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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
otevíráte nové vydání Dubského zpravodaje, v letošním roce poslední, a já mám po měsíci opět možnost
Vás srdečně pozdravit a seznámit Vás se vším důležitým
v životě našeho města za poslední čtyři týdny. Ty nás
přivedly nejen k úplnému závěru letošního roku, ale zároveň jsme v našem městě vstoupili do období adventu.
Již v podvečer posledního listopadového úterý jsme
před kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie
slavnostně rozsvítili vánoční stromek, kde stejně jako
v minulých letech panovala příjemná atmosféra a jistě
mnozí z nás dospělých jsme opět mohli číst z očí našich
dětí určité napětí, ale zároveň i těšení se nejen na to, až
se náš stromek rozsvítí, ale jistě na ten jejich stromeček s otázkou, jaké asi dárky jim letos Ježíšek nadělí…
Stejně příjemná atmosféra panovala rovněž na našem
prvním adventním koncertě, který je již tradičně spjat
s kostelem Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci, kde
se nám opět po dvou letech představili mladí umělci
z Konzervatoře Teplice, kteří si pod vedením jejich pana
profesora připravili velice pěkný koncert, který nám též
přinesl již tu pravou předvánoční pohodu, a stejně tak
vystoupení našich dětí a žáků z mateřských a základních škol, jimž je tradičně zadáno prostředí kapličky jak
v Pozorce, tak ve Mstišově. Přijměte proto mé pozvání
i na čtvrtý adventní koncert, který je připraven na čtvrtek 19. prosince do krásného prostředí kostela Panny
Marie v Dubí, kde se nám představí skupina Neřež.
Bude to jistě velice příhodná chvíle k malému zastavení
se v onom předvánočním shonu, jemuž se každoročně
chceme mnozí vyhnout, ale prostě se nám to nedaří…
 V měsíci listopadu se na svých dvou schůzích sešla
Rada města Dubí, do obou schůzí nám byly předloženy
materiály majetkoprávní povahy, k nimž jsme po projednání přijali buď rozhodující usnesení či je s našimi
stanovisky postoupili k dalšímu projednání v Zastupitelstvu města Dubí. Opět se jednalo zejména o materiály týkající se umístění inženýrských sítí, zveřejnění záměrů prodejů pozemků, žádostí ve věci zřízení věcných
břemen. Na základě dvou žádostí jsme vydali doporučující stanoviska zastupitelům ve věci schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva, a to
s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,
přičemž na obou těchto pozemcích se nacházejí chodníky. Velkou pozornost jsme na obou schůzích rovněž
věnovali stavbě rozpočtu našeho města pro příští kalendářní rok; jak jsem Vás již ve svém minulém příspěvku
informoval, bude se jednat o rozpočet schodkový ve
výši 30 milionů korun, který bude financován z ušetřených finančních zdrojů z let minulých a který v sobě zároveň nese předfinancování dvou dotovaných projektů
ve výši 16 milionů korun na pořízení nového hasičského automobilu a projektu protipovodňových opatření,
kde největší výdaj tvoří pořízení nového městského
rozhlasu, který bude mít funkci i výstražného systému
v případě nenadálých situací s možností informovat
obyvatele města. Rozpočet v této definitivní podobě
byl projednán finančním výborem, řádně zveřejněn
a předložen k projednání zastupitelům na jejich schůzi ve středu dne 11. prosince. V těchto dnech se ještě
objevila informace, a již byla projednána Radou města,
o rekonstrukci kanalizace a vodovodního řadu v ulicích
Dlouhá a Lidická, a to by znamenalo další výdaj města.
V souvislosti s touto akcí bychom nechali opravit
povrchy těchto ulic, protože by to znamenalo možnost
úspory peněz. Část této opravy by platil zhotovitel rekonstrukce těchto řadů. Další materiály nám byly předloženy odborem školství a sociálních věcí a týkaly se
zejména projednání výročních zpráv našich základních
škol, jejichž obsah jsme vzali na vědomí, další materiál
se týkal naplněnosti našich mateřských a základních
škol a školy základní umělecké. Je potěšující, že naplněnost našich škol se blíží kapacitě maximální a myslím,
že je dobře, že již většina našich dubských dětí nedojíždí za základním vzděláním do škol zejména v Teplicích, ale zůstávají ve školách našich. Jak péčí Města, tak
vedení škol a jejich pedagogů se školní prostředí stále
společnými silami snažíme zlepšovat tak, aby děti do
svých škol chodily rády a jejich rodiče byli spokojeni
jak s výsledky vzdělávání, tak s prostředím, kam jejich
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děti za vzděláním či mimoškolní výchovnou činností
zejména do školních družin docházejí. Jistě všem, kdo
se o toto snaží, patří velké poděkování. Naším usnesením jsme rovněž zřídili facebookové stránky našeho
města, o nichž v tomto vydání Zpravodaje podrobně informuje ve svém příspěvku pan tajemník. Další předložený materiál se týkal záležitosti, o níž jsem Vás již informoval ve svém předešlém příspěvku: týká se pronájmu
restaurace a služebního bytu v prostorách Sportovního
areálu v Bystřici. Na základě naší výzvy v předepsané
formě záměru zveřejnění tohoto pronájmu jsme vybírali ze dvou žadatelů, kteří svými žádostmi projevili zájem
o pronájem jak restaurace, tak rovněž služebního bytu.
Jeden ze žadatelů však nepředložil všechny předepsané
dokumenty, tak jsme souhlasili s pronájmem žadateli
druhému. Chtěl bych mu popřát, aby ve své podnikatelské činnosti byl úspěšný a restauraci i správcovské
služby ve sportovním areálu byly provozovány jak ke
spokojenosti jeho, tak rovněž ke spokojenosti Města,
které zde vystupuje v roli majitele tohoto areálu. Dalším
naším rozhodnutím jsme vyslovili souhlas s předloženým rozpočtovým opatřením, jímž se navyšuje rozpočet odboru školství, a to poskytnutím dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti prioritní
osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, která je určena
pro Mateřskou školu Cibuláček a je ve výši necelých
400 tis. korun. Dalším předloženým materiálem jsme
vzali na vědomí Zprávu o zhodnocení činnosti Pampeliška, o. p. s. na území našeho města, která zajišťuje
své služby zejména obyvatelům Domu s pečovatelskou
službou, zároveň jsme doporučili Zastupitelstvu města
Dubí uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace na mzdu pečovatelky právě v Domě s pečovatelskou službou pro
kalendářní rok 2020. Po projednání jsme rovněž schválili Provozní řád nového workoutového hřiště v ulici
Karoliny Světlé a prosím touto cestou všechny návštěvníky tohoto hřiště, aby se s těmito pravidly seznámili.
I další naše stanovisko bylo doporučujícím stanoviskem
zastupitelům, a to ve věci pořízení 200 kusů kompostérů pro občany našeho města, které rovněž podporuje
Ústecký kraj.
 Další mé dvě informace jsou již v mých příspěvcích
v posledních několika letech jakýmisi stálicemi: první se
týká projektu obory, který již skutečně nabírá konkrétnější podobu: v pátek 22. listopadu jsem se setkal s projektanty studie budoucího uspořádání nového pojetí
obory ve Mstišově a celého jejího okolí. Společně jsme
prošli celou oborou i s přilehlým územím, jelikož záměr
se týká rovněž vybudování vycházkových cest ve směru
do Dubí tak, jak je dnes již známe – bohužel – pouze
z historických pohlednic či popisů ve starých kronikách
či jiných archiváliích. Pokud vše půjde podle plánu, tak
v prvním čtvrtletí příštího roku by tato studie byla
hotová a následovat bude projednání s podnikem
Lesy ČR s.p. a bude stanoven další postup. Ten by měl
pokračovat vlastním projektováním a realizací směny
pozemků tak, aby pozemky pro realizaci záměru byly
v majetku města Dubí. To bude ovšem běh na delší trať,
protože ze zkušenosti vím, že je to velice dlouhodobá
záležitost, hlavně v části schvalovacího procesu Ministerstvem zemědělství, které směnu musí potvrdit.
Tam to bývá na roky. Tak uvidíme a budeme doufat, že
v tomto případě udělají výjimku.
Druhou stálicí mezi mými informacemi je ta, která
se týká záležitosti těžby lithia na Cínovci. V minulých
dnech se objevila v médiích informace o dohodě mezi
australským investorem akce a českým státem. Byly
zveřejněny podmínky dohody v případě, že se bude
realizovat vstup státu do projektu těžby. Ve skutečnosti
se na Cínovci nic neděje a čeká se na posouzení celého
projektu odborníky z podniku Severočeské doly a.s., ze
kterého vzejde závěr, zda stát vstoupí do projektu, či
nikoliv. To bude známo zřejmě v lednu nebo únoru příštího roku. Co se týká projektu odtěžení odkaliště firmou
Cínovecká deponie a.s., tak tam jsou platná všechna povolení a podle našich informací probíhá postupná příprava k realizaci projektu. Termíny zatím nejsou pevně
stanoveny. Vzhledem k faktu, že se jedná o velkou akci,

