku v Děčíně; soutěž pořádala akciová společnost EKO-KOM. Naše město se umístilo na 3. místě v třídění odpadu v kategorii Města nad 3 500 obyvatel a s tímto umístěním je spojen rovněž dar ve výši 15 tisíc
korun, který však musí být využit výhradně na činnosti spojené s intenzifikací odděleného sběru komunálních odpadů a zajištění
využití využitelných složek komunálních odpadů vč. jejich obalové složky a na informační a vzdělávací kampaně. Peněžitý dar předal
hejtman Ústeckého kraje, pan Oldřich Bubeníček.
Mgr. Radek Kindl, tajemník MěÚ

MĚSTSKÁ POLICIE DUBÍ
Rybářská stráž oznámila, že na rybníku tzv. Stříbrnák se usadili bezdomovci a v okolí udělali skládku
odpadu. Strážníci na místě přistihli dvě osoby, muže
a ženu z Teplic, kteří si zde postavili stan a v okolí udělali značný nepořádek. Rozházeli tu velké množství odpadků a starých oděvů. Strážníci jim dali čas na to, aby si
nepořádek, který zde udělali, odklidili a z místa odešli. Když
se hlídka vrátila na místo, tak zjistila, že odpad je odklizený jen z malé části a zbytek tam zůstal. Strážníci zpracovali
oznámení o přestupku, které bude řešit Magistrát města
Teplice. Jelikož se jedná o lesní pozemek, je v tomto případě správním orgánem odbor životního prostředí. Když
uvedení bezdomovci odcházeli, zanechali mezi odpadem
i své osobní věci, pro které se pravděpodobně vrátí. Strážníci prováděli pravidelné kontroly a druhý den se s nimi
setkali. Přišli si pro věci, které tam zapomněli. Tentokrát
s nimi strážníci na místě vydrželi do té doby, než veškerý
odpad neodklidili.
Prodavačka z obchodu v ulici Krušnohorská oznámila, že jí
do obchodu chodí nějaký cizinec v podnapilém stavu, stále
jí lomcuje dveřmi a chová se agresivně. Strážníci na místě
provedli kontrolu totožnosti osoby. Cizinec se v přítomnosti strážníků choval bezproblémově. Strážníci mu domluvili
a on z místa odešel. Po hodině opět volala prodavačka, že muž
se na místo vrátil, močí na parkovišti a dělá problémy. Přivolaní strážníci muži udělili pokutu za přestupek proti veřej-
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nému pořádku a muže převezli na záchytnou
stanici do Teplic.
Záchranná služba Ústeckého kraje požádala
o výjezd hlídky městské policie k pravděpodobné
zástavě srdce u muže v prostoru pod spodním kruhovým objezdem. Když strážníci přijeli na místo, zjistili, že se
dle příznaků opravdu jedná o zástavu srdce. Po připojení
automatického defibrilátoru přístroj vyhodnotil stav a výboj nedoporučil, protože srdce již nepracovalo vůbec. Automatický defibrilátor spustí výboj pouze v případě, když
srdce fibriluje, než se zastaví zcela. Strážníci ihned zahájili
masáž srdce, při které se jim podařilo srdce opět uvést do
chodu. Když na místo přijel vůz záchranné služby, byl muž
již opět při vědomí. Muže, ročník 1975, si záchranná služba
převzala do své péče.
Rozčilený muž volal na služebnu městské policie, že téměř
každý den jezdí z Cínovce do Dubí polské nákladní automobily s naloženým dřevem a cestu si krátí tím, že hrají na
honěnou. Velkou rychlostí se řítí dolů a snaží se jeden druhého předjet. Svou jízdou ohrožují nejen sebe, ale především
ostatní účastníky silničního provozu. Rozezlený muž pod návalem emocí dosti nevybíravým způsobem žádal, abychom
se místo na měření rychlosti zaměřili na tyto řidiče. Občanů,
kteří si stěžovali na řidiče nákladních automobilů, bylo hodně. Městská policie dle zákona může měřit rychlost pouze
tam, kde jí to písemně povolí Policie ČR. Městská policie ne-