pokud bude realizována těžba, tak se tu a tam objevují
různé fámy a „zaručené“ informace. Poslední takováto
fáma mě opravdu pobavila a jen si kladu otázku, kdo
takovéto hlouposti dokáže vymyslet. Koluje informace
o tom, že silnice na Cínovec byla opravována speciálním asfaltem, aby zde mohly jezdit ty tisíce kamionů
s lithiem. To nemohl vymyslet úplně střízlivý člověk. Silnice první třídy mají svůj plán oprav a letos ŘSD opravovalo silnici č. 8, to je hlavní tah Teplice - Cínovec a silnici
č. 27 z Dubí směr Litvínov. S případnou těžbou lithia na
Cínovci tato oprava povrchů nemá nic společného.
 V posledních dnech mně přišly dva dopisy, jako
reakce na záměr zveřejnění prodeje pozemků v Běhánkách, ulice Na Fišerce. Je to opět ukázka toho, že se lidé
nezajímají o strategické dokumenty města, jakým je
Územní plán města Dubí. Lokalita na Fišerce je určena
jako zastavitelná pro bydlení již od roku 2008 a je stanovena územní studie zástavby lokality. Všechny tyto
dokumenty byly veřejně projednány a jsou zveřejněny
na webových stránkách města Dubí. Nyní se objevil zájemce o stavbu dvou rodinných domů, a proto v souladu s těmito dokumenty Zastupitelstvo města souhlasilo
se zveřejněním prodeje těchto pozemků. Nesouhlas se
zveřejněním vyjádřili zastupitelé, pan Let a paní Smítková, a nyní upozorňují na tento záměr města. Jen se
musím zeptat, proč tito zastupitelé odsouhlasili v loňském roce aktualizovaný Územní plán města, kde tento
záměr opět byl a nyní, když se něco děje, tak vyvolávají
emoce? A to se týká i všech stěžovatelů na tento záměr.
Ty připomínky měly přijít poprvé v roce 2007 a 2008,
kdy byl územní plán projednáván, anebo v roce 2017
a 2018, kdy byl územní plán aktualizován. Jen má osobní domněnka na závěr: osobně si myslím, že až se zájemce seznámí s podmínkami pro zastavění tohoto území, tak sám od záměru odstoupí a z finančních důvodů
jej nebude realizovat. V případě, že se rozhodne pro realizaci, tak nevidím důvod pro jeho neschválení, protože
by to bylo docela schizofrenní jednání zastupitelstva.
Na jedné straně schválí územní plán, který určí území
k zastavění a pak neschválí prodej pozemku pro stavbu.
To by bylo opravdu mimo zdravý rozum.
 Se závěrem mého příspěvku se dostávám k pozvánkám na připravené kulturní akce, které jsou spjaty
s časem vánočním: je to již mnou zmíněný čtvrtý adventní koncert a Štědrovečerní bohoslužba, kterou bude
sloužit farář farnosti Dubí, Novosedlice a Cínovec, pan
doc. Patrik Matrukanič, předvánoční čas jistě velice pěkně svou atmosférou doplní též již probíhající výstava
v Domě porcelánu s modrou krví, která nám představuje tradiční ruční výrobu vánočních ozdob.
Se začátkem nového roku je tradičně spojena nastupující plesová sezóna, již nyní jsou plném proudu přípravy
jak Reprezentačního plesu našeho města, tak rovněž
maškarního reje masek pro naše nejmladší návštěvníky.
Jistou změnu doznává večer, který byl zadán maškarnímu plesu pro dospělé návštěvníky, u něhož jsme již
zaznamenávali klesající zájem, a proto jsme se rozhodli pro jeho inovaci ve stylu Country bálu, vždyť i ty se
v minulosti právě ve velkém sále Lidového domu konaly
a rovněž mezi návštěvníky zaznamenávaly oblibu.
 Úplný závěr mého příspěvku pro měsíc prosinec
bude patřit mému přání, abyste vánoční svátky prožili
ve sváteční klidné a pohodové atmosféře mezi Vašimi
nejbližšími, do nového roku Vám přeji, aby Vás provázelo dobré zdraví a vyhýbaly se všelijaké zdravotní neduhy, ale rovněž spokojenost jak v osobním, tak profesním
životě. Vám, kdo jste si pro sváteční dny zvolili třeba
nějakou rekreaci, přeji, abyste sváteční dny spojené
s odpočinkem strávili rovněž v dobré pohodě a spokojenosti. Mé přání směřuji i všem školou povinným, aby
prázdninové dny prožili v odpočinku po téměř půlročním plnění školních povinností.
Všichni navzájem si - myslím - můžeme popřát, aby rok
2020 byl především rokem klidným, aby nám jeho dny,
týdny a měsíce přinášely co nejvíce dnů radostných a co
nejméně těch, kdy nás obklopí nějaká starost.
Těším se všemi s Vámi na shledanou třeba na adventním
koncertu nebo opět za měsíc na stránkách Dubského
zpravodaje, kdy již pomalu budeme v novém kalendáři
otáčet třetí týden roku 2020… Ing. Petr Pípal, starosta

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA...
Rada města na své schůzi dne 5. listopadu mj. projednala:
 Usnesení č. 487/20/2019: RM po projednání souhlasí se zveřejněním pronájmu prostor restaurace a služebního bytu nacházejících se v prostorách Sportovního
areálu na adrese: Sportovní 200/1, Dubí – Běhánky za
stanovených podmínek, a to od 1. 1. 2020.
 Usnesení č. 489/20/2019: RM po projednání
doporučuje Zastupitelstvu města na základě porovnání předložených nabídek poskytovatelů úvěrů na
předfinancování dotací a spolufinancování projektů –
nákup nové hasičské cisternové automobilové stříkačky
vč. příslušenství a „Protipovodňová opatření města Dubí“
zvolit jako poskytovatele úvěru Komerční banku a. s.
a s tím současně schválit přijetí úvěru v požadované výši.
(Zastupitelstvo města Dubí na své schůzi dne 6. listopadu
po projednání schválilo přijetí tohoto úvěru – pozn. red.)
 Usnesení č. 490/20/2019: RM po projednání

bere na vědomí informaci o přípravě rozpočtu na
rok 2020 – 2. verze.
 Usnesení č. 491/20/2019: RM po projednání souhlasí s pronájmem Lidového domu v Dubí dne 6. 3. 2020
panu Tomáši Zíkovi na kulturně-společenskou akci, Ples
u příležitosti Mezinárodního dne žen, a to bezplatně.
(Pozvánku na tento ples s uvedením jeho programu přinese
některé z dalších vydání Dubského zpravodaje – pozn. red.)
 Usnesení č. 492/20/2019: RM po projednání bere
na vědomí Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok
2018/2019: a/ Základní školy Dubí 1; b/ Základní školy Dubí 2. (Výroční zpráva je veřejný dokument, s nímž
se může každý seznámit na webových stránkách školy –
pozn. red.)
 Usnesení č. 493/20/2019: RM po projednání
bere na vědomí Zprávu o počtu dětí a žáků ve školním roce 2019/2020. (Podrobnější informaci odboru
školství a sociálních věcí přináší toto vydání Dubského

OZNÁMENÍ OBČANŮM

zpravodaje na straně č. 5– pozn. red.)
 Usnesení č. 494/20/2019: RM po projednání:
a/ stanovuje termíny a dobu konání sňatečných obřadů
pro rok 2020 dle předloženého návrhu; b/ obřadní síň
Městského úřadu Dubí jako úředně stanovené místo
ke konání sňatečných obřadů. (Podrobnou informaci
s jednotlivými termíny přináší toto vydání Dubského
zpravodaje na straně č. 5– pozn. red.)
 Usnesení č. 496/20/2019: RM po projednání
schvaluje zřízení oficiálních stránek na FaceBooku a použití
znaku města. (Podrobnou informaci pana tajemníka přináší
toto vydání Dubského zpravodaje na této straně– pozn. red.
 Usnesení č. 500/20/2019: RM po projednání
nesouhlasí s vydáním souhlasného stanoviska k transformaci práv a povinností ke starému důlnímu dílu
Geburt Christi z důvodu existence chráněného ložiskového území a současného průběhu průzkumných prací
na tomto ložisku.
(šl)

ŽÁDOSTI O NEINVESTIČNÍ DOTACE

Oznamujeme občanům,
že ve dnech od 23 12. 2019 až do 31. 12. 2019 bude Městský úřad
včetně pokladny a podatelny z organizačních důvodů uzavřen.
Poslední příjem hotovostních plateb bude možný do 20. 12. 2019 do 11:30 hod.
Čtvrtek dne 2.1.2020 bude mimořádně zařazen jako úřední den.
Otevírací doba úřadu v tento den bude 8:00 - 11:30 a 12:30 – 17:00 hod.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Jan Pšenička, DiS., vedoucí odboru vnitřních věcí

Žádosti o individuální dotaci na rok 2020 se přijímají v podatelně MěÚ Dubí
do 11:00 hodin dne 31. ledna 2020.
Formulář žádosti o individuální dotaci včetně zásad pro poskytování dotací z rozpočtu Města Dubí je zveřejněn na webových stránkách Města: www.mesto-dubi.cz
a na webových stránkách Městského kulturního zařízení: www.mkzdubi.cz,
případně je k vyzvednutí u zaměstnanců Městského kulturního zařízení.
Anna Gürtlerová, MKZ

FACEBOOK „MĚSTO DUBÍ – ÚŘAD“
Vážení občané,
Město Dubí zřídilo své stránky na facebooku pod názvem „Město Dubí – úřad“. Na těchto
stránkách bychom rádi informovali občany o různých událostech, dění ve městě a o plánovaných akcích. Rádi bychom se zde také vyjádřili i k problémům, které mohou trápit
občany našeho města. Tato stránka nenahrazuje úřední desku ani není prostředkem pro úřední
jednání, či podání žádostí spojených s osobními údaji. V mnohých případech však půjde o to
občanům poradit, pomoci nebo reagovat na jejich podněty, popřípadě formou ankety zjistit názory
občanů pro zamýšlené projekty.
Mgr. Radek Kindl, tajemník

MĚSTSKÁ POLICIE DUBÍ
Operátor kamerového systému vyslal hlídku městské police k vozidlu, které zaparkovalo
u kostela v Dubí, kam je vjezd zakázán dopravní
značkou. Strážníci na místě zjistili, že do parku ke kostelu vjelo osobní vozidlo s německou poznávací značkou a řidič se na místě nenacházel. Strážnici instalovali
technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla na
přední kolo u řidiče a na okénko nalepili upozornění
na to, že vozidlo je blokované, a to rovněž s informací,
kam má řidič zavolat, aby mu byl technický prostředek demontován, a z místa odjeli. Zanedlouho přišla
k vozidlu žena, přečetla si upozornění na okénku,
sundala je, aby jí nepřekáželo ve výhledu, sedla si na
místo řidiče a i s tzv. "botičkou" se snažila z místa odjet.
Protože vozidlo mělo pod kolem klín, který je součástí
„botičky“, byl rozjezd trochu problematický, ale dáma
z Německa si uměla poradit. Prostě přidala plyn a klín
přejela. Avšak "botička" je uzpůsobena na to, aby nešla
tak jednoduše sundat, protočila se pod blatník vozidla,
ten ale není tak odolný, aby vydržel nárazy poměrně
bytelné „botičky“ a zdeformoval se. Ani zvuky přicházející od kola nepřiměly řidičku zastavit a ta stále
pokračovala k silnici vedoucí do Německa. Přivolaní
strážníci, které o počínání řidičky informoval operátor
kamerového systému, ji zastavili ještě před sjezdem na
komunikaci. Řidičce byla udělena pokuta v maximální
výši a domů odjela se značně poškozeným vozidlem.
Městská policie umístila na Zvonečkovou louku v Pozorce fotopasti. Strážníci kontrolují pohyb osob závislých na omamných látkách, které se po tzv. Zvonečkové
louce pohybují. Poté, co byl na základě jednání nového

• Střední 154, 417 03 Dubí • Telefon + Fax: 417 571 637, Tel.: 417 571 200
majitele objektu s městskou policií osobám
závislým na omamných látkách znemožněn přístup do prostoru budov na bývalé
tržnici pod kruhovým objezdem, přemístili se
narkomané právě na Zvonečkovou louku, kde si postavili přístřešek k přebývání. Pozemek Zvonečkové louky
je v majetku Města Dubí, proto byl přístřešek zbořen
a odvezen. Zároveň probíhá odstranění veškerého náletového křoví, které slouží narkomanům jako úkryt,
kde se schází a aplikují si zde omamné látky a vznikají
zde pravidelně černé skládky. Když se skládky poházeného odpadu odklidí, je do měsíce situace s odpadem
stejná. Strážníci a asistenti prevence kriminality chodí
do toho prostoru pravidelně na kontroly a snažíme se
tento prostor zbavit osob, které zde pobývají a dělají
nepořádek. Je nám jasné, že po vyčistění se přesunou
jinam a vše se bude opakovat.
Na služebnu městské policie bylo telefonicky oznámeno, že po Pozorce pobíhají dva psi a jsou agresivní.
Strážníci psy dohledali, ale když se k nim přiblížili, tak
se dali psi okamžitě na útěk. Strážníci se snažili zjistit,
komu psi utekli. Zjistili, že majitel pracuje v Teplicích
a v té době byl v práci. Zjistili ale telefonní kontakt a majitel psů po informaci, že se jeho psi potulují po Pozorce, si vzal dovolenou a spěchal domů, aby je odchytil.
Psi mezitím napadli dalšího psa, kterého potkali v ulici
K. H. Borovského a potrhali ho. Potrhaný pes též utekl
majiteli v okamžiku, kdy vyjížděl z pozemku vozidlem.
Zraněný pes byl strážníky převezen na veterinární kliniku na ošetření. Majitel dvou agresivních psů a rovněž
i majitel zraněného psa se budou zpovídat u správního orgánu za porušení veterinárního zákona, kde jim

hrozí vysoká pokuta. V letošním roce bylo městskou
policií oznámeno několik desítek majitelů psů správnímu orgánu pro porušení veterinárního zákona, který
nařizuje chovatelům zvířat učinit dostatečná opatření
k zabránění útěku chovaného zvířete. Majitel agresivních psů bude muset pravděpodobně nahradit i škodu, kterou jeho psi způsobili druhému chovateli psa.
Žena anonymně oznámila, že v Pozorce u telefonní
budky stojí muž pravděpodobně pod vlivem návykových látek a neustále padá a opět se pokouší vstát.
Žena měla obavu, aby se mu něco nepřihodilo, když je
kolem poměrně hustý provoz vozidel. Strážníci na místě zjistili, že muž je pod vlivem omamných látek a před
převozem na záchytnou stanici provedli lustraci osoby
k jeho ztotožnění, při které zjistili, že po něm bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Muž byl předán Policii ČR,
která po něm pátrání vyhlásila.
V časném odpoledni telefonicky oznámila obsluha benzínové čerpací stanice, že na trávníku před
benzínkou je žena středního věku, opírá se o strom
a nemůže z místa odejít. Pravděpodobně se jí udělalo
nevolno. Strážníci jistili, že padesátiletá žena z Košťan
to přehnala s alkoholem a není schopná chůze. Když
strážníci provedli dechovou zkoušku, nevěřili naměřené hodnotě, ale ani přivolaná záchranná služba se
zatím s podobnou výší dosud nesetkala. Žena podle
vyjádření záchranné služby drží naměřený rekord letos otevřené záchytné stanice, a to 3,41 promile. S přicházejícími vánočními svátky a koncem roku je rekord
ženy z Košťan v ohrožení.
Tomáš Pykal, velitel MP Dubí
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ZMĚNY V DOPRAVĚ
Vážení občané,
počínaje dnem 15. prosince vstupují v platnost nové jízdní řády, které ve vztahu k rokům minulým přinášejí v železniční dopravě výraznější změny
a v návaznosti na ně dochází k dílčím úpravám jízdních řádů některých autobusových linek, které zajišťují dopravní obslužnost našeho města.
Dochází k posílení rychlíkových spojů ve směru Praha hl. n., a to zavedením nového rychlíku s odjezdem ve 4:57 hodin ze stanice Teplice v Čechách,
stejně tak ve směru Most – Karlovy Vary - Cheb je zaveden nový rychlíkový spoj s odjezdem ve 4:53 hodin ze žst. Teplice v Čechách. K oběma těmto spojům
se podařilo dojednat s Oddělením dopravní obslužnosti Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje návaznost ranních
autobusových linek z našeho města.
V opačném směru je zaveden nový rychlíkový spoj, který bude vyjíždět ze stanice Praha hl. n. ve 21: 34 hodin s dojezdem do stanice Teplice v Čechách
ve 23:11 hodin, kde tento vlak svou jízdu ukončí. K tomuto spoji však není zajištěna přímá návazná autobusová linka nejen směrem do našeho města,
ale stejně tak ani ve směru Osek.
K další výraznější změně dochází ve vztahu k dopravní obslužnosti našeho města v nočních hodinách, kdy došlo k posunutí odjezdu osobního vlaku
ze stanice Ústí nad Labem hl. n. s dojezdem do stanice Teplice v Čechách v 0:12 hodin v pracovních dnech a v 0:19 hodin ve dnech víkendů a státních
svátků. Z tohoto důvodu dochází rovněž k posunu odjezdu noční autobusové linky č. 802, která podle stávajících jízdních řádů ve směru do našeho města vyjížděla ze stanice Teplice, Hlavní nádraží o půlnoci, se její odjezd posunuje na 0:20 hodin v pracovních dnech a na 0:25 hodin ve dnech
víkendů a státních svátků. Delší čekací doba na spoj do našeho města se tak dotýká rovněž autobusové linky Praha - Teplice, která má dojezd do Teplic
ve 23.40 hodin.
Ve vztahu k dalším autobusovým linkám, které obsluhují naše město, nedochází k žádným výraznějším změnám, vyjma těch ranních spojů, které
zajišťují návaznost k nově zavedeným rychlíkovým spojům, u nichž dochází k minutovým předsunům odjezdu z našeho města.
Všechny jízdní řády jsou již k dispozici na webových stránkách Krajského úřadu Ústeckého kraje, a to v sekci Doprava Ústeckého kraje a následně
v podsekcích Jízdní řády a Autobusové linky. Prověřte proto raději odjezdy „své“ autobusové linky, aby v první den či v prvních dnech platnosti nových jízdních řádů nedošlo ke zmeškání spoje. Na území našeho města rovněž došlo z důvodu aktualizace ke změně názvu některých autobusových
zastávek.
Na základě dalších dotazů týkajících se vstupu nových železničních dopravců, kterých v Ústeckém kraji bude celkem sedm, jsem vše prověřil
na Krajském úřadu Ústeckého kraje a dostalo se mi odpovědi, že obdobně jako dosud zůstane ve vlacích Českých drah také možnost využít jejich tarif,
včetně IN karet ve všech nabídkových relacích. Avšak jízdenka zakoupená v tarifu Českých drah není integrovaná a nelze na ni tedy využít všech výhod,
které nabízí tarif Dopravy Ústeckého kraje - přestupy na vlaky ostatních dopravců, zelené autobusy či autobusové linky městské hromadné dopravy.
Pokud si cestující přímo nevyžádá tarif Českých drah, bude mu přednostně nabízen tarif Dopravy Ústeckého kraje, který platí ve všech vlacích (bez
ohledu na dopravce) na území Ústeckého kraje. S jízdenkou DÚK tak lze využít nejen vlak, ale právě také přestoupit na zelený autobus nebo se svézt
autobusy městské hromadné dopravy ve většině velkých měst v regionu.
"Novinkou" pro příští platnost jízdních řádů je rovněž ta skutečnost, že pro toto období nebudou vydány jízdní řády železniční dopravy v knižní
podobě tak, jak jsme na ně celá dlouhá desetiletí byli zvyklí. Nicméně jsou již zveřejněny na webových stránkách Správy železniční dopravní cesty
v sekci Cestující a následně v podsekci Jízdní řád.
Podle dostupné informace k datu redakční uzávěrky příspěvků pro prosincové vydání Dubského zpravodaje jízdní řád mezinárodní autobusové linky
č. 398 Dresden – Zinnwald/Cínovec – Teplice a zpět zůstává beze změn.
Tolik tedy má informace týkající se změn nejen v dopravní obslužnosti našeho města, které jsou skutečně jen dílčí.
Jiří Šiller