prodleně požádala o povolení na měření rychlosti v tomto
úseku, ale Policie ČR nám dala zamítavé stanovisko s odůvodněním, že se na tento problém zaměří hlídky Policie ČR.
Ve večerních hodinách volala žena, že u prodejny v Bystřici
je silně podnapilý muž, který rozbijí popelnice a strašně řve.
Když přijela hlídka městské policie, tak se uklidnil a po domluvě strážníků začal po sobě nepořádek vysypaný z popelnic
uklízet. Najednou, bez jakékoliv příčiny, začal utíkat, a strážníky, kteří ho dohnali, napadat. Strážníci mu přiložili pouta
a odvedli ho ke služebnímu vozidlu. Muž v návalu vzteku začal kolem sebe kopat a kopl i do blatníku služebního vozidla,
který promáčkl. Jelikož nebylo možné s ním v tomto stavu
komunikovat, byl předveden na služebnu, odkud ho strážníci
chtěli odvézt na záchytnou stanici. Muž se strážníkům vytrhl
a s pouty na rukou začal utíkat. Schoval se pod služební vozidlo, odkud nechtěl vylézt. Když ho strážníci vytáhli, skácel se
na zem a začal předstírat záchvat. Přivolaná záchranná služba
ho v doprovodu strážníků převezla na záchytnou stanici. Muž
se ze svého chování bude zodpovídat u přestupkové komise
a dále ho čeká náhrada způsobené škody.
Žena z Dubí oznámila, že šla se svým psem v Pozorce na
procházku a její pes spadl do díry. Oznamovatelka ukázala strážníkům, kam pes spadl. Jednalo se o vodoměrnou
šachtu, odkud by se pes sám nedostal. Strážník vlezl za
psem do šachty a se svým kolegou ho ze šachty vyprostili.
Tomáš Pykal, velitel MP Dubí
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VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
Vážení občané, uvědomujeme si, že textový výčet
zajímavostí z naší lokality rozhodně není v dnešní době
tak atraktivní, jako vizuální pojetí. Proto se Město Dubí
rozhodlo v rámci zlepšení podmínek pro rozvoj turismu umožnit a nabídnout nejenom svým občanům, ale
i ostatním, kteří navštíví naše webové stránky nebo
google mapy, virtuální pohledy na zajímavá místa
v Dubí, jakými jistě jsou:
- Sportovní areál RH Dubí a SK Dubí
- Kostel Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci
- Koupaliště
- Dům porcelánu s modrou krví
- Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v Dubí
- Paraplíčko
Na webových stránkách Města Dubí tyto virtuální prohlídky naleznete v levém sloupci TURISTÉ a v nabídce VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA.http://www.mesto-dubi.cz/cs/virtualni-prohlidka/
Prohlídky jmenovaných objektů jsou komentované psaným slovem a je Vám umožněno se pohybovat dle vyznačených šipek a rozhlížet se v úhlu 360°x360°.
Pro snadnou informaci o umístění objektů ve městě Vám poslouží orientační náhled do mapy, ale i detailní zobrazení v mapovém podkladu. Doplněno je i propojení
s Google mapami pro snadnou navigaci do bodu zájmu prostřednictvím mobilních telefonů.
Při použití Google mapy street view si rovněž každý může tyto objekty prohlédnout a motivovat se při plánování své trasy. Zde ovšem nenaleznete komentované texty.
Projekt 365x360.cz vznikl za úzké spolupráce Města Dubí a bratrů Zdeňka a Daniela Sedmákových a navazuje na aktivity projektu Fotomenu.cz, který se zabývá focením virtuálních prohlídek do Google Street View a posouvá obsah prohlídek pro naše webové stránky dál.
Mgr. Radek Kindl, tajemník

RECYKLACE ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Loni občané odevzdali k recyklaci 72,99 kg starých
spotřebičů do e-boxu umístěného ve vestibulu na
Městském úřadě. Snaha obyvatel města recyklovat
staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik
let vyplácí. Naše město obdrželo certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení. Díky enviromentálnímu vyúčtování společnosti
ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody
jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili
produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s městem dlouhodobě
spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z certifikátu Enviromentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané našeho města
v loňském roce vyřadili 72,99 kilogramů elektra. Tím,
že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili
1,77 MWh elektřiny, 125,75 litrů ropy, 6,76 m3 vody
a 0,03 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili
emise skleníkových plynů o 0,33 tun CO2 ekv.
a produkci nebezpečných odpadů o 1,40 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný
odběr elektrozařízení i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.
Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy
potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou
to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele
počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod
notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří
tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici více než
17 000 sběrných míst. To je pětkrát více než například v ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr
je již v každé středně velké obci. Každý, kdo má zájem třídit vysloužilé elektro, si může najít nejbližší
sběrné místo na www.sberne-dvory.cz nebo na
www.cervenekontejnery.cz. Ve městě Dubí mají
občané možnost odložit drobné elektro do e-boxu
umístěného ve vestibulu Městského úřadu a ostatní
vysloužilé elektrozařízení na sběrném dvoře v Dubí
nebo v Teplicích.
zdroj: www.asekol.cz

4

PRÁZDNINOVÝ VÝLET
Dne 4. července uskutečnilo Městské kulturní zařízení první prázdninový výlet pro děti a jejich doprovod
do Farmaparku Soběhrdy. Tento park je zaměřen na odpočinek a procházku mezi výběhy zvířat doplněné
atrakcemi pro děti. Nejoblíbenější byly gumové velké trampolíny, sjezd skluzavkou na gumovém kole a na
rybníčku projížďka na šlapadlech. Odpočinkové zóny byly neustále v obležení, kde jsme si mohli i koupit něco
chutného k obědu. Druhý prázdninový výlet se uskuteční 14. srpna do ZOO Plzně. Těšíme se na Vaši účast.
Městské kulturní zařízení Dubí

VARHANNÍ LÉTO
Zcela zaplněný kostel návštěvníky druhého Varhanního koncertu, kteří si přišli poslechnout skladby
J. S. Bacha, Pabla Bruna, Luigiho Botazza a dalších skladatelů v podání profesora Michala Novenka, včetně též
s úspěchem na dávnou tradici varhanní improvizace, měli možnost strávit mimořádný podvečer poslechem
krásných tónů varhan.
Varhaník, skladatel a dirigent, profesor Pražské konzervatoře, Michal Novenko, vyvíjí bohatou a úspěšnou koncertní činnost. Opakovaně je zván do většiny zemí Evropy a do USA, koncertoval také v Jižní Africe
a v Izraeli. Vede též mezinárodní mistrovské kurzy v Británii, Francii a rovněž v USA. Vytvořil již bohatý fond
nahrávek pro rozhlas, televizi a na CD již zaznamenal zvuk více než stovky nástrojů. Od roku 2001 nahrává
pro prestižní britskou firmu Priory Records, pro niž vytvořil mj. vysoce ceněnou kolekci nahrávek španělských
a portugalských varhan (CD ze Santanyí na Mallorce získalo titul „Star Recording“).
Mezi jeho nejnovějšími tituly najdeme rovněž CD s názvem „Varhany v Dubí“.
Potěšilo nás, že po roce, když hrál na prvním varhanním koncertu, kdy po několika desítkách let opět
v kostele Panny Marie zazněly zvuky varhan, opět přijal pozvání do našeho města.
Již nyní se můžeme těšit na další koncert v rámci Varhanního léta v Dubí, který se uskuteční ve čtvrtek
22. srpna a pozvání přijal varhaník z našeho partnerského města z Arnstadtu, pan Jörg Fritz Reddin. Všichni
jste srdečně zváni.
Anna Gürtlerová
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SPOLUPRÁCE MATEŘSKÝCH ŠKOL
Projekt Odmalička
Předškoláci z MŠ Dubánek ve čtvrtek dne 23. května v rámci započaté česko-německé
spolupráce poprvé navštívili kamarády v partnerské školce Duha v Bannewitz.
I přes jazykovou bariéru si děti v příjemné rodinné atmosféře užily dopoledne plné
společných her, písní a pohybových aktivit na zahradě, včetně krmení hospodářských
zvířat, která při školce chovají. Po dobrém obědě se dětem ani nechtělo domů. Tomuto úžasnému výletu předcházela v měsíci dubnu vzájemná výměna videí, kde měly
možnost děti nahlédnout do prostředí mateřské školy kamarádů sousední země.
Věříme, že pravidelná setkávání dětí předškolního věku povedou přirozeným způsobem k prvním krůčkům na poli cizího jazyka a umožní navázání přátelských vztahů
s dětmi z druhé strany hranice. A teď už se těšíme na setkání na oplátku u nás ve školce v Dubí.
Ivana Heyden, MŠ Dubánek

Projekt Táhneme za jeden provaz
V úterý 4. června přijeli na první návštěvu do MŠ Dubánek kamarádi z předškolního zařízení z Bannewitz. Moc jsme se těšili na společnou oslavu Dne dětí na naší školní zahradě.
Dopoledne bylo veselé, plné sportování, písniček, her a slunce. Děti z partnerské školky
přivezly jablůňku, kterou jsme společně zasadli a pojmenovali Duha-Regenbogen, podle názvu školky našich partnerů. Pečujeme o vysazený stromek, pozorujeme, jak roste,
a těšíme se, že i naše přátelství poroste.

Závěr školní roku v MŠ Dubánek
Školní rok jsme zakončili krásným opět
společným výletem do Saského Švýcarska
pod vrchol Lilienstein. Děti si stále více
zvykají na kamarády, kteří komunikují
v cizím jazyce, přirozenou formou navazují nová přátelství i přes jazykovou bariéru.
Nádhernou přírodou Národního parku nás
provázelo zajímavé vyprávění o myslivosti,
zvěři a ochraně přírody, na toto téma děti
plnily úkoly. Netradičně jsme poobědvali
pod stromem uprostřed eko parku. Také
v příštím školním roce plánujeme společné
akce se školkou Regenbogen.
Kolektiv pedagogů MŠ Dubánek

Z MŠ DUBÁNEK
Odemykání lesa
Letošní odemykání lesa si užili Dubánci se svými rodiči již v neděli 28. dubna odpoledne. Cestou do pohádky, tam a zase zpátky, se děti na jednotlivých stanovištích
vžily do role Smolíčka, Budulínka, Popelky, také princezny, pejska, kočičky a dalších pohádkových bytostí. Za splnění mnoha úkolů a překonání překážek si všichni
z pohádkového lesa odnesli perníkového Dubánka a diplom.
Poděkování patří všem dětem a rodičům za hojnou účast a pedagogům za přípravu a realizaci.

Školka v přírodě...
... zavedla děti za dobrodružstvím do další pohádkové říše v Českém ráji, kde se na týdenním tematickém pobytu seznámily s příběhy známých postaviček, Rumcajse,
Manky a Cipíska, při vycházkách objevovaly tajemství lesa. Pro někoho byl největším zážitkem pěší výlet na Dlaskův statek, jiného bavilo v lese hledání klobouku
Rumcajse, kluci si našli čas na fotbalové utkání, všechny děti se s radostí předvedly v pohádkových kostýmech na karnevalu a poslední večer nesměla chybět pyžamová párty. Všech zúčastněných 21 dětí určitě získalo samostatnost mimo rámec rodiny a zkušenosti ze soužití ve skupině vrstevníků. Pochvala všem!
Za kolektiv MŠ Dubánek Věra Klimešová
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Z MŠ MSTIŠOV
Olympiáda MŠ
Naše školka se jako každoročně zúčastnila olympiády dubských školek, tradičně pořádané Mateřskou školou Křemílek.
Soutěžilo se v běhu, štafetovém běhu, hodu a skoku do dálky. Naše děti získaly dvě bronzové medaile a i přes horko,
které ten den panovalo, si to všichni krásně užili. Děkujeme MŠ Křemílek za pozvání a těšíme se na příště.

Výlet do Prahy
Další poděkování patří Mateřské škole Cibuláček, která nás v letošním školním roce pozvala už podruhé, abychom se s nimi vydali na výlet do Prahy. Tentokrát děti navštívily Staroměstské náměstí s orlojem a projely
se Eko vláčkem na Pražský hrad, kde mohly sledovat výměnu hradní stráže a prohlédly si katedrálu svatého
Víta. Poté jsme jeli autobusem na Strahov, odkud jsme procházkou došli k Petřínské rozhledně, kde děti
navštívily zrcadlové bludiště. Po sladkém osvěžení v podobě nanuku jsme se s dětmi přesunuli na Letiště
Václava Havla. Děti měly možnost si na vlastní kůži vyzkoušet bezpečnostní kontrolu při vstupu do letadla
a dostaly se i do míst, která jsou běžným návštěvníkům nepřístupná.

Výlet do Hřenska
Na celodenní výlet jsme s dětmi letos vyjeli do Hřenska. Autobus nás od školky dovezl na Mezní Louku,
odkud jsme se vydali po vyznačené stezce podél řeky Kamenice zpět do Hřenska. Cestou jsme se svezli na
lodičkách, a to nejprve v Edmundově a potom v Divoké soutěsce. Kromě krásné přírody měly děti možnost
vidět i různé živočichy, kteří tu žijí. V Hřensku na děti čekalo opékání vuřtů a potom i autobus, který nás
dovezl zpět do školky.