MAS CÍNOVECKO, O. P. S.
Již několik let se o rozvoj Cínovecka stará organizace s názvem Místní akční skupina Cínovecko. Obecně prospěšná společnost byla založena již v roce 2008 třemi obcemi, kterým není rozvoj ani menších sousedních obcí lhostejný. Od doby svého založení se partnerství rozšířilo
o podnikatele, neziskové organizace a další obce. Smyslem spolupráce je realizovat projekty vycházející ze společně vytvořené strategie,
kterou schvaluje hned několik ministerstev. Díky úspěchu strategie v hodnocení disponuje MAS Cínovecko prostředky ve výši až 54 milionů
korun z fondů EU a státního rozpočtu. Tyto peníze mají možnost využít různí realizátoři projektů v území obcí Dubí, Novosedlice, Proboštov,
Mikulov, Moldava, Hrob, Háj u Duchcova a Košťany.
Nejvíce možností k čerpání mají obce na investiční projekty. Můžeme jmenovat vybudování učeben na základních školách či nákup hasičských vozů. Podporovány jsou nejen projekty obcí. V rámci Programu rozvoje venkova dostali možnost podpory i podnikatelé. Neziskové organizace zase například realizují projekty
zaměřené na podporu zaměstnanosti. Rodiče v blízkých obcích mohou v době své pracovní činnosti umístit své děti do dětských skupin či příměstských táborů.
Místní akční skupiny jsou již etablovaným partnerem ministerstev pro přerozdělování dotací. Protože jsou žadatelům blíže, lépe dokáží programově vymezit
potřeby daného území a také i pomoci samotným žadatelům.
MAS Cínovecko je právě v polovině období, ve kterém žadatelé musí finanční prostředky využít a projekty zrealizovat. K současnému okamžiku mají podporu přislíbeny projekty za více než 22 milionů korun. Úlohou MAS ale není jen schvalovat dotace na projekty. Společnost sama realizuje vlastní projekty. Dostupnými prostředky třeba podporujeme údržbu
běžkařských stop od Komáří vížky až po Mikulov.
Důležité ale je, že různé subjekty v našem území
přistupují k rozvoji na základě celistvé koncepce.
Ladislava Hamrová, ředitelka MAS Cínovecko

OZNÁMENÍ REDAKČNÍ RADY
Vážení čtenáři, vážení přispěvatelé,
z organizačních důvodů bude uzávěrka pro lednové vydání Dubského
zpravodaje již v pátek 20. prosince 2019 ve 12:30 hodin,
ze stejných důvodů Vám toto vydání bude k dispozici až
ve středu 15. ledna 2020.
Prosíme, vezměte v potaz tuto informaci, a to zvláště ve vztahu
k dřívějšímu datu uzávěrky došlých příspěvků.
Za pochopení děkuje redakční rada Dubského zpravodaje
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SENIORCENTRUM POHODA

KVĚTINA Z.S.
Rodičovský příspěvek
Zajímají Vás změny, které přinese od ledna roku 2020 novela zákona týkající se rodičovského příspěvku? Přijďte dne 16. prosince v 10:00 hodin do Komunitního centra Dubí na adrese Mírová 325/4a
v Pozorce. V přibližně hodinovém programu Vám bude k dispozici ředitelka Úřadu práce České republiky,
Kontaktního pracoviště v Teplicích, Ing. Martina Bečvářová, která Vás seznámí s novinkami a poskytne
Vám informace k tomu, co je nyní potřebné a nezbytné provést. V komunitním centru je prostor také
pro vaše děti. Na setkání spolu s Vámi se těší tým pracovníků organizace Květina, z. s.
Mgr. Bočková Barbora

Pohyb s Květinou končí
Organizace Květina pořádala v uplynulých týdnech v rámci realizace projektu Pohyb s Květinou
otevřené lekce jógy. ,,Zájemci o tento tip cvičení se scházeli pravidelně každé úterý od poloviny září
do poloviny prosince v Komunitním centru Dubí v Pozorce, kde vždy probíhal 75 minutový blok jedinečného cvičení, pod vedením skvělého instruktora Pavla,“ uvedla Bára Bočková, ředitelka organizace
Květina.
Pro zájemce bylo cvičení bezplatné, a to díky aktivitě pořádající organizace a finanční podpoře MAS
Cínovecko a Ústeckého kraje. Aktivita zároveň přiblížila komunitní centrum široké veřejnosti. Účastnice
cvičení byly nadšené a vždy se scházely v zastoupení několika generací a v maximálním počtu, který
prostor mohl pojmout. ,,Je velká škoda, že cvičení končí. Bylo to báječné, přála bych si, kdyby mohlo pokračovat,“ uvedla jedna z účastnic, paní Hanka. „Vzhledem k vysokému zájmu bude organizace hledat
cesty, jak cvičení opět realizovat, v zimních měsících se to ale zřejmě nepodaří,“ dodala Bočková.
Součástí projektu byly také workshopy na téma zdravý životní styl, které byly určeny dětem, které
navštěvují nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Magnet v Komunitním centru Dubí v Pozorce.
I aktivita pro děti se shledala s velkým zájmem a nadšením.
Mgr. Bočková Barbora, ředitelka organizace Květina, z. s.