Papoušci a rozloučení s předškoláky
Jeden z červnových pátků byl v naší školce slavnostní. Začal tím, že za dětmi do školky přijeli exotičtí hosté. Šlo o velké papoušky, například Ara, Kakadu, Žako, Alexandr,
Papoušek zpěvavý, senegalský. Předvedli dětem veselé kousky, nechali se pohladit
a děti měly možnost se s nimi i vyfotit. V odpoledních hodinách jsme se společně
s rodiči, prarodiči a mladšími dětmi rozloučili s našimi předškoláky. Děti měly pro
hosty připravené písničky a básničky, předškoláci dostaly šerpy a malé dárečky jako
milou vzpomínku na školku. Poté už následovala volná zábava, k dobré náladě přispěla také naše paní kuchařka, která pro hosty připravila jako každoročně sladké
i slané občerstvení vlastní výroby. Našim předškolákům přejeme hezká léta strávená
v základních školách a vykročení pravou nohou.
Kolektiv MŠ Mstišov

ZUŠ DUBÍ

Základní umělecká škola Dubí 2

Talentové zkoušky

TERMÍNY
SŇATEČNÝCH OBŘADŮ
Obřadní síň Městského úřadu Dubí
od 9:00 do 13:00 hodin
(stanoveno RM dne 06.11.2018, usn.č.16/1/2018

do hudebního oboru v ZUŠ
Srpen

pro školní rok 2019/2020 pokračují
od 2. do 15. září.
Kontakty:

17.08.

Září

14.09.

21.09.

Říjen

12.10.

26.10.

Listopad

09.11.

23.11.

Prosinec

07.12.

14.12.

+ každý pátek před svatební sobotou

tel. 417 571 797, 604 791 971
zusdubi@volny.cz
Pro odloučené pracoviště v Proboštově
kontakt: 603 457 412
Hra na klavír a bicí nástroje jsou již obsazeny.

ਏ
Výtvarný obor již další zájemce pro letošní rok nepřijímá.

Oddávající:
Ing. Petr Pípal, starosta
PhDr. Jiří Šiller, místostarosta
Mgr. Petra Doubková, členka ZM Dubí
Ing. Jiří Janeček, člen ZM Dubí
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NÁVŠTĚVA CVIČÁKU

Žáci čtvrté a páté třídy vyjeli městskou hromadnou dopravou na cvičák do Novosedlic. Tam na nás již čekal tým dobrovolníků, kteří si ve svém volném čase připravili dopolední program pro děti ze ZŠ Dubí 1. Dozvěděli jsme se něco o historickém vývoji psa, také o péči či výcviku nebo o bezpečném chování v přítomnosti psů.
Přehlídka poslušnosti hned několika různých plemen byla opravdu fascinující. Interaktivně se zapojilo několik dětí, které si mohly vyzkoušet třeba roli figuranta. Dále
jsme poměřovali psí sílu s lidskou. A na závěr si všichni odvážní žáčci mohli pejsky pohladit. Pro velký úspěch máme v plánu podobné akce opakovat a vzájemnou
spolupráci dále rozvíjet.
Mnohokrát děkujeme paní Klaudii Šteflové za perfektně zorganizovanou akci ve spolupráci s policistou Policie ČR a s cvičákem Novosedlice.
ZŠ Dubí 1

DEN VE TMĚ

KURIKULUM NA ZŠ DUBÍ 2

Ve čtvrtek 20. června proběhlo na ZŠ Dubí 2 netradiční dopoledne s názvem „Den ve tmě“. Žáci
prvního stupně si vyzkoušeli, jaké je to být nevidomý. Osmá třída pro ně venku na zahradě přichystala
několik stanovišť, kde žáci museli plnit úkoly se zavázanýma očima. Vyzkoušeli si například namalovat
jednoduchý obrázek, slalom s fotbalovým míčem,
poznat předměty po hmatu, chuti nebo vůni, překážkovou dráhu podle navigace někoho jiného
a další. Děti byly nadšené, některé si dobrovolně
některá stanoviště zopakovaly. Tuto akci máme naší
škole už několikátým rokem a rozhodně letos nebyla naposledy.
Bc. Leona Kosová, ZŠ Dubí 2
Po prázdninách začne na druhém stupni naší
školy vycházet již třetí ročník školního časopisu
Kurikulum. Název vymyslel náš grafik Dan Lonek.
Časopis by měl všem žákům i učitelům přinášet
základní okruh informací o dění ve škole. Tomu se
snaží celá redakce dostát a každého čtvrt roku přinášíme informace o všech projektech, soutěžích
a olympiádách, kterých se naši žáci zúčastnili. Zajímavostí jsou i nejhezčí literární soutěžní práce, ať už
jde o prózu nebo poezii. Časopis přináší i informace
o probíhajících svátcích, jejich historii i tradicích dodržovaných v aktuálním čtvrtletí. V uplynulém školním roce jsme přidali i rubriku Osobnosti naší školy,
která čtenářům přinášela pravidelná interview s našimi velmi úspěšnými žáky. Děti se tak mohly blíže
seznámit se spolužáky, kteří se například ve volném
čase věnují nějakému zajímavému koníčku, nebo
sbírají medaile ve sportovních či uměleckých soutěžích. Nedílnou součástí časopisu jsou fotografie
z akcí, vždy originální, malovaná titulní stránka,
kterou vymýšlí i kreslí Kuba Šupol.
Letos jsme se museli rozloučit s Danem Lonkem,
který ukončil devátou třídu a odešel na střední
školu. Přejeme mu úspěch v dalším studiu a ještě
jednou děkujeme za obětavou práci pro časopis.
Všichni se už těšíme na nový ročník a hlavně i na
nové redaktory, kteří posílí naše řady a přinesou do
časopisu nová témata a nápady.
Mgr. Marie Hůlková, ZŠ Dubí 2, šéfredaktorka
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ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU V ZŠ DUBÍ 2

V průběhu měsíce června jsme se žáky 2. stupně podnikli několik výletů. „Deváťáci“ vyšlápli na Lovoš, ,,osmáci“ na Milešovku a „šesťáci“ zamířili na hrad do Kostomlat
pod Milešovkou v rámci projektu Lesní pedagogika a do Děčína, do ZOO a Aquaparku. Všichni zvládli náročné výstupy i v extrémním počasí bez úhony a se zážitky
z nádherných výhledů z vrcholů Českého středohoří.
Ing. Michaela Knotková, ZŠ Dubí 2

DRUŽINOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Prázdniny jsou již za svou polovinou, a tak bych ráda připomněla, co se dělo v naší družince ve školním
roce. V oddělení byli žáci první a druhé třídy, kteří utvořili brzy dobrý a kamarádský kolektiv. Ten se tmelil
i na mnoha společných akcích, např. při sportovním odpoledni, návštěvou LŠU a MŠ U Křemílka.
Ani výtvarnou činnost jsme ale nezanedbali, a tak děti tvořily obrázky na témata „Barvy podzimu“, „Zima“,
„Ptáčci v zimě“, „Příroda se probouzí ze zimního spánku“, nebo „Podmořský svět“. Děti rády zpívají, proto jsme
„oprášili“ i mnohé lidové písně a doprovodili se na Orfovy hudební nástroje. Měli jsme také mnoho besed,
které se snaží dětem vštěpovat dobré rady a informovat je o nebezpečích, která na ně číhají. Děkujeme
proto npp. Bc. Erichu Michajlákovi, městskému strážníkovi Otovi Rösslerovi, zdravotní sestře Libuši Drahošové
a také myslivci Jaroslavu Lacinovi, že si udělali čas a přišli se s námi podělit o své zkušenosti a vědomosti.
Pořádali jsme také tematické dílničky pro rodiče a děti, které měly velký úspěch. Konec školního roku jsme si
zpestřili Zahradní slavností, kde děti vystoupily s pásmem básniček a písniček a jako host nás do hudebního
světa doprovodila skupina Jokers. Akcí bylo mnohem víc, ale to se můžete dočíst na webových stránkách
naší školy. Chtěla bych poděkovat paní ředitelce Mgr. Soně Kosové za vstřícnost a finanční zabezpečení potřeb naší družiny. Všem přeji krásný zbytek prázdninových dnů a načerpání nových sil do dalších školních let.
Hanka Šírová, 2. odd. ŠD ZŠ Dubí 2

ZA POZNÁVÁNÍM LESA
Na 1. stupni ZŠ Dubí 2 čtvrté třídy absolvovaly lesní pedagogiku pod vedením pana lesníka Petra Bláhy, jehož revírem je oblast Českého středohoří, okolí Milešovky. Pan Bláha neváhal přijet a provést děti místem jejich bydliště, lesy v dubských Běhánkách. Cílem naší vzdělávací procházky byl místní Barvář.
Na naučné stezce jsme se například dozvěděli, kolik krychlových metrů dřeva má přibližně daný ztepilý buk, kolik metrů má obvod jeho kmen, jak poznáme stáří
stromu, jak rozdělujeme lístky stromu podle stáří, které znaky přítomnosti zvěře můžeme v lese vypozorovat. Dozvěděli jsme se spoustu nových zajímavých informací o kůrovci, praseti, lesní školce a tzv. probírce a prořízce lesa. Děti si zahrály na lesík, z něhož jsme prořezávali stromky do vánočního obývacího pokoje, posléze
kulatinky na ploty, stromy na prkna pro výrobu nábytku a nakonec kulatiny na sestavení srubu. K dané aktivitě pan Bláha připojil i velmi veselý příběh.
V závěru návštěvy lesa si děti postavily domečky z přírodnin. Navzájem je hodnotily a vyzdvihovaly, čím jsou dané domečky originální a zajímavé.
Ráda bych poděkovala panu Bláhovi za přípravu velmi příjemného a inspirujícího dopoledne, kdy se děti setkaly se spoustou zajímavých a poučných indicií, které
jim představují les v jeho plné kráse.
Za ZŠ Dubí 2 Mgr. Lucie Tuháčková
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ČERVEN V POHODĚ
V měsíci červnu v našem Seniorcentru proběhla spousta aktivit. Mezi nejvydařenější patří jistě víkendová akce s názvem "Móda našich babiček a prababiček". Naši klienti si vzali krásné oblečení a ocitli se na půdě staré několik
desítek let zpět. Další velkou novinkou v našem Seniorcentru je cvičení, které je
určené pro zaměstnance. Proč to sem píši? Protože i o naše pečující je potřeba
pečovat, aby s o to větší láskou pečovali o naše klienty aneb spokojený pečující
- spokojený klient. Dále jsme v našem Seniorcentru hodně vařili, krájeli, jedli.
Málem bych zapomněla i na naši Velkou letní párty na zahradě, kde se zpívalo,
tancovalo a hodovalo. Prostě v Pohodě se pořád něco děje!
Bc. Pavla Šulcová, sociální pracovnice

POZVÁNKA

II. symbolické propojení
Moldavské a Freiberské dráhy
v rámci Dnů evropského dědictví
sobota 7. září 2019
Program:
Moldava:
Rechenberg-Bienenmühle:

Fláje:
Rauschenbach:

10 hod. – 18 hod. Setkání na kolejích – hudebně-zábavní program
před moldavským nádražím
10 hod. – 17:30 hod. Česko-německý hudební festival
na podporu propojení tratí
Nabídka řemeslných výrobků. Stánky s občerstvením
– oblíbené saské i české speciality.
9 hod. – 16 hod. Den otevřených dveří na přehradě Fláje
9 hod. – 16 hod. Den otevřených dveří na přehradě
Rauschenbach

Pro cestující s platnou vlakovou jízdenkou zajištěno bezplatné autobusové spojení
od moldavského nádraží do Rechenbergu nebo na Fláje a zpět.
Mezi Flájemi, Rauschenbachem a Rechenbergem bude probíhat bezplatná kyvadlová doprava.
Pro bližší informace sledujte webové stránky: www.moldavska-zeleznice.cz
nebo Facebook: Moldavská dráha / Teplický Semmering / „Most – Freiberg“

Odjezdy zvláštního vlaku
Zvláštní
vlak 11 860
Teplice v Čechách

9:49

Odjezdy k moldavskému nádraží
(k vlaku)
Autobus z Rechenbergu

Bílina

10:09

Most příjezd

10:25

Most odjezd

10:30

Autobus z Flájí

Litvínov město

10:45

Louka u Litvínova příjezd

10:50

Louka u Litvínova odjezd

10:55

Lom u Mostu zastávka

10:57

Mikulov v Krušných
horách

Osek město

11:05

Dubí

Horní Háj

11:09

Hrob

11:17

Střelná v Krušných
horách

16:15
15:15
Zvláštní
vlak 11 861

Moldava v Krušných
horách
Mikulov-Nové Město

17:13
xxx
xxx
17:32
xxx

Hrob

17:58

Horní Háj

18:02

Osek město

18:08

Lom u Mostu zastávka

18:14

Louka u Litvínova příjezd

18:17

Louka u Litvínova odjezd

18:23

Litvínov město

18:25

Odjezdy od moldavského nádraží
(od vlaku)

Most příjezd

18:39

Most odjezd

18:45

Autobus na Fláje

12:20

Bílina

18:59

Autobus do Rechenbergu

12:20

Teplice v Čechách

19:29

Střelná v Krušných
horách
Dubí

xxx
11:40

Mikulov v Krušných
horách

xxx

Mikulov-Nové Město

xxx

Moldava v Krušných
horách

12:05

Jízdenky na zvláštní historický vlak lze zakoupit od 1. 8. 2019
v pokladnách ČD na nádraží Teplice, Most a Litvínov. Pro historický vlak
neplatí jízdné ČD. Jednotná cena tam a zpět: dospělí 200 Kč; děti 150 Kč.
Nelze uplatnit slevy.
Bezplatnou přepravu dětských kočárků a jízdních kol historickým vlakem
je třeba včas rezervovat prostřednictvím e-mailu:
moldavska-draha@krusnohori.cz. Rezervace budou zpětně potvrzeny
do vyčerpání kapacity služebního vozu.

Partneři akce:

PORCELÁNOVÉ ŠATY – POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Cibulový dekor nesluší pouze porcelánu,
o čemž Vás, naši milí návštěvníci, přesvědčí paní Eva Stolařová výstavou své
kolekce porcelánových šatů, kterou vytvořila
u příležitosti 155. výročí Českého porcelánu, a.s.
Tato kolekce oslavuje tradici výroby porcelánu s cibulovým vzorem, jehož je
autorka velikou ctitelkou.
Všechny šaty z dílny paní Stolařové, které si u nás prohlédnete, jsou ručně
šité ze smetanově bílého žoržetu a jsou originálním dílem autorky.
Symboly jsou na oděvy ručně malované, doplněné flitry a korálky a jejich
výroba trvala několik desítek hodin.

Výstava potrvá od 19. srpna do 25. září.
Těšíme se na Vaši návštěvu
v Městském informačním centru Dubí.
Marie Davidová, Martina Vlková a Jana Tanzmannová
MIC Dubí, www.infocentrum-dubi.cz
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LEONIDAS GYM DUBÍ NA HARLEY DAYS

Dne 5. července se na výstavišti Holešovice konal Harley days, jehož součástí
byl i galavečer v Thajském boxu. Z našeho klubu Leonidas gym Dubí tam byl
Filip Gorol (18 let). Toho čekal profesionální zápas proti pražskému zkušenému
zápasníkovi z X gym Praha. Tento souboj byl hodně těžký, soupeř měl o 10 let
více zkušeností v profesionálním ringu, ale Filip dobrou taktikou dokázal vybodovat soupeře 3:0 na body. Tímto je uzavřena sezona 2018/2019 a od září se budeme těšit na sezonu 2019/2020, kterou junioři zahájí největším turnajem, jímž
je Mistrovství světa v turecké Antalyi. Mé poděkování patří i vedení C.M.T.A.
a Petru Ottichovi. Rád bych ještě zmínil, že přípravu dubských chlapců dotuje
Ústecký kraj, Město Dubí, Obec Proboštov, Město Osek a další sponozoři, jimž
též patří velké poděkování.
Ladislav Horejš
Foto: Czechfighter.cz, Leonidas gym: Červený roh