UZAVŘENÍ HŘIŠŤ

V září jsme v našem Seniorcentru Pohoda zahájili Projekt „Strom života“. Nechali jsme se inspirovat na jednom školení a ihned jsme začínali přemýšlet, jak to v našem Domově uděláme.
Životní příběhy našich klientů jsou velmi pestré
a zajímavé, v závěru života rádi vzpomínají a vypráví, proto si myslíme, že Stromy jsou velkým
přínosem pro naše klienty. Strom zobrazuje život klienta od mládí (kořeny) až po stáří (koruna).
Když klient s naším pracovníkem společně zhotoví strom, přichází fáze vzpomínání, vyprávění
a vybírání fotografií, které se použijí na strom.
Bc. Pavla Šulcová, sociální pracovnice

TERMÍNY SŇATEČNÝCH OBŘADŮ

Informujeme návštěvníky dětských hřišť o změně jejich provozní
doby během zimního období. Do konce března jsou uzavřena hřiště
v Tovární ulici, ve Mstišově a na Cínovci, ostatní dětská hřiště zůstávají
otevřena se zkrácenou provozní dobou, a to od 8:00 do 16:00 hodin.
Bc. Lukáš Jačka, technický odbor MěÚ Dubí

KNIHOVNA INFORMUJE
Od 23. 12. do 31. 12. 2019
bude knihovna z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřena.
Provoz bude zahájen 2. 1. 2020

Obřaadníí síň Měsstskéého úřaadu Dubíí od 9.00 – 13.00 hodin
(stanoveno RM dne 05.11.2019, usn.č.494/20/2019

H. Paurová, knihovnice

Leden
Únor
Břeezen
Duben
Květten
Čeerven
Čeervenec
Srpen
Záříí
Řííjen
Listopad
Prosinec

ZPRÁVA O POČTU ŽÁKŮ 2019/2020
Údaje o počtu dětí a žáků jsou pořízeny ze zahajovacích výkazů,
které se zpracovávají k 30.9.2019, uvedená kapacita pak koresponduje se zápisem v rejstříku škol a školských zařízení.
Škola

Počet dětí

Kapacita

Naplněnost

MŠ Dubánek

60

60

100%

MŠ Cibuláček

98

100

98%

MŠ U Křemílka

47

52

92,30%

MŠ Mstišov

25

25

100%

Škola

Počet žáků

Kapacita

Naplněnost

ZŠ Dubí 1

278 + 12 PT

300

92,66%

ZŠ Dubí 2

243

260

93,46%

ZUŠ Dubí 2

210

250

84%

--08.02.
07.03.
04.04.
--06.06.
11.07.
08.08.
12.09.
10.10.
07.11.
05.12.

25.01.
22.02.
21.03.
25.04.
23.05.
20..06.
25.07.
22..08.
19.09.
24.10.
21.11.
12.12.

+ každ
dý pátek přeed svatebníí sobotou
Oddáávající:
j :

Ing.
g Petr Pípal,
p , starosta
ta
PhDr. Ji
JJiřří Šiller,, místostarosta
Ing. Jiří Janeček, člen ZM Dubí

Poznámka: PT – přípravná třída
Eva Rigová, odbor školství a sociálních věcí
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Z MŠ CIBULÁČEK...
Halloweenské dílničky
Ve středu 23. října jsme si v naší školce zpříjemnili
podzimní odpoledne společným setkáním s rodiči a dětmi. Již od rána jsme s dětmi zdobili třídy
v halloweenském tématu a těšili se, až zde přivítáme rodiče. Po jejich příchodu jsme jim nejprve
předvedli krátké vystoupení, jako malou ukázku
toho, co jsme se ve školce naučili. A poté už jsme
se pustili do společného dlabání dýní a tvoření halloweenských dekorací. Nechybělo ani výborné občerstvení s kávou a čajem. Kreativně vydlabanými
dýněmi jsme následně vyzdobili vchod do školky.
Chtěli bychom poděkovat všem rodičům za hojnou účast a donesené dobroty.

Halloweenský rej
Poslední říjnový týden se v naší mateřské škole konal sraz duchů, strašidel, oblud a různých dalších
příšer. Ve všech třídách se konala halloweenská
párty. Na účastníky čekala velká zábava v podobě
soutěží, za které si děti odnesly sladké odměny.
Nechyběla ani minidiskotéka na strašidelné písně.
Všem rodičům moc děkujeme za podporu v podobě opravdu nápaditých masek, které pro své děti
připravili. Halloweenský rej jsme si všichni náramně užili.

Čtení pro prťata
Ve středu 13. listopadu jsme se s předškoláky
z naší mateřské školy vydali do teplické knihovny,
abychom se zúčastnili již po druhé v tomto školním roce tradiční akce s názvem Hlasité čtení pro
prťata. Jako vždy nás přivítala milá paní knihovnice, která si pro nás připravila program v halloweenském tématu. Na začátek jsme si poslechli básničku
o podzimu. Děti si zopakovaly charakteristické znaky tohoto období a hned potom následovalo obrázkové čtení o strašidlech. Společně jsme si zazpívali písničku „Máme doma obludu“. Procvičili jsme
si mozečky při hádání hádanek a nakonec jsme si
vyslechli napínavý příběh o strašidlech. Neminula
nás ani oblíbená prohlídka knih v dětském oddělení, kde si děti mohly prohlédnout knihy podle jejich výběru a u toho si užívaly individuální pozornost paní knihovnice, která jim o knihách vyprávěla a prohlížela je s nimi. Do školky se děti vracely spokojené
a plné dojmů. Všichni už se moc těšíme na další čtení.
Bc. Denisa Urbanová, MŠ Cibuláček

Z MŠ U KŘEMÍLKA...
Halo dýně v Strašidlíně
Poslední říjnový týden se děti od Křemílků proměnily ve strašidla, čarodějnice, kostry,
dýně a se skupinou Alibi si nejen zasoutěžily ve stavění hradů pro strašidla, namotávání myších ocásků, ale také tančily na písně o strašidlech. Neopomněli jsme ani
na společné vydlabávání dýní a vytváření strašidýlek z nich, která jsme zdobili přírodninami. Dýňová strašidýlka nám nyní zdobí prostory před naší mateřskou školou. Ke
strašidlům patří také pavoučí sítě vytvořené dětmi zatloukáním hřebíčků do kulatiny
ze dřeva a omotávání provázkem a nesměl chybět ani pavouček. Tento týden si děti
opravdu užily.

Sportovní odpoledne U Křemílků
Ve čtvrtek 14. listopadu se sešli rodiče s dětmi ze třídy od Křemílků na malé sportovní
olympiádě. Děti si změřily své síly s rodiči v těchto disciplínách – házení tenisovým
míčkem do koše, překládání kostek z umělé hmoty z kruhu do kruhu, překonávání
překážek se spojenými nohami gumou, chůze mezi překážkami se šiškou a míčkem na
talíři. Největším zážitkem jak pro rodiče, tak i pro děti bylo prolézání strachovým pytlem. Po absolvování těchto disciplín nesměly samozřejmě chybět ani medaile, které
jsme si společně vyrobili z různých materiálů, a to děti pro rodiče a rodiče pro své děti.
Rodiče využili své kreativity a vyrobili svým dětem opravdu zajímavé medaile. Sladkou
odměnou pro všechny byl ovocný špíz politý čokoládou. Rodiče si tak se svými dětmi
užili spoustu legrace a již se těší na další společné setkání.
Kolektiv MŠ U Křemílka
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Z MŠ DUBÁNEK...
Odmalička spolu
Projektem „Zvyky a tradice očima dětí“ pokračujeme ve spolupráci s naší partnerskou školkou Regenbogen v Bannewitz za
finanční podpory Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň.
A jaké tradice a zvyky si připomínáme na podzim? Děti z MŠ Dubánek zažily, jak
slaví svátek svatého Martina v Německu. V pátek 8. listopadu, před svátkem svatého Martina, nás navštívili kamarádi z německé školky a společně jsme vyrobili lucerny, vytvořili a upekli martinské rohlíčky. Při ochutnávání martinského pečiva jsme
si připomněli jeden ze zvyků, rozdělení a obdarování půlkou rohlíčku. Před obědem jsme si zazpívali a děti z Bannewitz zdramatizovaly příběh o svatém Martinovi.
V pondělí 11. listopadu děti v doprovodu rodičů i pedagogů vyrazily v odpoledních
hodinách do Bannewitz, kam nás kamarádi pozvali na jejich tradiční oslavu „Martinstag“. Začínala v malebném kostelíku nedaleko od školky Regenbogen, a to vyprávěním legendy o svatém Martinovi a zpěvem písní. Pak už nastal čas na průvod ulicemi s rozsvícenými lucernami
a lampiony, opět za doprovodu hudby a zpěvu. Celým podzimním podvečerem nás provázela
příjemná přátelská atmosféra, cestou domů jsme vstřebávali nové zážitky a všichni se těšíme
na další společnou akci v době adventu.
Za kolektiv MŠ Dubánek Ivana Heyden

Halloween v MŠ Dubánek
Ve čtvrtek 31. října se v Mateřské škole Dubánek uskutečnil projektový den, jež se pojil ke svátku zvaný Halloween. V prostorách naší mateřské školy se již od rána pohybovala nejrůznější
“strašidýlka” v podobě kostlivců, čarodějnic a upírů. Během projektového dne měly děti možnost seznámit se s tradicemi a zvyky tohoto svátku prostřednictvím hudebně pohybových
činností, výtvarného tvoření a dalších aktivit, které obohatily děti o elementární poznatky ze
světa lidí.
Oslavy Halloweenu vyvrcholily odpolední akcí s rodiči, kdy se ve sklepních prostorách, na jejichž výzdobě se podílely děti ze třídy “Medvědů”, uskutečnilo dýňování. Děti i rodiče zapojili
fantazii a všichni společně proměnili dýně v krásná svítící strašidla, jež nám zdobila vstup do
mateřské školy a připomínala tento neobyčejně prožitý den.
Bc. Alexandra Berkyová

Zamykání lesa
Podzim je v plném proudu, zima se blíží a Dubánci, jako každým
rokem, mají starost a zároveň oblíbenou povinnost, „zamknout
les“. A proto v pátek 15. listopadu, za hojné účasti rodičů i dalších
členů rodiny, vyrazili do dubského lesa. Nebyla to jen procházka,
cestou je čekalo splnění několika úkolů, stihli si také s rodiči zahrát hru, sebrat vše, co do lesa nepatří, a každý pověsit na strom
potravu pro ptactvo, lojové koule, které děti předem ve školce
vyrobily.
U krmelce nás čekala podzimní lesní víla s pokladem, který přišel
všem dětem k chuti.
Ukolébavkou pro zvířátka jsme popřáli lesu a jeho obyvatelům
klidný zimní spánek, otočili symbolickým klíčem a světýlka baterek nás spokojené doprovázela domů.
Kolektiv pedagogů MŠ Dubánek

Z MŠ MSTIŠOV...
Bubínkování
Ani letos jsme si s dětmi nemohli nechat ujít příležitost a pozvali jsme si do školky
lektorku hudební výchovy. Stejně jako loni, tak i letos s sebou přivezla spoustu krásných
hudebních nástrojů, které si měly děti možnost vyzkoušet. Nechyběly samozřejmě bubínky, džemba, chrastítka a drhla. Rozloučili jsme se opět krásným relaxačním cvičením,
po kterém se některým ani nechtělo vstávat.

Na návštěvě u koní
Měli jsme to štěstí, že nás maminka jednoho z našich žáčků, paní Vraná, pozvala na
jejich ranč, kde chovají koně. Děti měly možnost se dozvědět něco o chovu koní a také
si na vlastní kůži vyzkoušely, že není vůbec snadné se o ně postarat. Zjistily například,
že není správné krmit cizí koně někde v ohradě a tak pamlsky, které jsme koníčkům přinesly, skončily pěkně uskladněné v bedýnce. Jenom chovatel totiž ví, jak správně je koni
nadávkovat. Koníčci potřebovali pořádně očistit a vyhřebelcovat, a tak se děti daly do
práce. Naše péče se jim evidentně líbila a za odměnu dětem dovolili, aby si je osedlaly.
Každý se mohl svézt na koni, kterého si vybral a alespoň na chvilku se stát opravdovým
kovbojem. Paní Vrané děkujeme za mimořádný zážitek.
Kolektiv MŠ Mstišov

7

9

prosinec
pros
pr
osin
os
inec
in
ec 2
2019
019
01
9
EXKURZE DO TECHNICKÉHO MUZEA
Dne 5. listopadu šesťáci a sedmáci navštívili Technické muzeum v Praze. Hned po příjezdu jsme se rozdělili na
dvě skupiny a postupně jsme s průvodcem navštívili expozici vývoje dějin fotografie a záznamu obrazu. Zde
jsme dostali tablety, ve kterých byla nainstalována hra, která nás prováděla celou expozicí. Dozvěděli jsme se
například, k čemu se používala camera obscura, co to byla daguerrotypie, jak se fotí pomocí zrcadlovky a spoustu
dalších zajímavostí. Na konci celé hry byly naše odpovědi vyhodnoceny, většinou všichni odpověděli správně,
a proto každý účastník získal Výučný list zdárného fotografa. Pan průvodce pak děti pochválil za zvídavý přístup
a šikovnou práci s tablety.
Ve druhé části exkurze jsme si prohlédli všechny výstavy muzea. Nejvíce nás ale zaujala hlavní hala s krásnými starými automobily, letadly i lokomotivami. Každý si v muzeu našel něco zajímavého. A protože technika nám otevírá
dveře do budoucnosti, nezapomněli jsme se vyfotit ve skafandru kosmonauta.
Mgr. Marie Hůlková, ZŠ Dubí 2

LISTOPADOVÉ PROJEKTY NA ZŠ DUBÍ 2
Letošní listopad byl na ZŠ Dubí 2 ve znamení projektů, které připomínají
důležitá výročí tohoto měsíce. Na druhém stupni jsme nejprve s devátou
třídou prošli elektronickou výstavu, kterou naší škole zapůjčilo Pedagogické
muzeum Praha. Výstava nese název „Nesmíme zapomenout: Jan Opletal
a další oběti listopadu 1939“. Děti si pomocí této akce připomněly již
osmdesát let od této události a od uzavření českých vysokých škol za
2. světové války.
Hlavním připomínaným výročím letošního listopadu je ale 30. výročí od
„Sametové revoluce“. Pravidelně spolupracujeme s programem Jeden svět
na školách organizace Člověk v tísni. I v tomto roce v rámci tohoto programu
jsme pro naše osmáky a deváťáky uspořádali filmové představení dokumentu „1989: Z dopisů přes železnou oponu“ a film „Největší přání 1989“. V obou
dokumentech si žáci připomněli okolnosti revoluce, pocity lidí, kteří tu dobu
prožívali a hlavně jejich životní přání do dalších let. Po filmech následovala beseda s pamětníkem, kterým pro letošní akci byla paní Marie Hůlková,
a besedu řídil pan učitel Podroužek. V následujících hodinách žáci vše ještě
rozebrali a sami si i vytvořili svoji anketu Moje životní přání.
Vrcholem letošních oslav pak byla výstavka s názvem „Bylo – nebylo, život
před rokem 1989“. Děti i učitelé donesli z domova hračky, knihy, časopisy,
sešity a množství dalších předmětů, které lidé běžně používali před rokem
1989 v éře socialismu. Žáci si mohli s předměty i pohrát a mnozí si vzpomněli, co vše znají z domácností babiček a dědečků. Přitom se i dozvěděli,
jaká úskalí musely děti zdolávat, pokud se chtěly dostat na střední školu,
nebo když rodina chtěla vyjet na dovolenou do ciziny mimo socialistický
tábor. Deváťáci sami přinesli několik takových předmětů i do hodin dějepisu
a vyprávěli vzpomínky svých prarodičů, které byly s předměty spojeny. Pro
všechny bylo toto propojení generací velice přínosné. Touto akcí jsme se
zapojili do projektu „Naše revoluce“ v rámci Jednoho světa na školách.
Mgr. Marie Hůlková, ZŠ Dubí 2

BOJÍTE SE STRAŠIDEL?
Prvního listopadu se na 1. stupni ZŠ Dubí 2 chodbami a třídami vznášela nejrůznější strašidla. Občas jsme zahlédli ducha, sem tam se na nás ze dveří
vyřítilo zombie, několikrát jsme sledovali létající čarodějnice a čaroděje. I mumie vstala z mrtvých. Prostě školu ovládlo záhrobí.
Uskutečnili jsme totiž tento den projekt, jenž se věnoval nejen americkému svátku Halloween, ale také našim tzv. Dušičkám. Děti do školy zavítaly
v originálních strašidelných maskách.
Nejprve se děti seznámily s tím, jaké zvyklosti a oslavy jsou spjaty s těmito svátky, jaký rozdíl je mezi Halloweenem a Dušičkami. Poté vytvářely nejrůznější
výrobky k tématu. Hudebním doprovodem k práci nám byly strašidelné písničky a písničky z filmů o strašidlech. Vznikly různé zápichy s dýněmi, obrázky
s fantazijními strašidly apod.
Dětem i vyučujícím se den velice líbil, nejvíce jsme všichni ocenili, s jakou kreací a fantazií se děti pustily do vytváření svých masek.
Mgr. Lucie Tuháčková, ZŠ Dubí 2
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ZŠ DUBÍ 1
V sobotu 2. listopadu probíhal na Základní škole Dubí 1 Den otevřených dveří. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si budovy školy na Školním náměstí
včetně nově otevřených odborných učeben. Tam se mohli aktivně zúčastnit fyzikálních i přírodovědných pokusů, nechat si zkontrolovat tlak či se nechat
změřit nebo zvážit. V nové učebně jazyků probíhaly ukázky výuky. Rodiče a ostatní hosté si též mohli prohlédnout nové oddělení školní družiny, které
vzniklo v budově na Školním náměstí č. 86. Nechyběl ani kulturní program – vystoupení pěveckého sboru Hvězdičky a představení kroužku Funny English
s anglickou verzí pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků. Prostor byl i pro discgolfový koutek, velmi zajímavé byly prezentace fotografií zachycující historii
a současnost školy.
Zájem veřejnosti byl značný, mezi návštěvníky nechyběli představitelé města či zástupci partnerského města Bannewitz. Atmosféra byla milá a přátelská
a na hladkém chodu, který v sobě zahrnoval i chutné občerstvení, se kromě pedagogů a ostatních zaměstnanců školy podíleli dobrovolníci z řad žáků.
Kolektiv pedagogů ZŠ Dubí 1