ČESKÝ BIATLON NA CÍNOVCI
Nebe bez mráčku, teploměr hlásí
33 stupňů. Ukázkově letní počasí panovalo koncem července na Cínovci, a přesto se toto období neslo ve
znamení zimních sportů. Sešla se zde
totiž česká juniorská biatlonová reprezentace dívek a dorostenci v běhu na
lyžích spolu s přední běžkyní, Petrou
Novákovou. Pod vedením zkušených
trenérů Aleše Lejska či Miroslava Petráska probíhala aktivní příprava na
nadcházející zimní sezónu.
Sami trenéři připisují shodu termínů
letního soustředění obou družstev náhodě. Jisté je však to, že jak dorostenci
běžkaři, tak juniorská reprezentace dívek v biatlonu, našli ideální podmínky pro
trénink v biatlonovém areálu nedaleko Altenbergu. Zázemí vrcholovým sportovcům nabídl hotel na Cínovci, kde sportovci využívali masérskou místnost,
saunu a v hotelu byl pro ně připraven také speciální jídelníček.
Aktivně nabitý tréninkový program si sportovci s radostí osladili domácími
jahodovými knedlíky, které jsou vyhlášenou specialitou i mezi místními hosty.
Svěřenci trenéra Miroslava Petráska z LK Slovan Karlovy Vary tak získali skvělý
základ pro jejich cestu na domovskou půdu. Čekal je cyklistický návrat domů do
Karlových Varů, kam je to přes 100 kilometrů.
„Těší nás, že hotel nabídl české reprezentaci ideální zázemí a podpořil tak
běžkařskou a biatlonovou juniorskou elitu v nejlepších sportovních výkonech,“
říká Johana Kydlíčková, tisková mluvčí hotelu, a dodává, že ,,vzhledem ke spokojenosti sportovců se s nimi na Cínovci jistě nevidíme naposledy".
Johana Kydlíčková

KIDS MUAYTHAI CHALLENGE TROCHU JINAK

Náš klub Leonidas gym se 9. června jako pokaždé účastnil republikového tréninku dětí a mládeže pořádaný C.M.T.A. (Česká Muaythai Asociace, z.s.) Jako klub se
můžeme pyšnit největší účastí dětí z celé republiky. Prezident C.M.T.A. Petr Ottich
se ve čtvrtek 16. května poprvé setkal s novou velvyslankyní Thajského království
v České republice, paní Ureerat Chareontoh. Projednávali společně současnou, ale
také budoucí spolupráci. Sama velvyslankyně slavnostně zahájila dovednostní soutěž pro děti Kids Muaythai Challenge v hale TJ Spoje v Praze. Následný veřejný trénink s dětmi pod vedením bojovníků z Thajska a účastnil se také zástupce Ministerstva zahraničních věcí Thajského království. Děti byly rozdělené do dvou kategorií,
do 12 let a od 13 let. Děti do 12 let začaly soutěže jako byly kliky, skok do dálky, boj
na kladině, rychlost kopů a podobné soutěže, kde tentokrát byly odměny medaile
čokoládové, kterých si děti dovezly opravdu velkou spoustu. Druhá skupina děti
od 13 let trénovala s Thajci různé techniky. Po ukončení soutěží se pak i děti do
12 let přidaly k trénování s thajskými trenéry. Odpoledne jsme pak pro děti připravili vyřádění v Jump Areně Praha a chlapci, kteří jezdí reprezentovat, zůstali na republikové sparingy s dospělými zápasníky. Mé poděkování patří i vedení C.M.T.A., Petru
Ottichovi, Michalu Novákovi a celému realizačnímu týmu. Rád bych ještě zmínil, že
přípravu dubských chlapců dotuje Ústecký kraj, Město Dubí, Obec Proboštov, Město
Osek a další sponzoři.
Ladislav Horejš
Leonidas Gym Muay Thai Dubí

KALANETIKA
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INZERCE

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky z našeho chovu typu

Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách
a slepičky typu Green Shell typu Arakauna
Stáří slepiček: od 14 do 19 týdnů

Začínáme v září 2019,
9,
každý čtvrtek od 19:00 do 20:00 ho
hodin
in (60,
0 -Kč)
0,
- č)
č.
č).
Tělocvična ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 58
588
88, Dubí 1

Cena slepiček: od Kč 159,00/ks do Kč 209,00/ks
Prodej se uskuteční:
v sobotu 14. září, 12. října a 9. listopadu 2019
v Dubí u porcelánky v 11:15 hod.
Výkup králičích kožek; cena dle poptávky.
Informace: od pondělí do pátku od 9:00 do16:00 hod. na telefonních číslech:
601 576 270, 728 605 840 nebo na: www.drubezcervenyhradek.cz
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POZVÁNKY

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 11. srpna oslavila své požehnané 89. narozeniny
paní Valérie

Řechtáčková z Dubí 3 – Pozorky.

Naše milá maminko, babičko a prababičko,
jsi naše sluníčko, pobuď tady dlouho s námi, my Tě máme moc a moc rádi.
Ve svých srdcích máme Tě stále, děkujeme, že jsi naše světlo ve tmě.
Krásné narozeniny i další roky s láskou přejí Alena, Milan, Adrianka, Michael, Lucka,
Martínka, Víťa, Radeka pravnoučátka Danielka, Martínek, Linduška,
Jakoubek, Mareček, Issabelka a ostatní příbuzní.