30 LET SVOBODY
Ve čtvrtek 14. listopadu jsme si společně na naší škole připomněli výročí
30 let od sametové revoluce. Pro žáky 8. a 9. třídy byla připravena beseda
s pamětníkem Pavlem Horákem, který velmi poutavým způsobem vyprávěl dětem o éře komunismu a svém osudu, kdy byl v 80. letech vězněn za výrobu a roznášku letáků s datem pohřbu českého spisovatele
Jaroslava Seiferta. Posléze žáci zhlédli dokument z projekce Příběhů bezpráví - Jednoho světa na školách „Největší přání“, který je seznámil s generací mladých lidí a jejich prožívám nejen sametové revoluce, ale i celkového pohledu na komunistické Československo.
Pro žáky šesté a sedmých tříd byly připraveny dokumenty, které je seznámily s historickým pozadím Mezinárodního dne studentstva a jeho souvislosti s datem sametové revoluce. Poté žáci ve skupinkách vytvářeli tematické nástěnky a referáty, prostor byl i pro vyplnění pracovních listů a diskusi. Cílem projektového dne bylo připomenout si významné události národních
dějin v historických souvislostech a uvědomit si, jak důležité je žít ve svobodné společnosti.
Mgr. Adéla Hufová, Mgr. Markéta Vágnerová, ZŠ Dubí 1

VÝŠLAP NA MILEŠOVKU

KROUŽEK PRO RODIČE A DĚTI

Poslední říjnový den podnikli žáci 2. stupně ZŠ Dubí 1 výšlap na
Milešovku. Cílem bylo strávit den na čerstvém vzduchu a poznat krásy
Českého středohoří. Mile nás překvapila hojná účast žáků a slunečné
počasí. Výstup na Milešovku všichni statečně zvládli a užili si příjemný den.
Bc. Monika Beer, ZŠ Dubí 1
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DUBÍ NEZNÁMÉ XXII
Málokdo by dnes v Dubí kromě dvou římskokatolických kostelů a několika kaplí hledal i jinou modlitebnu. Od 19. století posilovala německá
evangelická církev, která byla založena na myšlenkách Martina Luthera.
V Dubí vznikla evangelická obec roku 1904 a již o rok později měla 550 členů a roku 1913 již 761 členů. Pod Evangelickou obec v Dubí patřily Běhánky, Drahůnky, Újezdeček, Bystřice a Pozorka. Se vznikem evangelické obce
se pojila i nutnost vzniku modlitebny. První evangelickou modlitebnou byl
dnes nenápadný dům č.p. 143 v Tovární ulici. Původní podoba domu, který
prošel pozdějšími úpravami, se dochoval na historické pohlednici z počátku
20. století. Modlitebna v Tovární ale dlouho svému účelu nesloužila, protože
roku 1907 evangelická obec zakoupila dům č.p. 97 v ulici Černigovského
u silnice na Běhánky. V tomto domě byla modlitební síň zřízena roku 1914.
Oproti původní skromné budově se jedná o velkou vilu tvaru písmene T
s dvojitým schodištěm, která zaujme hrázděnou konstrukcí a věží. O historické podobě se dovídáme opět z dobové pohlednice z počátku 20. století.
Po odsunu německého obyvatelstva po druhé světové válce připadla modlitebna po německé evangelické lutherské církvi Českobratrské církvi evangelické v Teplicích. Dubí se stalo jednou z kazatelských stanic, kde se konala
bohoslužba pouze jednou měsíčně. Činnost evangelické kazatelské stanice
v Dubí byla ukončena v roce 1954. V září tohoto roku byl dohodnut přesun
varhan z Dubí do kostela ve Sládkově ulici v Teplicích. Přenesení a částečnou přestavbu varhan provedl Gerhard Schaller z Kraslic. Tyto varhany prošly drobnými a většími opravami v letech 1955, 1956, 1958, 1962 a 1972
a dochovaly se ve Farním sboru Českobratrské církve evangelické v Teplicích
dodnes. V dubské modlitebně býval i zvon, který byl roku 1970 přenesen
do zvonice u kostela sv. Valentina v Novosedlicích. Starší modlitebna slouží
jako rodinný dům a novější je rozdělena na několik bytových jednotek.
Další modlitebna, tentokráte Církve bratrské, se nachází v Dlouhé
č.p. 142 v Bystřici. Na přítomnost upozorňuje nápis a symbol ryby (Ichtys),
který je znám také pod názvem „Ježíšova ryba“. Za zmínku stojí i muslimská modlitebna v Tereziných lázních, která je určena pro arabské lázeňské
hosty. Posledním duchovním místem je svatyně mahájánového buddhismu
v Pozorce, kterou založili příslušníci vietnamské menšiny. Je součástí domu
č.p. 75 v ulici Mírová a poznat lze dle vietnamských nápisů a okázalého vstupu
v orientálním stylu. Jedná se o ojedinělou záležitost, protože na českém
území se nachází pouze 13 svatyní mahájánového buddhismu.
Ing. Jiří Kašpar

SPOLEK CINVALD Z.S.
Spolek CINVALD z.s. vznikl v roce 2017 z iniciativy obyvatel a vlastníků nemovitostí z Cínovce jako dobrovolné zájmové sdružení lidí, kteří usilují
o ochranu přírody a krajiny a obnovu, zkrášlování a udržitelný rozvoj Krušných hor se zaměřením na Cínovec a okolí.
Prvotním impulsem pro založení spolku byla těžba lithia a obavy, zda zájmy ochrany přírody, okolní krajiny a obyvatel budou důsledně hájeny.
Spolek komunikuje a spolupracuje s těžaři, s odborníky v oblasti ekologie, státními institucemi i nevládními organizacemi. Za necelé tři roky existence
jsme byli účastníky řady správních řízení, v nichž jsme v případě potřeby podávali námitky nebo připomínky. Pokud to bylo nutné, využili jsme také
opravných prostředků (např. odvolání proti rozhodnutí). Podařilo se nám v konkrétních případech zajistit důslednější ochranu ekologicky cenných lokalit. Pravidelně monitorujeme záměry, které mohou mít vliv na okolní přírodu a kvalitu života obyvatel. Svým členům poskytujeme informační servis
o záležitostech Cínovce, aby měli možnost rychleji reagovat, a zaštiťuje některé další akce na Cínovci. V případě odsouhlasení členskou základnou se
věnuje i dalším tématům, která členy aktuálně trápí.
Mezi členy spolku jsou nejen cínovečtí obyvatelé a rekreanti, ale i další lidé, kterým osud Krušných hor a Cínovce není lhostejný. Jsme otevřeným
sdružením a rádi mezi sebe uvítáme další členy se vztahem ke Krušným horám a jejich přírodě.
V případě zájmu o členství pište na kamila.derynk@seznam.cz.
Mgr. Kamila Vítek Derynková, místopředsedkyně spolku CINVALD z.s.
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY

DISCGOLFOVÉ HŘIŠTĚ V DUBÍ

Anděl jim řekl:
„Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid.
Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.
(Lukášovo evangelium 2,10-11).
Milí spoluobčané, bratři a sestry,
dovolte mi, abych vám jako každý rok, tak i letos popřál Bohem požehnané
vánoční svátky a následně úspěšné vykročení do nového roku 2020. Aby ten,
který se z lásky pro nás stal Synem člověka, nám zároveň z nebe dal více chápající srdce a otevřenou náruč stávat se každým dnem pro druhé více člověkem.
Budu se těšit na vzájemné setkání při našich vánočních bohoslužbách.

Před začátkem letošních prázdnin se podařilo ve spolupráci MěÚ Dubí, ZŠ Dubí 1
a sponzorskou firmou vybudovat dvoujamkové discgolfové hřiště v parku podél
ulice Vančurova. Od počátku je toto hřiště využíváno především žáky základní
školy a členy discgolfového kroužku „Riders in the Sky“, kteří zde počátkem nového
školního roku též zahájili dubskou ligu. Hřiště je otevřené pro širokou veřejnost
a jeho užívání je zcela zdarma. Do budoucna přibude ještě informační cedule
a plánujeme zřídit půjčovnu disků i pro ty, kteří by si tento krásný sport chtěli
také zkusit. Bližší informace ohledně pravidel či ukázky hry směřujte na email:
pavel.voticky@zsdubi1.cz
Pavel Votický, ZŠ Dubí 1, discgolfový trenér III. třídy

S pozdravem a úctou vám všem ze srdce žehná
váš duchovní otec Patrik Maturkanič
Vánoce v našich kostelích:
Bohoslužby:
24. 12. 2019 Štědrý den
25. 12. 2019 Hod Boží vánoční
26. 12. 2019 sv. Štěpána

Novosedlice, kaple na faře
Dubí
Proboštov kaple
Novosedlice, kaple na faře
Dubí
Novosedlice, kaple na faře

Betlémské světlo:
24. 12. 2019
10:00 – 11:00 hodin
kostel Dubí
10:00 – 11:00 hodin
kostel Cínovec
10:00 – 10:30 hodin
kostel Novosedlice
10:00 – 11:00 hodin
kaple Proboštov
10:00 – 11:00 hodin
kaplička Pozorka
10:00 – 11:00 hodin
kaplička Mstišov

POZVÁNKY

16:00 hodin
21:00 hodin
24:00 hodin
8:30 hodin
11:00 hodin
8:30 hodin

GLADIATORS NIGHT
Ve dnech od 16. do 17. listopadu se konal galavečer Gladiators Night v Muay Thai
pořádané C.M.T.A v budějovickém kulturním domě. Náš klub Leonidas Gym Muay Thai
Dubí vyslal do boje 2 děti. Alan Homič (12 let; 32 kg) si to poprvé vyzkoušel na galavečeru a rovnou na hlavní kartě, kde děti uvedli do zápasu jako dospělé šampiony, což
byl pro děti parádní zážitek. Oba borci pak předvedli perfektní zápas s parádní technikou a Alan Homič pak celý tento duel vyhrál a odvezl si domů krásný pohár. Druhý den
pak akce pokračovala ligou muaythai, kde za náš klub nastoupila Nicol Černá (13 let;
48 kg) proti o rok starší bojovnici a celý duel vyhrála 3:0 na body. Dva zápasy a dvě
výhry, prostě parádní víkend pro Leonidas Dubí.
Poděkovaní patří hlavně asociaci C.M.T.A a prezidentu Petru Ottichovi a Michalu
Novákovi.
Rád bych ještě zmínil, že přípravu dubských chlapců a dívek dotuje Ústecký kraj, Město
Dubí, Statutární město Teplice, Obec Proboštov, Město Osek a další sponzoři.
Nemohu také zapomenout, že o chlapce a dívky se stará po zdravotní stránce paní Jana
Šimonová a jedno nestátní zdravotnické zařízení z Teplic.
Ladislav Horejš
Foto: Czechfighter.cz
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DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST
V neděli 3. listopadu se jako každoročně farníci setkali u příležitosti dne Památky zesnulých, a to nejprve na nedělní bohoslužbě na faře v Novosedlicích, kterou celebroval farář
farnosti Dubí, Novosedlice a Cínovec, doc. Patrik Maturkanič. Poté se všichni sešli společně
i s dalšími občany na místním hřbitově, kde se každoročně setkávají u kříže, aby se pomodlili
a zavzpomínali na všechny své blízké, kteří již tento náš svět opustili a místo svého odpočinku našli právě na tomto hřbitově.
Za všechny farníky Jana Dudysová

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
V pondělí 11. listopadu se setkali představitelé města Dubí a obcí
Novosedlice a Proboštov při příležitosti připomínky Dne válečných
veteránů, který připadá právě na tento den. Je to připomínka
podepsání příměří mezi Spojenci a Německem, k němuž došlo ve
vlakovém voze Le Francport nedaleko města Compiégne v severní
Francii, které na západní frontě ukončilo boje první světové války.
Na novosedlickém hřbitově u Pomníku obětem první světové
války položili květiny starosta města Dubí Ing. Petr Pípal, starosta
obce Novosedlice Ing. Radoslav Bartůněk společně s místostarostou
Mgr. Štěpánem Türbem, starostka obce Proboštov Bc. Jana Čermáková společně s místostarostou Romanem Nešetřilem, přítomna byla rovněž paní
Alenka Antošová. Všichni se s úctou poklonili památce těch, kteří položili své životy ve světových válečných konfliktech.
Jiří Šiller

DUŠIČKOVÝ KONCERT

Čtvrteční podvečer 31. října se v našem městě nesl ve znamení nadcházejícího dne Památky zesnulých, a to Dušičkovým koncertem, jímž každoročně
věnujeme vzpomínku těm našim blízkým, kteří již tento náš svět opustili a právě v našich vzpomínkách nám zůstávají stále nablízku.
Úvodní slovo patřilo panu místostarostovi Jiřímu Šillerovi, který všechny v krásném prostředí kostela Neposkvrněného početí Panny Marie
přivítal na koncertě, třebaže tento se svým zaměřením váže k těm smutnějším chvílím v lidském životě, protože jím věnujeme vzpomínku všem
zesnulým: „Myslím, že nebudu sám, kdo si říká, že zde neplatí ono rčení, že čas zahojí všechny bolesti, protože blízký člověk chybí vždy a všude.
A tak dnešní „dušičkový podvečer“ víc než kdykoliv jindy věnujme vzpomínku všem našim blízkým, kteří třebaže již tento svět opustili, tak právě
v našich srdcích jsou s námi vždy a všude, a možná mi dáte za pravdu a necháte se spolu se mou malinko unést právě symbolem srdcí, která nehasnou…“
Poté všechny rovněž přivítal pan farář farnosti Dubí, Novosedlice a Cínovec, doc. ThDr. Patrik Maturnkanič, Ph.D., který ve svém slovu navázal na pana
místostarostu, a právě v dušičkový večer připomněl dvojakost lidské duše, a to s krátkou úvahou o lidském životě a vzájemné lidské sounáležitosti.
Poté již byli přivítáni naši hosté, klarinetistka Anna Paulová a harfenistka Hedvika Mousa Bacha, které svým repertoárem tak i vhodně doplnily
pronesená úvodní slova. Měli jsme tak výjimečnou možnost se plně oddat třeba Nocturnu pro klarinet a harfu francouzských skladatelů Charlese
Bochsy a Louise Duporta, Smetanově Vltavě v úpravě Hanuše Trnečka jako Fantasie pro harfu, ale především Schubertově slavné skladbě, kterou Ave
Maria bezesporu je.
Za nejen vynikající koncert, ale především hluboký umělecký zážitek poděkoval s malým dárkem oběma dámám pan místostarosta. Během
koncertu snad nebyl nikdo, kdo by se v tomto krásném prostředí našeho kostela neoddal při této krásné hudbě alespoň krátké vzpomínce všem těm,
které jsme měli rádi a kteří právě díky krásným vzpomínkám zůstávají stále s námi…
Anna Gürtlerová

VZPOMÍNKY
Dne 30. listopadu
jsme vzpomněli první smutné výročí,
kdy nás opustil
pan

Rudolf Líska.

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkují manželka Jana,
syn Jiří, rodina, přátelé a známí.

Dne 11. prosince tomu jsou dva roky,
co nás navždy opustil bratr, švagr, strýc
pan Karel

Myšička

z Dubí.
S bolestí v srdci vzpomínají
sestra Zdeňka a bratr Vašek s rodinami
a ostatní příbuzní.
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Dne 6. prosince uplyne smutný rok,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček,
pan Jiří Svítil
Svítil..
Vzpomínají manželka Dana,
dcera Oldřiška s rodinou a syn Jiří s rodinou.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.
Očím ses ztratil, ale v srdcích zůstaneš navždy…

Dne 17. prosince uplynou 3 roky,
co nás navždy opustil
pan EDUARD

SIMMER

S láskou a bolestí stále vzpomínáme....
dcera Lenka, vnučka Michaela
a pravnouček Mišáček.

INZERCE

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 6. prosince oslavila své 80. narozeniny
naše maminka, babička a prababička,
paní Květa

Bobková.

Vše nejlepší do dalších let a hodně zdraví přeje dcera Líba s manželem,
vnoučata Petra, Tomáš a Lukáš, pravnoučata David, Háva, Filip a Kuba.

INZERCE
Střední škola

stavební a strojní Teplice,
pracoviště Krupka,
nabízí ve školním roce
2020 – 2021 tyto obory:
čtyřletý maturitní obor zakončený maturitní zkouškou
26-41-M/01 – Elektrotechnika
učební (tříleté učební obory)
23-56-H/01 - Obráběč kovů (možnost stipendia)
26-51-H/01 - Elektrikář (možnost stipendia)
23-51-E/01 - Strojírenské práce
Nabídku dalších učebních oborů naší školy na pracovištích
v Teplicích a v Duchcově najdete na: http://www.sssstp.cz
Telefonický kontakt: +420 417 861 407

SILVESTR

NA POMEZÍ
✶ ŽIVÁ HUDBA
✶ NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
✶ BOHATÝ RAUT
✶ PŮLNOČNÍ PŘÍPITEK ✶ VÝHERNÍ TOMBOLA
Navíc Vám v případě potřeby zajistíme bezpečnou
dopravu do hotelu i zpátky domů.
Hlavní výhra v tombole je ubytování v
tříhvězdičkovém penzionu v Praze pro dvě osoby
na dvě noci.
Rezervace večera je možná i pro neubytované
hosty na: info@hotelpomezi.cz
nebo na telefonu: +420 734 135 715
Hotel a restaurace Pomezí, Cínovec 221, Dubí u Teplic, www.hotelpomezi.cz
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.

U příspěvků delších než rozsah A4 si redakce vyhrazuje právo obsah bez porušení smyslu přiměřeně zkrátit.
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