DUBÍ NEZNÁMÉ XVIII - VÝZNAMNÍ RODÁCI Z POZORKY
Novinář a politik Václav Draxl se narodil dne 16. ledna 1874 v dnešní Pozorce. Stejně jako jeho otec se stal havířem
a pracoval v dole Nelson III. Angažoval se v mnoha hornických spolcích, a byl proto vyslán na říšský hornický sjezd. Ve
svých 24 letech, roku 1898, založil Palackého veřejnou knihovnu v Oseku. Již jako mladý se politicky angažoval v sociálně
demokratickém hnutí a organizoval hnutí bezvěrců. V roce 1900 se stal členem Ústředního stávkového výboru v Teplicích.
Z Oseka odešel do štoly Františka Josefa v Ohníči. Roku 1904 odešel do zahraničí a působil v Německu, Anglii a Belgii. Po
třech letech se vrátil do Čech a usadil se v Chabařovicích. Stal se členem anarchistického hnutí a byl důvěrníkem Hornické
federace na Ústecku. Během všeobecné školské stávky se stal předsedou místního školského komitétu v Lomu. V roce 1909
se stal šéfredaktorem Hornických listů. Úzce spolupracoval s Aloisem Šeflem a přátelil se s MUDr. Bohuslavem Vrbenským.
Za politické aktivity byl 16. dubna 1915 zatčen a dopraven do terezínské pevnosti, kde byl odsouzen k dvaceti letům žaláře
za velezradu. Po amnestii císaře Karla I. v roce 1917 začal opět politicky působit. Ve wolframových dolech na Cínovci se opět
sešel se spisovatelem Aloisem Šteflem a začal úzce spolupracovat s českým protirakouským odbojem Maffie.
Po vzniku Československa byl zvolen do předsednictva ústředního Národního výboru menšinového pro severní Čechy
v Duchcově. Také obnovil vydávání Hornických listů a svolal sjezd Sdružení horníků. Roku 1920 byl zvolen jako poslanec do
Národním shromáždění za Československou stranu socialistickou. V Duchcově byl jmenován předsedou Okresní správní
komise. Roku 1923 s několika straníky hlasoval proti vládnímu návrhu zákona na ochranu republiky, a proto byl vyloučen ze
strany. Ještě v březnu téhož roku vystoupil z poslaneckého klubu a přešel do klubu Socialistického sjednocení. V červnu byl
rozhodnutím volebního soudu zbaven poslaneckého mandátu. Většina členů Socialistického sjednocení později vstoupila
do KSČ, ale Draxl dal přednost Československé sociálně demokratické straně dělnické. Výrazněji se už politicky neangažoval.
Nakonec pracoval jako správce dětské ozdravovny a domova hornických provizionistů v Horním Litvínově. Zemřel v Praze
dne 3. listopadu 1939 ve věku 65 let.
V Pozorce se narodil i člověk, který ovlivnil negativně československou historii.
Je jím novinář a komunistický politik Oldřich Švestka. Narodil se 22. března 1922 a v mladém věku pracoval jako dělník.
Roku 1942 absolvoval obchodní akademii a pracoval jako úředník v Německém Brodě. Za války byl aktivní v komunistickém
odboji a v roce 1945 vstoupil do KSČ. Po osvobození se nakrátko stal tajemníkem MNV v Německém Brodě. Později působil
jako redaktor a šéfredaktor v Rudém právu a časopisu Tribuna. V 60. letech se stal členem Ústředního výboru KSČ. Jako člen
předsednictva ÚV KSČ zasáhl výrazně do dějin v roce 1968, kdy patřil ke konzervativnímu prosovětskému křídlu. Stal se
jedním z autorů tzv. zvacího dopisu, který se stal záminkou pro invazi vojsk Varšavské smlouvy do
Československa. Jeho politická kariéra pokračovala i za normalizace, kdy byl opětovně zvolen za
člena ÚV KSČ. Opakovaně usedl do Sněmovny lidu Federálního shromáždění, kde setrval až do
své smrti 8. června 1983. Za spoluautorství zvacího dopisu nebyl nikdy potrestán.
Malíř a básník Horymír Zelenka se narodil v Pozorce dne 21. srpna 1931, kde žil a tvořil celý
život. Vystudoval Střední průmyslovou školu cukrářskou v Pardubicích a Vyšší školu potravinářské technologie v Praze. Pracoval jako potravinářský technolog, a to v zemědělství a zdravotnictví. Patří mezi představitele naivního umění a ve svých malbách sledoval běh lidského života
a jeho zákonitosti od narození do smrti. Typické bylo vepisování veršů do jeho obrazů. Díky tomu
patřil mezi průkopníky vizuální poezie. Vystavoval hlavně v 60. letech, a to v Praze, Brně, Ostravě,
Bratislavě a kanadském Montrealu, kde získal pamětní diplom. Napsal básnické sbírky Když ptáci
létají, Uhlem a štětcem, Kdyby nesvítilo slunce a Spanilé jaro. Věnoval se také lužické srbštině.
Zemřel ve věku 60 let 14. června 1992 v Teplicích.
Ing. Jiří Kašpar

VZPOMÍNKY
Dne 1. srpna by oslavil s rodinou a přáteli
své 57. narozeniny

Honza Heweroch z Dubí 3.
S láskou stále vzpomínáme již 15 let
na milujícího manžela a tátu.
Kdo jste jej znal,
věnujte mu společně s námi tichou vzpomínku.
Manželka Eva a synové Jan a Jakub s rodinami.
Dubský zpravodaj, měsíčník, periodický tisk územního samosprávného
celku, IČ 00266281,vychází s povolením MK ČR E 11312.
Vychází 12. den v měsíci v nákladu 2 000 výtisků. Vydává Město Dubí,
Ruská 264/128, 417 01 Dubí. Občanům je vydáván zdarma.
Redakční rada: Mgr. Soňa Kosová - šéfredaktorka,
Anna Gürtlerová - redaktorka,
Jiří Šiller - redaktor
Sazba a tisk: ALWAC, a. s.

Očím ses ztratila, ale v srdcích zůstaneš navždy…

Dne 30. července uplynuly již 2 smutné roky,
kdy nás náhle po krátké těžké nemoci opustila

Eva Pěkníková, roz. Lindová

paní
z Dubí 3 – Pozorky.

S láskou vzpomínají maminka Valérie,
sestra Alena s rodinou,
bratr Milan se synem Víťou a ostatní příbuzní.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku všem děkujeme.
U příspěvků
spěěvků delších než rozsah A4 si redakce vyhrazuje právo obsah bez porušení smyslu přiměřeně zkrátit.
Příspěvky,
spěvky, 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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